Cruzeiro do Sol
um conto de Edgar Indalecio Smaniotto
Catástrofe de Toba...”

“Ideias realmente revolucionárias passam por três fases.
as pessoas vão dizer que a sua ideia é maluca, que
nunca vai funcionar;

O relato, continuamente editado, foi interrompido pelo alarme, ululando pelos conveses.

os críticos dizem que até poderia funcionar;

Falar em catástrofe...

eles vão dizer que sempre acreditaram no sucesso”.

Enquanto corria para assumir seu posto, era posicionado pelo microfone auricular.

Arthur C. Clarke

Introdução

Parte 1

Voo inaugural.

2 de Julho de 2095.

Localização Inicial: Base Orbital Girassol, Segunda-Feira, 1º de janeiro de 2095.

Ontem chegaram à franquia mais distante que se
tinha notícia.

Localização Atual: Zona do Cinturão, Sexta-Feira, 27 de julho de 2095.

Ficava a 1,5 UA, a cerca de dez diâmetros planetários de Marte1, se mantendo como sua mais distante lua, posta lá pelo Homem. A primeira intervenção de vulto no Planeta Vermelho.

Aproximadamente 262.500.000 de quilômetros
da Terra, a 2% da velocidade da luz.

A P4 não era só uma franquia. Também servia
como quartel avançado, para lidar com as ocorrências, as desordens, crimes de toda sorte, de forma
mais direta, com direito a tribunal próprio (antes
de Marte ser devidamente terraformado e emancipado).

Do deque central, a meia nau, no longo eixo que
unia a ponta da flecha ao complexo de Engenharia
e Propulsão padrão, centenas se deleitavam com a
visão da luz zodiacal.
Oitenta metros distante dali, no camarote isolado na proa do veículo, um homem ultimava a parte burocrática de seu serviço. Voltou-se para a tela,
onde tentava rascunhar seu livro de memórias.

O lugar representava a última parada, antes do
“voo oceânico” na órbita de Júpiter, a razão de ser –
oficial – do cruzeiro.

– Indexar ao meu DP – falou para o ar o comandante, na pausa entre goles de caldo de cana e mordidas seguras num hambúrguer de carne de búfalo
e queijo de búfala. Sem maionese.

***

O diário pessoal estava pronto para absorver
aquilo que ele começou a dizer:

Foram 7 dias nos quais a nave ficou reduzida a
99% de seus passageiros e rodízio na tripulação,
com passes de 48 horas.

“...essa baboseira de Adão cromossomial e a Eva
mitocondrial só é boa se acreditamos na teoria da

Um verdadeiro paraíso, para quem preferisse se

1 Aproximadamente 70.000 km, ou seja, três vezes mais distante que Deimos.
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isolar e aproveitar a visão do universo. Assim como
Ezra, que ficara para trás.

sua bandeira, sendo necessário algo drástico para
retomar o poder do mundo.

Oportunidade de ouro, para quem planejasse
uma abordagem, como alguns piratas tocaiados ali
perto.

– Touro Indômito. Esses piratas não tem o menor
senso comum – o Conselheiro acompanhava todo
o progresso da operação Terra Nostra, na sala de
situação, no QG avançado dos Confederados .

Parte 2

Em algum lugar, em algum momento, se a missão desse certo, a canhoneira receberia o nome de
Robert E. Lee, um líder entre os líderes sulistas, por
motivos que a História merecia conhecer. Que ficasse “touro indômito”. Por enquanto.

Na verdade eles ansiavam por depenar aqueles
otários. Teriam feito isso se algo não os impedisse. E
ainda havia muitas testemunhas para o que viessem
a fazer. Como se importasse alguma coisa! A mídia
só ajudava a espalhar a glória deles.

Mas no mapa situacional se referiam a eles como
Bad Wolf, rotulando o veículo de trezentos mil toneladas, que os piratas se serviam para cometer
aquela moderna Carta de Corso.

Verdadeiros piratas não aceitavam tamanha
afronta.
Verdadeiros piratas não tinham um comandante
māori.

Outro ponto aparecia no mapa na base orbital:
Chapeuzinho Vermelho. A presa. Na verdade o lobo
não estava seguindo a nave brasileira pelos bosques
do Cinturão Principal. Sabendo do destino do veleiro solar que deviam atacar – no momento certo, assim como na fábula – bastava tomar à frente e
preparar a emboscada, onde houvesse menos testemunhas para contar história.

E no momento este só tinha uma coisa a dizer ao
timoneiro:
– Temos tempo. Vamos segui-los.

Parte 3

Eles tinham várias vantagens. A principal delas
é que ninguém sabia da canhoneira nas proximidades e sua ligação com os Confederados. Na realidade nem existiam no papel. Para todos os efeitos era
mais um projeto maluco enferrujando na garagem
da NASA.

No espaço uma linha reta nem sempre é a menor
distância entre dois pontos.
Naquela partida de Girassol, meses antes, a nave
não zarpara como um cruzeiro vulgar, com passageiros acenando das claraboias. Na realidade não
havia um único deles nos corredores, zanzando por
aí. Estavam todos confinados nos assentos hidropédicos, em estado de animação suspensa, protegidos
no núcleo da seção intermediária do veículo.

Só uma coisa o Conselheiro não considerou: segredos nunca continuavam assim por muito tempo.

Parte 5

Ficaram assim por 90 dias, enquanto durou todos os testes e uma longa série de atividades paralelas, dos “protocolos da companhia”.

O Capitão-de-Espaço-e-Guerra Ezra Moutinho
Salvaterra não dava pinta de ser índio, mas passara
toda sua infância no município de Breves, em Marajó.

