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os oito anos, Bruno inventou um protó
tipo de torradeira movida a cuspe que
não funcionava. Sua irmã, Teresa, passou
a usar o objeto para alisar o cabelo, mas sem a
anuência do inventor. Bruno também é conhe
cido como o detentor das patentes do forno de
madeira e do dedal de pão. Na feira de ciências
da escola, testemunhas alegam que ele incendiou
um batalhão de 58 soldadinhos de plástico — que
derreteram lentamente enquanto as meninas da
classe gritavam — e, ao ser escoltado à diretoria,
garantiu que a ciência ainda descobriria a utili
dade prática daquele experimento. Bruno era o
campeão em combustões espontâneas e possuía
uma coleção de quinze tipos de coleópteros, que
ele vinha treinando para estrelar um musical de
horror em stop-motion chamado “Besouros!”.
Daí se pode concluir, portanto, que Bruno nas
ceu para a ciência. No dia em que concluiu seu
minucioso trabalho de coleta da gripe (espirrou
durante meses nos potes de maionese e rotulou-os de um a vinte) e deu início à fase empírica
do trabalho, Teresa foi a primeira voluntária a
ser levada ao laboratório. Algum tempo se pas
sou sem que a diretora soubesse exatamente o
que tinha acontecido com a menina. Quando, na
sexta-feira, a mãe de Bruno ligou para a escola
justificando a ausência da filha, contaminada por
um rotavírus, Bruno anotou “pneumococo!” no
caderno e foi escoltado para a diretoria, prova
velmente dedurado pelo bedel surdo do corredor.
Além disso, a melhor amiga de Teresa apareceu
na escola com piolho, mas não há indícios de
envolvimento do garoto na epidemia.
Bruno gostava de fazer incursões por todos
os ramos conhecidos da ciência. Aos doze anos,
criou cogumelos no tapete da sala. Aos quinze,
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imantou a máquina de lavar e arrastou-a por três
metros, até que ela caísse da escada e quebrasse
o chão do quintal. No mesmo ano, construiu um
para-raios e assassinou a tartaruga, após quebrar
um termômetro e misturar mercúrio à comida do
animal. Seus métodos eram cada vez mais discu
tíveis. A classe se dividia entre apoiá-lo e dedu
rá-lo ao bedel, que continuava surdo, a despeito
de todas as tentativas de Bruno. (É verdade que
certa vez ele fez nascer um pelo branco na orelha
do bedel, mas infelizmente o pelo não restaurou
sua audição e foi arrancado para biópsia.)
Finalmente, Bruno se formou com média
seis ponto dois e entrou para a faculdade de
biociências. Logo no primeiro ano, seu trabalho
de iniciação científica destacou-se por um inédito
achado estatístico: o encontro de frequentes casa
mentos entre mulheres com artrite reumatoide e
homens com úlcera péptica, o que caracterizaria
uma ligação neurótica entre mulheres agressivas
e controladoras e homens passivos e dependen
tes. (Embora o tema original do trabalho fossem
as abelhas.) Foi nesse ano que Bruno explodiu a
porta do Instituto de Física e matou mais uma
tartaruga, durante uma pesquisa com amianto.
Graças à alta rotatividade de seus animais de es
timação, ganhou uma pedra para cuidar quando
completou 21 anos.
A trajetória acadêmica do garoto passou de
boa para questionável; professores se recusavam
a orientá-lo em projetos francamente anormais
e rejeitavam sua inscrição nas disciplinas. Ao
ser destacado como monitor das aulas de gené
tica, convenceu um de seus pupilos a implantar
duas orelhas em um besouro (ou dois besouros
em uma orelha) e obteve sucesso em ambas as
experiências, ao que telefonou imediatamente

Em seu período mais
produtivo, aos trinta,
ele confeccionou
um despertador
não intrusivo (…),
uma maçã com gosto
de mandioca e uma
nova linha de post-its sabor morango
para o bedel surdo. Como o sujeito estava cada
vez mais surdo, foi difícil transmitir a emoção
que lhe traria uma nova orelha na nuca. Da lon
ga resposta, Bruno só conseguiu entender que o
pelo branco nascera de novo e crescia todos os
dias, à razão de dez centímetros por semana. E
o pior: estava captando as ondas de uma rádio
comunitária. Bruno desistiu da implantação au
ricular e prometeu passar na casa do bedel com
um contador Geiger.
No último ano da faculdade, Bruno decidiu
que começaria a usar um chapéu, informação que
pode ou não adquirir importância no decorrer
da história. Afora isso, a vida se arrastava numa
mesmice: Teresa resistindo para não virar cobaia,
e o bedel surdo se alarmando com as emissões
de ondas infrassônicas que escutava todas as
manhãs. Um dia, porém, na aula de Zoologia de
Vertebrados II, aconteceu o improvável: ele se
apaixonou pela garota da primeira fila. Bruno
percebeu que a moça não dava bola para nin
guém, mas que prestaria atenção (ah, se pres
taria) caso ele ejetasse a si próprio da carteira
e fosse audaciosamente rumo aonde nenhum
acadêmico jamais esteve. Primeiro, esboçou o

protótipo da almofada ejetora, que grudaria ven
tosas na superfície e impulsionaria o cientista
para o alto, a uma distância de muitos metros
em direção às nuvens. Isso tudo teoricamente,
porque na prática a almofada sugou Bruno para
baixo com toda força e quebrou o chão do quin
tal, mais uma vez. Como ele usava apenas um
capacete, acabou fraturando a bacia.
Bruno se formou na universidade com média
seis ponto dois, ficou três meses em repouso e
acabou desistindo de cortejar a garota, que no
entanto continuou sendo a musa de suas cria
ções posteriores. Em seu período mais produtivo,
aos trinta, ele confeccionou um despertador não
intrusivo (que apenas acenava para o dorminho
co, sem disparar alarmes), uma maçã com gosto
de mandioca e uma nova linha de post-its sabor
morango, que vendeu para a Pfizer.
Aos quarenta anos, veio uma fase mais abs
trata, voltada a descobrir coisas já descobertas:
primeiro a Birmânia — antiga Mianmar —, depois
o fogo e, em seguida, o ovo frito. Bruno já não
sentia todo o potencial criativo da juventude
e pensou em se aposentar. Foi um período de
muitas dúvidas, em que ele chegou ao cúmulo
de subestimar a real utilidade de sua pesquisa
sobre pneumococos. Mesmo assim, a coleção
de coleópteros do cientista alcançou a marca do
milhar, com a ajuda de alguns sapos.
Mas Bruno não havia esquecido seu grande
projeto de vida, a portentosa obra-prima da enge
nharia que agora tomaria forma: na noite em que
completou cinquenta anos, afinal, aposentou-se
e retirou-se para o campo, a fim de testar a almo
fada ejetora, o sonho de toda uma vida. Meses se
passaram. Nunca mais se ouviu qualquer notícia
do rapaz, e nem sua irmã sabe o que aconteceu
durante a comprovação empírica. Anos depois,
um cientista acabou lendo a obra completa de
Bruno (em volumes de pano) e anunciou a cura
do diabetes após estudar o episódio dos solda
dinhos incinerados.
Mais tarde, um astrônomo amador descobriu
que o pelo branco conseguia captar rádios co
munitárias de outros planetas.
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