
                                                                               Em Busca do Ciborg  

De repente, não mais que de repente, como diria o poeta Vinícius 
de Moraes, me vi, sem querer, ou nem mesmo pressentir, num luminoso e 
calorento dia de verão, em busca do homem biônico, também conhecido 
como “o homem dos seis milhões de dólares”, ou ainda, para os íntimos, 
pela alcunha de Ciborg. Aliás, eu não estava sozinho. Acompanhava-me o 
não menos imbatível fotógrafo Paulo Dutra, meu assíduo companheiro em 
muitas jornadas jornalísticas pelo hinterland catarinense e por mares afora.

Mas  sinto  que  é  conveniente  haver  um  flash  back para  nos 
situarmos  no  início  de  toda  a  trama.  Na  verdade,  não  havia  nenhuma 
indicação, no começo do dia, a respeito de tão intrincada aventura. Muito 
antes pelo contrário. Pois a nossa missão, além de trivial, era até bastante 
amena. Deveríamos percorrer, para a realização de uma reportagem, todos 
os  campings situados  na  Ilha  de  Santa  Catarina.  E  assim  estávamos 
procedendo quando, subitamente, o bip telefônico de Paulo começou a tinir 
mais desesperado do que apito de guarda em hora de rush. Tivemos, dessa 
forma, que nos locomover às pressas até a Lagoa da Conceição, em busca 
de um telefone (Ainda não existiam celulares – N.A.), para descobrir que 
assunto palpitante exigia nossa presença com tanta agonia. Então veio a 
resposta:

- Vocês vão ter que entrevistar e fotografar o Ciborg!
- O quê!?
- É isso mesmo. O Homem Biônico tá aí.
A notícia que se espalhava como fogo no palheiro era que o ator 

Lee Majors, que personifica na TV o super-herói dos anos 1970 e todas as 
semanas invade os lares colonizados com suas façanhas ultradesenvolvidas, 
tinha  aportado  na  ilha,  devidamente  acompanhado  de  seu  inseparável 
comparsa, o Oscar (leia-se  Óscar), na vida real conhecido como Richard 
Anderson.  O que  vinham fazer  aqui  ninguém sabia.  Mas  tudo adquiria 
maior  veracidade  ao  tomarmos  conhecimento  de  que  conspícua  figura, 
pertencente à alta cúpula do jornal O Estado, havia se cruzado com a dupla.

Não deixava, portanto, de ser estimulante, para nós, a possibilidade 
de “bater  uma caixa” com tão poderoso mito.  E,  para isso,  parecia  não 
haver maiores contratempos. Era só aportarmos no  hall do Florianópolis 
Palace Hotel e aguardar que os “heróis” pintassem. (“Será  que a Farrah-
Fawcet,  a  mulher  dele,  também  tá  ai?”,  indagou  Paulo,  com redobrado 
interesse).

Mas  as  coisas  não  se  deram  exatamente  como  a  gente  estava 
prevendo. Pra começo de conversa o próprio pessoal do hotel não sabia de 
nada (ou fingia não saber). Alguns tinham visto dois sujeitos altos,  mas 
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nenhum deles era o “Homem Biônico”. E, para complicar ainda mais as 
coisas, um empregado da portaria me prestou a seguinte (des) informação:

- Achei  um deles parecido com o “Homem de Virginia” (Outra 
conhecida série de TV da mesma época – N.A.) Não com o Ciborg.

É claro que na lista de hóspedes do hotel, que eu vasculhei com a 
mesma indiscrição de um detetive particular de tempos não biônicos, não 
havia nenhum nome que lembrasse os dois atores, ou suas personificações 
no  vídeo.  Havia  apenas  um  casal  norte-americano  e,  após  algumas 
investigações  dignas  de  Humphrey  Bogart,  descobri  que  o  marido  era 
apenas  um  pacato  senhor  de  meia-idade,  mais  parecendo  um  próspero 
rancheiro do Arizona, do que o “Homem Biônico”. Foi então que Paulo 
jogou ao ar a indagação que sintetizava o nosso pasmo, perante o inusitado 
de toda aquela situação:

- Qual é a deles, pô!? E a nossa?
- Vai ver que eles estão aqui em missão secreta da CIA – aventei – 

e não querem papo com repórteres.
-  E  de  certo  –  acrescentou  Paulo  –  o  Ciborg com o  seu  olhar 

biônico “sacou”, lá de fora, que aqui estavam dois jornalistas à sua espera e, 
com um salto, atingiu o seu quarto, localizado no 12º andar.

- Acho melhor a gente chamar o Sherlock Holmes – sugeri.
As coisas, agora, como vocês percebem, estavam caindo no terreno 

das dúvidas enigmáticas. Até que, num determinado momento, cansado de 
esperar na portaria do hotel, resolvi ir até o bar (Paulo já tinha desistido). 
Foi então que, após ter tomado algumas doses de um legítimo scotch cruzei 
com o Ciborg num corredor, depois de ter ido ao banheiro:

- Qual é a tua, man, fugindo da gente? – indaguei.
E ele, com suas faces coradas, seu físico privilegiado e seu jeitão 

meio  simplório  (como  convém  a  um  norte-americano  em  visita  aos 
trópicos), respondeu:

- É que eu estar aqui em missão muito secreta.
Perguntei-lhe,  então,  se  ele  viera  resolver  o  mistério  (que  ainda 

persiste)  dos  incêndios  de  Joinville.  (Alusão  a  uma  série  de  incêndios 
ocorridos  naquele  período  na  cidade  de  Joinville  -  N.A.) Mas  ele  foi 
lacônico:

- Oh, no, no Joinville  is fire! Vim aqui para ajudar a escolher o 
senador biônico. (Referência aos figurões (nem sempre políticos) que eram 
agraciados pelo regime militar para exercer a função de senador, sem ter  
sido eleito – N. A.)

E,  ao  “sacar”  que  outras  pessoas  aproximavam-se,  Ciborg com 
duas passadas biônicas, sumiu de minhas vistas. Para meu alívio, aliás, que 
já me encontrava exausto de andar à sua procura. E retornei ao bar, onde 
acabei tomando um porre. Biônico, é claro. (1978)
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