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O Desperfeito 

 

Em um pequeno e desenvolvido país, a coisa mais importante é ser perfeito,             
fazer tudo certo e com nota cem. Neste pequeno país chamado Svaterilandia, onde os              
robôs fazem tudo para os humanos ficarem contentes e fazerem melhor os seus             
trabalhos. Esta cidade tem televisões muito avançadas, carros voadores, hologramas e           
muito mais. Em Svaterilandia, há várias regras que não deixam você ser incompleto ou              
imperfeito. Mas, uma vez, em novembro de 3476, um garoto chamado Dezoito estava             
indo de volta para sua casa, quando achou algo diferente na calçada.  

O garoto foi para seu quarto para tirar de sua mochila o que tinha achado. Ele                
achou o objeto estranho, mas ao mesmo tempo interessante. Aquilo tinha a forma de              
um retângulo e tinha algo de esquisito. Depois de um tempo, Dezoito foi jantar com sua                
família e sua mãe perguntou, Meu filho, como foi seu dia?, Dezoito não responde nada.               
Ele estava pensando no que tinha achado e se deveria contar para ela. Ele disse,               
Desculpe, mãe, não queria ignorar a senhora. Ela perguntou, Você está bem? e ele              
disse, Sim.  

No meio do jantar seu pai chega do trabalho, Cheguei! Dezoito levanta da mesa              
para falar com seu pai como deveria. Depois, o jovem foi direto para seu quarto e                
pensou no que podia fazer com o objeto. Dezoito estava nervoso a respeito do que               
ele ia fazer com o objeto, porque tinha medo de sua mãe ou seu pai acharem e depois                  
darem para o serviço de robôs do país. Dezoito decidiu, então, levar o objeto na               
mochila porque sentia que era mais seguro do que deixá-lo em casa. No dia seguinte,               
acorda com seu alarme falando repetidamente, Acorde! Dia de fazer algo perfeito! e             
vai tomar seu café da manhã. Desce as escadas e encontra seu pai vendo o jornal na                 
televisão. Dezoito fala com seu pai e com sua mãe na frente da porta antes para ir para                  
a escola.  

Quando Dezoito chega à escola, vê todos os adolescentes conversando sobre           
as notícias e as crianças falando sobre os desenhos de BOTventuras, o desenho de              
crianças sobre o que o Presidente, um robô, faz a cada dia. Como você está, Dezoito?,                
perguntou Trinta. Dezoito respondeu, Estou bem, mas você já pensou no que deve ser              
fora do nossa cidade? O que deve ter para isso ser fechado. Trinta ficou confusa e                
disse, Bem que você deveria voltar a ver o desenho BOTventuras. Dezoito não ficou              
muito contente com o que ouviu. Então decidiu falar com os outros amigos: Dois e               
Três, que eram irmãos gêmeos. Eles conversaram sobre as notícias de algo diferente             
segundo os ROBOjornalistas que matou um esquadrão inteiro de polícia militar.           
Quando chegaram à porta da sala, foram para seus lugares. Depois de um dia inteiro               
de produção, ele foi para a Padteca (a biblioteca feita de arquivos filmados em pads) da                
escola ver os vídeo-arquivos que havia lá. Ele foi pesquisar na sessão de Vídeos              



sobre Objetos Antigos no final do corredor da Padteca. Dezoito entra na sessão, escuta              
um barulho e vai até ele.  

Puxou o pad que estava fazendo o barulho e puxou, mas não aconteceu nada.              
Depois de uns cinco minutos esperando, a parede que estava do seu lado abriu              
levando-o para uma escuridão imensa. eu um grande suspiro e foi para dentro da sala               
misteriosa. Quando ele entrou, a porta se fechou atrás dele e as luzes acenderam. Foi               
possível ver tudo. A sala era cheia de livros e de cor! Dezoito ficou ainda mais curioso                 
sobre aquele objeto retangular e queria tentar entender o que era aquilo. Então,             
decidiu fazer ver um objeto, mas ele tropeçou em um no chão e ligou a televisão.                
Quando a televisão ligou, Dezoito viu os vídeos da humanidade de Svaterilandia antes             
de ser dominada pelo Presidente. Os vídeos fizeram-no sofrer um efeito colateral e             
com isso ele aprendeu tudo sobre arte e que o objeto retangular era um livro! Enquanto                
vasculhava achou em cima de uma mesa um lápis e decidiu levar pela casa. 

Quando chegou em casa ele falou com sua mãe e subiu direto ao seu quarto               
para ler o livro. Dezoito não começou o dever de casa nem desceu para jantar. Sua                
mãe ficou preocupada e subiu para ver o que ele estava fazendo. Quando entrou no               
quarto, viu-o usando o lápis e a mesa para escrever e ler o livro. Dezoito disse, Mãe                 
olha o que eu achei! Isto aqui é algo que foi escondido pelos robôs na Padteca! Sua                 
Mãe começou a chorar de felicidade e disse, Meu filho! Você também sabe sobre a               
escrita, livros, cores e pinturas! Ele respondeu, Sim mãe! O pai também sabe? Ela não                
disse nada. Dezoito ouviu um barulho muito alto e diferente olhando diretamente a sua              
janela.  

A janela estava quebrada e quando olhou para sua mãe ela estava deitada no              
chão. Ela estava sangrando com um tiro no peito. Dezoito começa a chorar. Sua mãe               
disse a ele suas últimas palavras, Filho, corra! Dezoito correu diretamente para as             
escadas. Enquanto isso, escutava os robôs militares indo até a sua casa. Quando             
chegou à porta, ele deu de cara com seu pai, que também estava correndo em sua                
direção. Seu pai não estava vestido como o normal, ele estava usando uma máscara,              
tinha uma pistola no seu lado esquerdo e carregava um fuzil nas duas mãos. Seu pai                
disse, Filho venha comigo agora! o Dezoito perguntou, Ir aonde? E porque você está              
assim? O pai dele respondeu, Filho, eu e sua mãe somos os capitães dos radicais do                
país contra os robôs.  

Dezoito estava perdido no assunto. Ele queria saber mais em vez de só correr              
dos militares. Em meio a tudo, desejava ainda que sua mãe estivesse viva. Dezoito e               
seu pai entraram na floresta em volta de seu bairro. Quando passaram pela floresta,              
perseguidos pelos tiros,, eles foram para dentro de uma caverna escura e se             
esconderam lá. Dezoito, eu provavelmente não vou sobreviver mas o plano é o             
seguinte, nós vamos até o porto de materiais e vamos para outro lugar que é a base                 
dos rebeldes que fica em outro país. Dezoito pensava que o que estava acontecendo              
era loucura para ele.  

Quando os militares robôs estavam chegando próximo à caverna, saíram e           
começaram a correr. Os robôs acharam-nos e começaram a correr atrás dele. O pai              
de Dezoito disse, Dezoito, use a pistola. Dezoito pegou a arma e só puxou o gatilho. O                 
pai dele gritou, Filho! Atire no robô com uma metralhadora. O Dezoito só disparou com               
cara de medo e começaram a correr. Eles estavam já chegando ao porto e viam outros                



radicais com armas preparados para atirar. Quando chegaram lá, o pai de Dezoito             
levou um tiro na perna e os seus soldados radicais. A maioria dos soldados entraram               
no barco e outros ficaram defendendo o pai de Dezoito até o barco. Ele é levado para o                  
barco e só vê seu pai e outros soldados protegendo-os. Dentro do barco ele encontrou               
o Trinta, o Dois e o Três. Desde então, ele descobriu que serão perseguidos para               
sempre.  

 
 