Parte 4

Antes de entrar na 4ª Força – a Espaçonáutica,
que aceitava seu brilhante na orelha e o cabelo carijó – servira na marinha brasileira. Nem parecia ter
57 anos. Tinha finalmente chegado onde queria. Só
não esperava, no processo, ter de paparicar tantos
civis e assumir aquele cruzeiro, para justificar aque-

Os EUA voltaram a ser um país divido, unidos só
nominalmente. O governo radical da antiga sede da
CIA acreditava – só não diziam isso publicamente –
que atos de pirataria justificavam os meios.
Os Estados Rebeldes Unidos faziam do drama
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la missão até o grande olho de Júpiter.

em primeiro lugar!

Claro que ele sabia a verdade. Os passageiros
ajudavam a encobrir o real motivo da missão. Eles,
com toda a grana e disponibilidade que tinham
para garantir sua cabine rotativa e assento na Cruzeiro do Sol, podiam se dar ao luxo de tirar um ano
sabático. Moutinho, por outro lado, tinha um prazo ainda maior a cumprir. Algo a ser feito dali a 49
dias, quando colocasse o último dos passageiros e
convidados para dormir.

– Quanta perspicácia, madame! O capitão vai
querer ouvir sua dedução, se aceitar um lugar à
mesa dele, no jantar.

Parte 6

Parte 7

– Explosões solares não são luzes zodiacais.
– Para sua comodidade, os bares a bordo foram
liberados mais cedo.
– Sim, senhora. Temos show de strippers, no ballroom...

Dentre o contingente de 699 passageiros regulares, 497 estavam posicionados ao longo das cinco
cúpulas de observação, no costado do veleiro solar. Outros 51 técnicos, cientistas e jornalistas, com
passagens subvencionadas por seus respectivos países ou convidados do consórcio brasileiro EspaçoNave, ocupavam seis salas com holosoles públicos,
dividindo a pesquisa com o anfitrião.

27 de julho de 2095.
Aquilo confirmava o dossiê que jazia trancado
em seu cofre. E também os “outros amigos”, por trás
daquelas falsas explosões solares, hora antes.
Os chiados da eclusa se fechando, a cadência do
andar ecoando no passadiço gradeado, tinham antecedido a chegada do imediato. No caso a esguia
Alice, oriunda do ITA3, após uma passagem meteórica pela marinha mercante. A engenheira e o militar tinham se entrosado bastante bem (talvez bem
até demais), mesmo antes das centenas de horas no
simulador de voo.

Nuvens de dados estavam sendo coligidos para
os noticiários, observatórios e laboratórios da Terra.
As telas polarizadas, nas curvaturas dos mezaninos e áreas de lazer, permitiam uma visão privilegiada do Espaço. O Sol se encontrava no outro
bordo, distante há milhões de quilômetros. Nada
prejudicava a visão daquilo que se descortinava a
frente.

Estavam no reservado acesso apelidado de Navalha de Occam. Era um prolongamento natural da
Ponte de Comando, limitando-se a um corredor
oblongo, todo boleado, com revestimento em várias
camadas de metal transparente. Andar no espaço,
ali, naquele aquário, não era mera ilusão.

O bruxuleio daquela luz fantasmagórica, gerada
na combinação da poeira cósmica com o material
ejetado pelos cometas, evocava uma distante similaridade com a aurora boreal.

– Por isso o senhor já esperava – sem preâmbulos, a alta morena carioca comentou.

Porém todos os interessados no evento não esperavam ser surpreendidos por algo mais estonteante:
um grande arco de explosões pipocaram surdamente no negrume de fundo. Uma após outra, como um
rastilho atômico detonando pedreiras2 no caminho.

Alice Oliveira Massaforte, mesmo sem ser participada oficialmente, também não ignorava o motivo de sua presença ali. Treinar à exaustão simulações de combate e ler os calhamaços virtuais de
relatos ufológicos da FAB lhe deram essa certeza.
Sua excitação aparecia no leve palpitar das narinas
e o mordiscar do lábio inferior.

Por mais que o serviço de bordo fosse acionado,
a atitude dos solícitos comissários não disfarçava
certo verniz militar, que não admitia recusa e não
oferecia explicações, exceto às pasteurizadas:

– Eles estão lá fora. Quando penso que já tínhamos feito contato com eles em 1986, com nada menos que caças F-5E Tiger II e Dassault Mirage III.

– Não, senhor. É só um exercício. Sua segurança

2 No jargão desta obra, refere-se aos asteroides e corpos dessa natureza, com menos de 2 km de largura.
3 Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
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Agora temos registro visual, que imaginei não ser
tão fácil de conseguir... – a última parte pareceu
surpreendê-lo.

Indômito”, uma nave livre, a quem eles deviam pedágio.
Na próxima vez que os viessem, em Júpiter, seria
para recolher o butim. Isso se não quisessem sofrer
as represálias. O envio de um míssil, um meteoro
explodido a uma distância segura, ajustou até que
ponto eles falavam sério.

Deslizando o dedo indicador em um intrincado movimento, o comandante desativou a senha do
servidor e desbloqueou a blindagem tátil. A parede
se iluminou e diagramas, dançando na tela, ganharam corpo, animados pela fria e exata computação.
Do esquema, foi possível extrair a imagem do artefato alienígena, origem do comentário mais contundente.

Isso aconteceu dez minutos atrás.
– Livre é uma pinoia. Não é o que consta aqui
– perante os outros, um dos técnicos bateu o dedo
nas especificações técnicas que vieram junto com a
imagem do veículo. Não foi nada difícil associar a
Touro com outro similar, que há algum tempo vinha sendo objeto de cobiça dos Confederados.

