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Dois toques leves e a porta se abriu até a metade. O chefe do cerimonial
apareceu e informou:
— Faltam dez minutos, senhor vice-presidente.
A posse em breve teria início, e o vice-presidente estava numa sala
reservada, a sós, com o deputado mais importante do seu partido.
— Você algum dia imaginou esse momento? – falou o deputado,
sentando-se no sofá.
— Acredite, nunca pensei que isso pudesse acontecer – disse o outro,
enquanto observava de pé, pela janela, a multidão que o aguardava do lado de
fora. Voltando-se, sentou-se na poltrona e continuou: — É claro que todo político
anseia por esse cargo, mas nunca atuei nos bastidores para que esse dia se
tornasse realidade. Muito pelo contrário, me esforcei para superar a crise e
manter a tranquilidade dentro do governo no momento político nacional mais
conturbado.
— É verdade, mas se não fosse minha atuação, hoje não estaríamos aqui
tendo essa conversa.
— Concordo, meu caro. Sua atuação foi fundamental. O furacão que
passou na vida política do país se foi. O partido do governo anterior traiu o povo
que o elegeu, em especial o eleitorado mais humilde, que confiou na lisura do
partido. No meu governo, será bem diferente. O povo tem esperança de um
futuro melhor para o país. Precisamos corresponder a essa expectativa.
— Teremos muito trabalho pela frente. Principalmente no cenário
internacional – falou o deputado enquanto rolava a tela do celular. — O Boletim
dos Cientistas Atômicos acaba de avançar um minuto no Relógio do Juízo Final.
Agora faltam dois minutos para a meia-noite. Essa é a posição mais próxima já
registrada de um apocalipse mundial. Situação igual só ocorreu em 1953,
quando os Estados Unidos e a União Soviética testaram as primeiras bombas de
hidrogênio.
— Isso é muito preocupante. Vários conflitos parecem caminhar juntos
para uma conflagração generalizada e simultânea. A Rússia está sendo cada
vez mais pressionada pelo Ocidente e não parece que irá ceder na questão
ucraniana. No Oriente Médio, o tabuleiro de xadrez está ainda mais complexo.
Estado Islâmico, Israel, Irã e Arábia Saudita estão a ponto de explodir... Na Ásia,
a China não quer os Estados Unidos na região e se fortalece para se impor.
Como se não bastasse tudo isso, a Coreia do Norte continua com suas
provocações e insinuações nucleares. Parece até que o ditador daquele país
anseia por uma guerra. Ele é muito jovem, não tem ideia do que seja uma
guerra.
— Você acha que estamos perto da Terceira Guerra Mundial?

— Não sei, amigo, mas o cenário externo está muito tenso e perturbador.
Precisamos ficar afastados desses conflitos. Nosso país é pacífico por
excelência, e se alguma catástrofe acontecer no hemisfério norte – Ele bate três
vezes no tampo da mesa de madeira ao lado da poltrona –, precisaremos estar
preparados para receber sobreviventes e refugiados de qualquer conflito de
grande magnitude. Todavia, também estou preocupado com as alterações do
clima, que estão evoluindo muito rápido. — Ele passou a mão pelo rosto como
se quisesse desfazer o semblante tenso que não condizia com aquele momento
especial.
— É verdade, esse mundo está muito estranho mesmo. As autoridades
japonesas acabaram de emitir um alerta de um grande tsunami, equiparável
àquele de 2011. Além disso, dois vulcões entraram em erupção
simultaneamente na Islândia pela manhã. Na semana passada, o furacão Inácio,
um dos mais devastadores do continente americano, deixou milhares de
desabrigados por onde passou. – Tirando os óculos, ele concluiu: — Parece que
o Juízo Final está se aproximando. Outro dia, li na internet certa profecia
Doctorian para os continentes, que faz prognósticos preocupantes.
— Sejamos sensatos, deputado. Circula muito lixo na internet, inclusive
boatos que me atingem diretamente. É preciso filtrar muita coisa. Mas concordo
que os últimos acontecimentos mundiais são perturbadores. Já que você está
falando em profecias, saiu nos jornais que o Vaticano revelará uma parte do
Terceiro Segredo de Fátima que não havia sido revelada no ano 2000. Dizem os
especialistas que estudam o assunto que será uma revelação bombástica, o
complemento da terceira mensagem de Fátima, já divulgada. Parece ser uma
espécie de castigo divino em escala mundial... É esperar para ver do que
realmente se trata.
— Eu não me impressiono com essas profecias, mas confesso que pode
existir um fundo de verdade em várias dessas mensagens de Nossa Senhora e
nas profecias bíblicas. Uma vez, li um estudo a respeito de várias profecias
sobre o fim do mundo em que o autor conclui que essa década será decisiva
para a humanidade e que algo catastrófico acontecerá em breve, transformando
completamente o planeta e estabelecendo uma nova ordem mundial.
— É, meu amigo, no governo anterior a turbulência foi interna, mas no
meu governo suspeito que a turbulência ocorra no cenário externo.
Precisamos...
Não terminou a frase. O chefe de cerimonial apareceu outra vez e
informou:
— Está na hora, senhor...
Ambos levantaram-se. O vice-presidente colocou a mão no ombro do
deputado e, olhando nos olhos dele, disse:
— Eu não queria ser presidente, mas terei de enfrentar esse desafio. Que

Deus proteja nosso país e nosso povo. Vamos. Chegou a nossa vez.
A porta se abriu, e os convidados aplaudiram efusivamente o futuro
presidente da nação.
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