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Que bom revê-lo. Hoje quero ouvir sua voz. 
Não se preocupe quanto a seus pensamentos, 
pois quando quero aciono meu filtro de não 
leitura. É sempre bom ser surpreendida com 

algumas perguntas quando conversamos com 
alguém que estimamos... Aproveitei a deixa e 

perguntei: por que você me estima? Eu gosto de 
alguns tipos de seres humanos. No seu caso é 
porque você não tem medo de lagartixa. Nos 

outros casos, são várias as razões... gosto dos que 
lutam pela preservação do planeta, dos que lutam 
contra a opressão, dos que lutam pela justiça, dos 
que abominam os tiranos e dos que lutam pelos 
direitos humanos e pelas lagartixas. Mas sei que 
estou lhe devendo um pouco da minha história. 

Vamos lá...... 

 

Ao longo de minha história, já tive vários nomes. Gosto de me batizar, como fazem as pessoas trans. 
O nome é, muitas vezes, um peso para alguns. Claro que meu nome foi pensado a partir do cigarro 
que você fuma... eu não fumo mas gosto de roer o papelzinho enquanto sinto o cheiro.  
Para mim é perfume. Já frequentei muitos lugares em que o cheiro era insuportável.  
Crianças apodrecendo com urubus disputando seus cadáveres. Frequentei trincheiras de guerra 
com o cheiro de pólvora e carne queimada. O cheiro da morte é horrível. E o cheiro da morte devido 
à tirania e à injustiça é muito pior. Por isso também resolvi me chamar de Golpe de Sorte: estou 
viva. Tenho sorte. Sorte por estar viva para ver tudo não significa sorte por ter visto o que vi na 
trajetória humana. Desde que começaram a surgir os primeiros seres humanos observei que a 
humanidade foi ficando fora de controle. No momento em que surgiu o primeiro tirano para 
controlar os humanos, o controle foi perdido. Não pergunte minha idade. Desde que fui uma das 
escolhidas pelos meus antepassados para representá-los em tamanho reduzido perdi a conta.  
Como meus antepassados já vinham de outras imensidões do Universo e estavam na iminência de 
serem extintos pela escassez de alimentos e o desequilíbrio ambiental provocado pela sua fome voraz 
e devastadora, fui uma das selecionadas para guardar a memória do planeta. Não foi fácil.  
Tive que fazer uma dieta rigorosíssima, muita ginástica e muita expressão corporal.....       

 

Algumas de minhas companheiras desistiram e as que sobramos não podemos nos comunicar até 2417. Nesse ano teremos um primeiro congresso 
universal das lagartixas chipadas holograficamente, conforme nossa identidade há alguns milhões de anos. O local do encontro ainda nem sabemos.  
Nessa hora, tomei coragem e perguntei o que era “chipada holograficamente”. Bem, antes de tudo, devo dizer que confio em você, mas existem 
informações que são vetadas aos humanos. Portanto, se eu não responder alguma de suas perguntas, não é má vontade. É apenas cautela para não 
destruir alguns sentimentos humanos tais como esperança, fé, utopia e outros tantos que são muito caros a vocês. Pois bem, há milhões de anos, quando 
fomos selecionadas, uma “missão emergencial de preservação da memória planetária” vinda de um local muito distante, bem além da galáxia onde 
vivemos, implantou um chip especial em nosso grupo de selecionadas. Esse chip começou a ser decifrado em 2004 por dois cientistas neurofisiologistas 
ucranianos da Universidad de Kiev, Borfa Deliev y Marga Zetnova. Depois de 11 anos eles chegaram a algumas conclusões que, embora fossem muito 
preliminares, apontavam os elementos que me fazem estar com você aqui, agora, batendo papo. Os dois cientistas comprovaram a existência de uma  
partícula não detectável por microscopia eletrônica no citoplasma de neurônios do hipocampo. Não sei se você sabe que nós, as lagartixas também temos 
hipocampo e temos a capacidade de regenerar nossos próprios cérebros. Bem, continuando... Essa partícula eles denominaram de chip de imagem 
holográfica – CIHo. Por isso, pra você estou usando essa terminologia. O nome verdadeiro é bem mais complicado e é daquelas informações que não 
posso detalhar. O chip tem uma dimensão aproximada de 0,004 nm (nanômetro), equivalente  à décima parte de um átomo de hidrogênio. Pois esse chip 
tem capacidade de armazenagem infinita de toda a memória humana, incluindo imagens, sons, cheiros, texturas e cenas desde a primeira aparição do 
ser humano sobre o planeta. Idiomas, rituais, guerras, religiões, todas as artes. É uma espécie de Google e Wikipedia elevados à máxima e infinita 
potência implantados no seu cérebro. O chip é imortal, nada o destrói, nem meteoro nem bomba atômica. Mas essas pesquisas de Borfa e Marga foram 
interrompidas, principalmente por derrubarem dogmas religiosos, mas também por sua militância política. Ainda em 2004, após divulgarem sua pesquisa 
numa revista ucraniana, deram declarações contra Putin por sua atuação no Massacre de Beslan, na Chechênia. Insurgentes islâmicos e o exército 
russo se confrontaram numa escola ocupada onde, ao final, foram assassinadas mais de 330 pessoas sendo 186 crianças. Até mísseis russos foram 
usados. Após as declarações críticas dos cientistas a Putin, eles desapareceram e logo, seus nomes desapareceram dos quadros da universidade. Eu sei o 
que aconteceu com eles, mas essa informação está no rol daquelas que não posso divulgar. Lucky Strike olhou pra mim, atenta, roeu um pedacinho 
de cigarro e permaneceu em silêncio. Achei que ela estava me provocando. Perguntei: por que você diz que a humanidade está fora de controle, aliás 
sempre esteve? Muita religião - a cada ano surgem 3 a 4 mil religiões no mundo e desaparecem mil a duas mil. Hoje devem existir 50 mil, por baixo -; 
muito capitalismo – e quanto mais capitalismo mais miséria -; muitos mitos salvadores da pátria - da esquerda à direita há sempre mitos que conduzem 
ao precipício -; muito preconceito e discriminação - xenofobia, homofobia, misoginia, racismo, etnofobia, nacionalismo -; muito Deus, família, 
propriedade e só porrada. Nisso, uma nuvem encobriu a luz da Lua... espero encontrá-la em breve... ■ ■ ■ 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  
A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 

Lucky Strike, minha amiga lagartixa, em nosso primeiro encontro, ficou de me 
contar um pouco de sua história. Tive que esperar outra lua cheia, na madrugada, 
para encontrá-la debruçada em meu cinzeiro e ouvi-la. Da primeira vez eu não 
disse uma palavra, pois ela lê pensamentos... Tenho que tomar cuidado.. 
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