Parte 8
A nave brasileira tinha uma sombra. Na verdade
várias.

***

Porém nem todas de origem alienígena.
O responsável pela façanha humana estava a menos de 500.000 km. No espaço, distâncias assim não
chegavam a constituir um grande empecilho.

Havia também os aliens.
Para isso não havia muita explicação.

O comandante da canhoneira à espreita era um
māori, que andava em sua nave em trajes cerimoniais, ou seja, quase nada de roupa. O corpo todo
coberto de tatuagens – moko – especialmente a cabeça. O que aconteceria quando os dois descendentes de índios se encontrassem, tão distantes de suas
respectivas tribos?

Na reunião reservada com os oficiais, assim
como fizera antes com a imediato, o comandante
mostrou que não lidavam apenas com caçadores de
recompensa à mando de Langley.

Como dois representantes de povos autóctones
foram virar oponentes no espaço tornara-se objeto de muitas conjecturas no futuro. Poderia render
uma tese de antropologia. Algo como “Etnias autóctones no espaço: um estudo a luz do conceito
de Fricção Interétnicas”. Um trabalho que possivelmente poderia ser apresentado do GT de “Antropologia, Etnicidade e Civilizações Alienígenas” da
Associação Brasileira de Antropologia – ABA.

A canhoneira não parecia muita coisa, em termo
de designer espacial. Enquanto a Estrela do Sol tinha
uma aparência clássica, direta, elegante, com os painéis solares escamoteados induzindo a semelhança
com uma manta, o veículo rebelde exibia 70% dele
na forma de propulsores.

Parte 10

Enganava-se quem achasse ser um veículo tosco
daquele jeito algo menos que letal.
O capitão estava ciente não ter sido difícil baixar
da nuvem de dados às modificações no cruzador
para torná-lo uma canhoneira com o dobro da velocidade inicial. O resto já não era tão fácil assim de
se obter.

Parte 9
Não foi difícil para o staff a bordo descobrir um
pouco daquele objeto que se parecia com um mega
içá de bunda gigante. Se não fosse só pela nuvem
de dados, trabalhando a partir do escâner de um
dos possíveis antagonistas, veio também uma breve mensagem deles, se apresentando como “Touro

O recado tinha sido dado. E só fizera aquilo para
tornar a caçada mais interessante.
Ignorando o pedido de portabilidade, que vinha
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do comunicador, o capitão Zeno Tipene, o Coroado, orgulho da nação māori, preferiu ordenar um
último empuxo, levando o complexo de propulsão
nuclear além do umbral de segurança.

Enfim, o tão esperado “réveillon em Júpiter”,
mesmo iniciando setembro, aconteceu. O cruzeiro
não estaria completo sem um evento a altura.
O astrônomo-chefe, Izaías Brown Castorzinho
de Mello, o “Dr. Placebo” da série de TV “Brasil
Quântico”, usava sua empatia e costumeira aceitação popular para servir de cicerone naquela ocasião
que pedia – e recebera – traje de gala.

– Faça! – com a ordem, seca, não admitindo recusa, ele conseguiu o efeito desejado, o corpo sendo
prensado contra a poltrona de encosto alto, como
um trono.
O veículo avançou até passar transversalmente à
presa, antes de seguir outra rota, para Júpiter.

– ...reservo minha voz de falsete para os pequenos. Só que aqui, senhores, nenhum personagem
resiste; nenhuma licença poética precisa ser pedida.
Ela já é explícita. Nós temos a real noção de quanto somos insignificantes. Ainda assim desbravamos
os oceanos. Transpusemos o abismo. Ignoramos as
feras que povoavam o desconhecido. Engolimos o
medo e fomos em frente.

Parte 11
Lá estava o alvo. Explícito.
A vedete dos passageiros. O bilhete premiado.
O milhão per capita e a razão de ser dos embarcados, que partiram de cinco de nossas metrópoles,
uma em cada região, em voos fretados. Os famosos
beija-céus. Até a estação de transferência geoestacionária sobre a Amazônia brasileira, a Girassol.

“Um brinde em louvor ao espetáculo...”
Copos se ergueram no ar, luzes pipocaram dos
flashs disparados pelas retinas. Muitos usavam esse
aplicativo enervante nos neurocelulares.
O astrônomo resolveu abreviar, ao ser “cutucado” pelo palavrão do comandante, falando dentro
do seu ouvido.

Não é todo dia que você visita deus a domicílio.
O Zeus dos gregos. O Júpiter dos romanos. O mandachuva do Olimpo.
O planeta a 25 milhões de quilômetros dali.

Parte 13

Por seis dias a Cruzeiro do Sol, sem avistar qualquer nova interferência, seja humana, pirata – como
se a segunda possibilidade não fosse realmente dessa espécie – ou alienígena, propiciou o espetáculo
que os passageiros pagaram para ver. E receberam
em troco muito mais. O roteiro prévio só não previa aportagem em qualquer parte, de resto foi o período de maior atividade do veleiro, depois de P4.
Por questão de segurança, as cinco naves auxiliares
acompanhavam todas as expedições. Nenhum passageiro notou nada de diferente nisso ou o reforço
da atividade a bordo.

– Você acha que essa papagaiada vai demorar
quanto?
Vicente, chefe da segurança, recebia as informações de três outros agentes, infiltrados no público. Deu de ombros para o experiente e impaciente “retratista”, que nas horas vagas, após seu turno
na dispensa, tinha a ocupação de percorrer a nave
e registrar imagens para serem usadas em futuras
campanhas midiáticas. Cansado de circular com
sua eNikon acoplada à cabeça, os pés doendo, procurou no amigo um lugar melhor para observar o 2º
réveillon a bordo.

