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A enfermeira também explica que os médicos criaram um produto para que o             
corpo não envelheça e é por isto que estou vivo.  

Quando a mulher saiu do quarto, um médico chegou para fazer alguns exames.             
Quando saio do meu quarto percebo que todas as pessoas só usavam roupas cinzas              
com cabelos castanhos e tinham pele de cor clara. Quando eu pergunto para o médico,               
ele me responde que o mundo sempre foi assim e que eu estava errado sobre um                
mundo que tinha mais de 2 cores. O médico diz que irá contactar o meu neto para que                  
ele me cuide. Ele chega com uma maleta e com um terno cinza igual a maioria dos                 
acompanhantes do hospital.  

Ele se apresenta para mim e diz que ele é contador, que tem dois filhos e é                 
casado. Eu também me apresento e digo que meu nome é Eduardo Lopes e que estou                
desempregado há 70 anos, brincando. Na ida para a casa dele, peço para ouvir uma               
música e ele pergunta o que é? E eu digo que é uma combinação de sentenças para                 
que fique bom de se ouvir. Ele não entende o que eu digo, mas ele ignora. Quando                 
chego a casa dele, vejo seus filhos na televisão assistindo a um programa que              
mostrava uma família feliz, falando para seus filhos o que não fazer. O meu neto me                
mostra a casa dele e eu percebo que há uma mesma foto de um homem em todos os                  
quartos.  

Pergunto quem é, e ele me explica que é o líder supremo do Brasil, o Francisco                
Antrov, o salvador do mundo. Ele explica que o mundo foi liberto dos pecadores por               
causa do Francisco Antrov. A conversa foi interrompida pelo que parecia ser um hino.              
O meu neto me explica que cinco vezes por dia eles tocam o hino nacional para que o                  
povo se lembre de quando Antrov combateu os pecadores. Depois dessa conversa fui             
para o meu quarto para refletir sobre o mundo. Depois de muito tempo de pensamento               
percebo que o mundo perdeu totalmente sua arte. Depois de refletir conclui que Antrov              
destruir toda forma de arte existente. Eu tomo banho e reflito ainda mais sobre o               
assunto e percebo que até antes do acidente a minha vida estava cada vez ficando               
mais sem arte. Quando vou para a sala pergunta para os meus bisnetos o que eles                
faziam em suas horas vagas. Eles dizem que gostam de agir como pessoas boas e não                
como pecadores e que gostam de ver o seu perapad e só. Também pergunto se eles                
gostam de ler isto e eles dizem que nem sabem o que é isto. 

Depois de meses observando este mundo, percebo que é meu dever escrever            
um livro para que a arte volte para o mundo. Eu não tinha papel nem caneta, então,                 
decidi escrever com uma faca e na mesa. Escrevo por dias com quase nenhum              



descanso até que o exército arromba a porta da casa e me prende em uma prisão.                
Depois de horas esperando, um agente me leva para uma sala e me pergunta como eu                
sei escrever e eu não dou as respostas. Sou espancado por dois homens fortes até               
não aguentar mais e digo que aprendi no passado. Quando digo isto, os dois homens               
saem da sala. Quando eles voltam, trazem um homem. Era Antrov. Antrov me diz que               
infelizmente não posso revelar o que eu sabia sobre o mundo de antigamente, que o               
mundo está absolutamente controlado, que a arte vai fazê las ter sensações que já não               
faziam parte de suas vidas. Antrov me ameaça, estou prestes a incentivar uma revolta              
do povo contra si. A liberdade de pensamento e uma ameaça. A arte é fruto de                
liberdade de pensamento. Antrov quer me destruir, então eu digo liberade ou morte.             
Então Antrov determina minha execucao e eu descubro que a morte é uma das              
maiores liberdades. 