Somente a Chuva, tripulada por Alice, deixou de
retornar no penúltimo dia. Antes de o veleiro zarpar
de Ganimedes, onde ficara fundeado, ela tinha ido
executar a parte extraoficial da missão. E também
providenciar uma lembrancinha para os piratas.

– Deixe o homem falar, Raul. Ele domina seu público muito bem.
– Domina? Todo mundo está é encachaçado pra
aturar esse chato. Querem mais uma orgia, ou seja,
lá o que o comandante reserva pra eles depois disso.
Viciados em status social, isso sim!

Parte 12
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Parte 15

– Talvez você é que tenha bebido todas.
– Quem dera. Enquanto durar isso, estamos na
“lei seca”, lembra? Já os passageiros, fariam qualquer
coisa para aparecer no vídeo-blog da nave. Já vi até
uns peitinhos junto ao palco.

Faziam algumas horas, desde sua partida. Seguia
em uma nave auxiliar, de nome curioso, e se aproximava do destino extraoficial da missão.
Alice podia ser agnóstica, mas não era de seu feitio fazer desfeita a quem gostava. Por isso, quando
o comandante lhe deu uma figa, presa a um fitilho
do Senhor do Bonfim, ela levou com ela, até laçar
o paraflanco do astrolábio da Chuva. Já o conselho
para rezar, se a coisa ficasse preta, ela não garantia
poder seguir. Ainda não tinha se decidido entre o
catolicismo, o espiritismo ou o ateísmo. Mas estava
em um momento em que a balança, se é que se pode
falar de balança neste caso, pendia para a terceira
hipótese de explicação da realidade.

– Que curtam enquanto podem. Logo vai terminar.
– Na verdade já está terminando...
Ambos notaram quando o oficial médico fez sinal para o operador de som atacar com um ritmo
dançante. No mesmo momento a climatização foi
aos poucos descompensada, causando suor e a dança sede. Poros abertos, gargantas ávidas de hidratação.
Nos próximos minutos, entrou em ação o plano
do comandante. As circunstâncias obrigaram que a
hibernação dos passageiros fosse antecipada em alguns dias. Para a nave entrar em módulo de batalha,
essencial ao desempenho das próximas e novas tarefas, nada podia dar errado. E um engodo, quando
bem justificado, para a sobrevivência do grupo, era
preferível a um naufrágio espacial.

Foi para onde se voltou, o fetiche sambando
diante do painel do escaler, antes de seus olhos arregalarem. Tão preocupada no voo instrumental,
infalível, confiável, ela deixara de usar o instrumento menos tecnológico, naquela imensidão gelada do
cosmos.
Os olhos.
***

Parte 14
O “Boa Noite Cinderela” coletivo foi bem sucedido. A bebida e o gás (misturado à nevoa), no ponto
alto do Baile à Fantasia nas Estrelas, produziram o
efeito necessário, agindo quase no mesmo instante.

A Lasca.
Foi de lá que veio o sinal.
Rastros indicavam que o pulso eletromagnético
que varreu o hemisfério sul da Terra, causando o
apagão de 12 segundos, há 10 anos, tinha partido
dali.

Em todos aqueles que, ou não estavam ali ou não
tinham sido vacinados com o antídoto e portavam
respiradouros ocultos nas máscaras, a seu tempo
também foram abatidos pelo sono inelutável. Garantindo que a última coisa a ser ouvida fosse o sistema de som irradiando a mensagem de emergência:

Um milhão de quilômetros para um lado, estava Calisto, a lua mais distante do soberano deus do
panteão romano, com Júpiter ocupando a metade
da tela.

Blindagem comprometida.

Um milhão de quilômetros para o outro lado,
um dos Centauros, por definição um dos pequenos
corpos que transitam entre Júpiter e Netuno, em
seu trânsito extravagante.

Sistema de segurança de hibernação ativado.
De cabine em cabine, deque após outro, sem
estardalhaço, com humanismo, os tripulantes conseguiram por para dormir o penúltimo passageiro.
Cada um deles conduzido a seu respectivo hibernáculo numerado, no deque central.

Entre eles, exatamente o local para onde o escaler do veleiro solar se dirigia. No ponto certo, a última pegada que o rastro taquiônico dizia vir dali.
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A Lasca.

piloto automático e... rezou. Um retorno ao catolicismo de seus pais.
Antes de completar “Pai Nosso que está...” já tinha ido pro céu e a escuridão a envolveu.

Parte 16
– Mas que p...

Parte 17

Voltando a conferir os instrumentos, o delineador de massa; o escâner orbital; o multímetro; o canhão de pósitrons, que decodificava todo o espectro
visível e invisível, tudo filtrado e processado pelo
computador de bordo, se encarregando de lançar os
dados em um infográfico em tempo real.

– Comandante, eles voltaram.
– Os rebeldes?
O 2º navegador fez que não e colocou na tela um
zoom: 10 e 12 pixels bastou como explicação.
Atrás de Ganimedes, um enxame de veículos
bizarros, apesar de esforçados não pareciam ter
aprendido direito a arte da discrição. Ou havia alguma intenção nisso?

Ou seja, todo aparato naquela parafernália desmentia o olho humano e a visão direta que tinha da
Lasca.
– Merda!!

– Estão curiosos a nosso respeito. Talvez cogitem
como os humanos conseguem, a centena de milhões
de quilômetros de casa, ainda encontrar tempo para
matar uns aos outros – Ezra contemporizou.

Por um momento esqueceu do sentido do plano, que na verdade se desdobrava em dois: sequencialmente ao que fazia, dar meia-volta, recuar até
Calisto, enviar algumas bombas de antimatéria no
corredor por onde a nave-mãe passaria dentro de
28 horas. E por onde, em seu encalço, se tudo desse
certo, também viria a Touro, a nave dos piratas, rebeldes ou o que fossem.

A Estrela do Sol ainda ultimava sua partida. Ainda nenhum sinal dos piratas.
Nem de Alice.

Não adiantava repetir o xingamento. Todavia fez
assim mesmo.

Parte 18
Sua garganta raspava, como se tivesse sido obrigada a falar ininterruptamente.

Esfregando os olhos, a coisa continuava lá. Nada
daquilo que os instrumentos diziam.

Esfregando os olhos até firmar no mostrador digital, reparou em duas coisas aterradoras: de alguma forma tinha “perdido” dezessete horas!

Para piorar, quando se aproximou, lendo no monitor todos os dados que indicavam estar a 10.863
km da superfície daquele mundo morto, mais desolado impossível, a Chuva começou a chocalhar
como um bote colhido em um vagalhão. Tanto que
preferia ter trazido a outra nave auxiliar, a Tempestade.

O pior de tudo foi reparar em uma criatura
olhando para ela e um tentáculo enlaçando seu pescoço.

O silêncio do rádio, principalmente com Júpiter
em seu caminho, Alice pela primeira vez, desde que
virara a “paratleta do século”, não sabia o que fazer.

Parte 19
A caminho de Calisto, realmente não havia mais
sinal de nada. Nem da razão

Desarmada pela lógica, restou-lhe aquilo que seu
mentor, Ezra, chamava “lapidar o instinto básico”.

– Orá – disse a loucura que acabara de cair do
teto no painel, como a dublagem mal feita de um
seriado japonês.

Em uma sequência de dois movimentos acionou
o ejetor do par de asas escamoteáveis, nivelado ao

– Rraaaáa!! – ecoou sua insanidade, do compar94
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timento de carga.

não por caridade.

– É só minha montaria. O Pedestre. Ele deve
estar com prisão de verme. Ou será ventre? Nunca
esteve em uma geringonça como essa antes – a loucura de novo.

Mesmo assim a mulher não tencionava sucumbir ao desejo de qualquer clandestino. Especialmente um alienígena.

– Aaaaarr... – a insanidade defecando, estranhamente inundando o escaler com uma onda de perfume.

Parte 20
Ezra percebeu o erro quase quando foi tarde demais.

– Ótimo. Agora ele vai poder comer sua fração
em paz.

Antes de Ganimedes, tinha feito planos, calculado os víveres e se preparou para enfrentar um bando de corsários espaciais.

Alice ia abrir a boca para gritar, mas até isso foi
sufocado por outro longo pseudópode, pressionando-a como uma mordaça.

Até mesmo cogitou reativar o 1/3 da tripulação,
a chamada reserva técnica, tirando-os do sono hibernativo antes da hora.

– Não se preocupe em farar. Eu faço isso por nós
dois.

Mas uma mensagem que não deveriam captar,
provavelmente irradiada pela “Touro Indômito”
para um de seus veículos auxiliares, revelou uma informação importante. O nome de quem estava por
trás da nave adversária. Alguém que ele conhecia.
Uma pessoa para o qual o lucro e a ganância não
combinavam. Que buscava algo além da óbvia e estereotipada motivação monetária.

Pelos próximos dez minutos a criatura explicou
que se chamava Kabbarral ou algo assim. E ela não
estava louca. Não mais do que os outros da espécie dela. Em Axzzzozzzzzza – ou o nome que ela
inventou – ele atuava como administrador de um
cemitério alienígena. Contava com vários ajudantes
que lhe providenciavam coisas.
O tentáculo que ela via esticado era por onde o
alien aprendera o idioma dela naquelas últimas horas e através do órgão sensorial conseguia extrair do
pensamento de Alice mais informação do que ela
estivesse disposta a dar.

Deixando de lado a observação dos novos objetos “voadores” não identificados barricados atrás de
Ganimedes, elucubrando uma possível abordagem,
resolveu que havia mais perigo no pirata que naqueles velhos conhecidos da humanidade.
E tinha deixado sua imediata ir atrás dele.

***

Parte 21

Dizer que foram os dez minutos mais bizarros
da vida dela seria redundância. Todavia entendeu
que a criatura não queria o mal dela. E já descobrira
a falha de seu plano. Raramente o ideal acontece. Se
o plano previa que os inimigos viriam atrás da Sol,
justamente onde tencionava plantar 20 BAM4 com
0,329g cada, no cinturão de partículas ao redor de
Calisto, só uma coisa superava a adivinhação.

– O que faz na minha nave?
– O mesmo que você. Merda.
Alice engoliu em seco. A criatura se expressava
melhor do que ela.
– Escute. Sei que está descompensada. Você me
ouviu dizer que tenho vários ajudantes, espalhados
por aí. Meus recolhedores vivem em muitos lugares.
Arguns deles, justamente, habitam em corônias no
cinturão dessa lua que você quer furminar.

A informação.
Justamente esse artigo o ET, que afrouxara um
tentáculo e removera o outro, tinha a oferecer. E
4 Acrônimo de Bombas de Antimatéria.
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Ele tinha mesmo um problema de dicção ou estava apenas sacaneando?

Não havia só poeira no cinturão Halo.
As luas Jururá-Açú e Tainacam se encontravam
encravadas em sua orla. As últimas a serem descobertas e batizadas, informalmente, totalmente fora
do jargão Joviano. A imagem da primeira delas, escorrendo metano na baixa atmosfera, foi ampliada.
Em tempo real, sabe-se lá abastecida por qual dispositivo funcional à velocidade da luz, um objeto
vinha se deslocando em direção contrária.

A mulher hesitou. Podia tentar buscar alvos alternativos, quando preferiu algo mais radical: abraçar de vez a loucura e pedir conselhos ao dono do
manicômio.
– Você sabe o que tenho de fazer. Meu menu de
alvos é escasso. Alguma sugestão?
Kabbarral se colocou de frente para as coordenadas e apagou todas, trazendo uma tela que estava
ao fundo. Logo a menos provável. Pulando a região
limite do anel externo de partículas que circundava
o planeta gasoso, situado a menos de dois milhões
de quilômetros de Júpiter – onde Calisto orbitava
– se aprofundou até o anel mais interior, de cor predominantemente azulada: Halo.

A “Touro Indômito”.

Parte 22
– Desativar empuxo frontal. Não vamos ficar
caçando OENIs (Objetos Espaciais Não Identificados). Não agora. Recalcular para as coordenadas
que já estão no seu visor, Roberto – olhando para o
oficial de Ciências, o capitão notou que ele sorria.

– O que exatamente passa por sua cabecinha loira?

O “vrrum” proveniente dos reatores parou de
vociferar, enquanto a Engenharia II, também chamada de Fotônica, localizada naquela seção, assumiu a propulsão, realinhando os jatos de correção,
jogando a nave em uma tangente orbital. O empuxo
foi aproveitado na manobra de último minuto. Os
enormes painéis solares – as “asas” – ejetados. O veículo parecia com um iate de duas imensas velas no
sentido longitudinal da embarcação, da base da seta
até o galeão, onde começava a Iônica.

A tentativa de ofensa foi facilmente rechaçada
pela indiferença.
– Como você acabou de presentear uma raça que
você não conhece com a vida, também merece um
prêmio – tocou o canto dessa tela única, fazendo-a
crescer até um ponto se destacar nela. Molhadinho
e sua irmã, minúsculas luas encravadas a 108.000
km do gigante do Sistema Solar, despontaram no
mapa. – Eu estou em comunicação constante com
esses coretores e eles cospem ser o ponto ideal para
sua armadilha.

– Vamos atrás de Alice, Senhores.

– Presumo que queira dizer coletores. Nem imagino o que esse “cospe” significa. Então propõe colocar 20 BAM em diversos pontos desse anel?

Parte 23
Ela precisaria avisar ao comandante que havia
uma oportunidade única daquilo acabar mais cedo.
Se o pequeno impertinente do 3º grau fosse só uma
fração versado em tática de guerra quanto era faz-tudo de um mausoléu espacial, trazer a Estrela do
Sol para as cercanias das luas de Halo, como diziam
antigamente, seria tudo de bom!

– Proponho corocar todas em um único ponto.
Por um momento o silêncio pesou. Até Alice balançar a cabeça.
– Por que acha que arriscaria o meu plano em
troca do seu? Você sabe a chance disso dar certo? .
– 100%. Não é essa probabiridade máxima que
usam?

Aproveitando que a Touro tinha mergulhado
nas nuvens de Júpiter, encoberto pelo gigantesco
planeta gasoso, ela estendeu a mão para acionar o
rádio. Porém acabou sendo surpreendida pela voz
que saiu dele, seguida da imagem que se estabilizou
na base da lente.

Ela nem se preocupou em corrigir.
– Seu palpite não é melhor do que o meu!
– Isso é parpite?
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– Como vai minha guerrilheira?

Gente demais para o gosto dela.

– Capitão!! – livrando-se do fino e compacto
tentáculo-sensor que enlaçava seu pescoço, o último pensamento emitido para o alien se manter
quieto e fora do campo de visão do monitor, Alice
mal acreditava no que via. – Quanta coincidência...

Ainda no exíguo centro de comando da Chuva,
da qual uma névoa se desprendia, sendo aspirada
pelos evaporadores, Alice acusou a presença do homem que empurrava uma cadeira flutuante, até a
base da zona de contenção.

– Você nunca acreditou nisso. Por que está tão
estranha, mulher? – Ezra coçou a barba grisalha,
enquanto uma das sobrancelhas hirsutas se erguia,
antes de acrescentar: – Desembucha.

O capitão, sabendo não ser usual trazer tantas
pessoas, resolveu explicar pelo comunicador:
– Como você foi tão reticente quando nos falamos pela última vez, trouxe alguns amigos para
lhe dar as boas-vindas. Astronautas às vezes experimentam desorientação e fraqueza nas juntas, depois
de missões próximo a gigantes gasosos massivos.

– É complicado. Envolve coisas que passei recentemente. Gostaria de estar aí para entrar em detalhes. Mas a Sol ainda se encontra distante e o tempo
urge.

– Sempre um cavalheiro. Mas prefiro que tenhamos um encontro reservado.

– Distante, você disse? – dando uma ordem, de
forma que Alice não ouvisse, ajuntou: – Nada que
Einstein não resolva.

O capitão, achando que ela não queria se expor,
sem as pernas biônicas, que preferia não usar na
missão, tentou tranquilizá-la:

Holofotes se acenderam, canhões de luz pipocaram. A pequena Chuva foi colhida em cheio pelos
feixes cruzados, ao mesmo tempo que magnetos se
fixavam a seu casco. Pelo visto seu radar tinha sido
desativado pela nave-mãe.

– Aqui está a manta de seu time mixuruca – indicou o saco que tratou de rasgar, exibindo uma
grande toalha de tecido rubro-negro. – É só jogar
sobre o colo e ninguém irá perceber. Como ninguém percebeu que ele voltou à 3ª divisão.

– Não esperei que a cavalaria viesse tão rápido...
Onze horas antes, no ponto de encontro combinado!, completou em pensamento.

– Agradeço a boa-vontade e a sacanagem, Senhor – instigada pela urgência e pelas tentativas de
Kabbarral em relaçar seu pescoço, Alice capitulou:
– Acredito que não vai haver um jeito fácil de dizer
e mostrar isso. Não vou precisar da manta. Só de
alguns minutos e já estou saindo, Comandante.

– Noblesse oblige. Prepare-se para ser trazida a
bordo.

Parte 24
“E você, prepare-se para uma surpresa e tanto...”,
Alice ainda não conseguira vencer o impasse criado
entre a verdade absoluta ou uma dose homeopática
dela.

Parte 26
Quem não esperava que a alta e curvilínea imediato fosse destituída de pernas biológicas, nem
chegou a reparar nisso.

O solavanco indicou a ancoragem da Chuva no
deque seco, as grades escoando o vapor condensado
e as últimas gotas do banho químico.

Também não foi a escotilha padrão da Chuva a
abrir. Da parte traseira do veículo, o alerta intermitente do compartimento de carga causou estranheza. E ficou pior quando as sapatas rebateram no
chão com clangor metálico e puderam enxergar o
que havia ali.

Parte 25
O Hangar 3C, diferentemente da decolagem, se
apresentava pressurizado, com oxigênio e repleto
de gente.

Dos 13 humanos presentes e Alice – além dos
robôs de todo tipo –, 13 recuaram pelo menos dois
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passos, havendo gente que procurou a proteção de
alguns contêineres.

Parte 30
Depois de todo tumulto, explicações foram dadas ou provisoriamente “engolidas”.

Parte 27

Como gesto de paz, Kabbarral deixou a ruiva
humana ir embora, porém sem o facão. Depois se
distendeu até a montaria e aceitou ser guiado até
um local onde o capitão assegurou que seria bem
cuidado.

Desceu da Chuva trepada nas costas largas, enfiada em uma dobra de pele e pelo do dócil Pedestre. Estranho que, por mais insólita a criatura fosse,
Alice sentia uma empatia enorme por ela.

Empurrando Alice na cadeira, no caminho da
descontaminação, o comandante e sua imediato foram trocando informações.

Dócil até certo ponto, pois o animal rugiu feio
para os dois lados da grade da Catapulta, antes de
ser acalmado por uma estranha cantoria. Acocorado como uma galinha no choco, foi o suficiente
para a mulher se agarrar e deslizar até o chão.

Observando a mulher colocar suas pernas de
volta, Ezra experimentou uma disfunção na região
da virilha. Ocasiões estranhas pedem ereções incomuns.

– Aconselho que ninguém faça algo impensado
– ela ralhou, bem próxima de onde estava a cadeira
flutuante, subindo nela, para completar: – Eles são
de paz.

A caminho da Ponte, um plano já tinha sido
traçado, chamados feitos destinados aos principais
postos e a reunião começou exatamente quando
chegaram lá. A nave finalmente deixou de ser um
veleiro e assumiu sua conformação de combate.

Parte 28
Antes de Ezra se apresentar, aos pés do ser com
quase o dobro da sua altura, que passara a lamber o
aço de um guindaste-robô, percebeu que havia algo
como um cachecol rosa, circulando o pescoço da
Imediato. Dois olhos lilases esbugalhados brotaram
do outro espécime bizarro que repousava no colo
de Alice.

Parte 31
A notícia se espalhou. E se multiplicou. E como
cada era inevitável, logo as mais absurdas histórias
se espalharam. Havia 8, depois 20, mais tarde 100
criaturas, vespas assassinas, gorilas taradões, uma
multidão de alienígenas ladrões de corpos, dentro
da nave. Histórias que ninguém levava realmente a
sério, mas todos gostavam de dar sua contribuição.

Parte 29

Enquanto isso, os únicos dois que realmente
interessavam se ambientavam a nova ala adaptada
para eles, contígua à Enfermaria. O contato oficial
havia se realizado. O sonho de gerações de ufólogos
e exobiólogos.

Josepha Dutra Grimaldi e Anastazia Somozza,
se recuperaram rápido do susto. Mas a pernambucana e sua amiga uruguaia tiveram reações adversas. Enquanto a enfermeira entrou em contato com
a unidade médica que aguardava do lado de fora e
pediu a presença do Dr. Sardinha com urgência, a
exozoóloga se antecipou ao capitão. Com um facão
de selva na mão, visivelmente sem passar pela quarentena, a cisplatina quase tocou a cobra no pescoço da colega carioca.

Parte 32
A mulher acordou na cama do comandante.
Não era a melhor política a bordo, a confraternização desse porte entre a oficialidade, principalmente se ocupavam os dois postos-chave. Mas não
conseguiram resistir. A curta separação agiu neles
de forma inesperada. O século XX e XXI, ele e a

– Eu não cometeria essa bosteira – disse a “cobra”,
soltando-se de Alice e enlaçando a nova hospedeira
sensorial. – Interezante. É assim que vocês tratam
seres exóticos em seu mundo?
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mulher, transando como se o amanhã não existisse.

faixa de ressonância.

Talvez fosse verdade. Dentro de algumas horas a
Touro surgiria bem em seu caminho. E uma arena
chamada Jururá-Açú e Tainacam entre eles.

Passando pela Zona de Extensão de Tebe, a parte
mais externa dos quatro anéis jovianos, a 280.000
km de Júpiter, eles foram penetrando, cinturão após
cinturão, até abordar Halo, o mais interno deles.

– Vão morder a isca?
Tocando o dorso da mulher, seguiu o curso dos
dedos, coluna abaixo. A bunda foi uma delícia. O
suspiro quando o indicador bolinou, provou também ser para Alice. Não se via junção das ancas
com as coxas, macias, fortes e tépidas.

Parte 34
O magiar-brasileiro Ignacius Montóia Kiss foi o
primeiro a avistar o alvo.
– Temos um filhote de cruz-credo vindo em nossa direção, Maurão.

– Já tentaram nos enganar antes, Ali. Agora é
nossa vez. Precisamos estar preparados para improvisar.

O artilheiro de vante, sentado ao lado da holoprojeção do colega responsável pela visagem, na
Ponte, alertou que ainda estavam fora do alcance do
material bélico pesado.

Parte 33
Na Escala 5, o alerta atingira grau 3.

Se as duas naves seguissem esse curso, e não
houvesse nada entre elas, certamente colidiriam.

As aletas solares foram recolhidas, como em noite de temporal em alto-mar. Canhões apareceram
onde antes só haviam peças decorativas. A grande
cúpula, no dorso do veículo, foi blindada com astroluminium, outro elemento garimpado nos asteroides.

– A primeira oportunidade de costado que surgir – interferiu o comandante – disparem nos Confederados.

Parte 35

Ainda assim as bandeiras do Brasil e das Nações
Unidas, ladeando o nome da nave, além da mensagem enviada em todos comprimentos de ondas,
alertassem que levavam passageiros civis, não pareceu dissuadir o inimigo.

Apesar da ordem, Ezra sabia que isso jamais
ocorreria, não sem algo acontecer antes. Os escudos de proteção quânticos funcionavam muito bem
frontalmente, onde se requeria maior concentração
de poeira espacial. Mas fraquejavam, principalmente perdendo intensidade, em ambos costados.

Um disparo ocorrido bem longe deles, ainda
assim com potência suficiente para arrasar uma
pequena cidade, em resposta à frequência de saudação, mostrou ao mundo que rebeldes não se deixavam intimidar por ninharias.

Os dois capitães não iam oferecer um alvo fraco
ao inimigo.
Além de tudo, ainda havia as BAM, a meio caminho de ambos...

***

Parte 36

– Ressonância de Lorentz à frente – anunciou o
navegador.

– Vamos focar no problema, Alice. Quanto tempo?

Durante um minuto a nave chacoalhou, como
se estivesse passando pela borda externa de um ciclone, depois, seguindo a analogia, entrou em uma
zona de calmaria e se estabilizou, mantendo-se na

Tinham retornado à Lâmina de Occam. Não parecia haver lugar melhor para se decidir sobre a vida
e a morte.
– Nessa velocidade, eles atingirão as luas em 1,22
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minuto e nós os atingiremos, ou o que sobrar deles,
2 minutos depois disso.

corpos até agora... a maioria intactos, outros em pedaços.
– Muito suspeito para uma explosão dessa magnitude.

Parte 37

Não estava perguntando. Sabia o que tinha acontecido. Sem esperar pela confirmação do oficial
científico, usou sua voz de comando:

De fato, a primeira premissa se confirmou.
O abalo no alvo resultou em uma bola flamejante
que rapidamente se dissipou na forma de um cinturão de gás. De Jururá-Açú e sua gêmea, ligadas em
um centro gravitacional único, não sobrou nada. As
bombas tinham surtido um efeito demolidor.

– Manobra evasiva!! Dois cliques à bombordo.
– Segurem-se!! – reforçou o contramestre, em
todo circuito.
Ezra se agarrou a um baluarte, intuindo o que
vinha por aí, quando a nave recebeu o segundo solavanco do dia, deixando-os às escuras, antes das
luzes de emergência cumprirem seu papel.

Não era para isso ter acontecido.
– Estava cética se iria funcionar. Que bom que
errei – Alice se aproximou de Ezra, ambos de volta
ao Comando.
Uma expansiva coluna de poeira, provocando
um metralhar de partículas nos escudos da nave,
despertou uma série de gritos de Viva.

Parte 38
O relatório de avarias não tinha sido dos melhores.

– Silêncio!!! – levantando a mão, o capitão olhava desconfiado para a tela de estibordo.

– Danos estruturais no Convés D e E. Ruptura na
blindagem intermediária. A vedação já está sendo
providenciada, Capitão.

Até Ymil, um russo criador de caso e o único
passageiro desperto, calou a boca, parando de xingar o robô que o prendia à poltrona e a mãe de Ezra.
Não necessariamente nessa ordem.

Ezra estava ao lado do contramestre, acompanhando seu checklist.

“O velho jornalista também percebeu...”, o capitão
saiu de onde estava, deixando Alice em seu lugar.

– Algum ferido, Chefe?
– Infelizmente tivemos... dois taifeiros acabaram
de entrar no sistema de óbitos... e outro está desaparecido – a medida que a informação chegava para
ele, repassava ao capitão: – Sob os escombros foram
resgatados três municiadores. Um deles oferece risco de morte e foi conduzido para operação. Os demais estão fora de perigo...

Perto de Roberto, o menor astronauta a bordo
– excluindo o alienígena – e seus 1,30m, falou nos
ouvidos do oficial de Ciências em sua ilha de instrumentos:
– O que deveria estar aí e não estamos vendo?
– A nave rebelde. Ou grandes escombros dela.
A radiação de fundo, apitando nos sensores. Mas
temos corpos...

– O filho da puta sabia onde atirar, Jaça.
– O paiol.

– Exato, Tenente – a imagem nas telas não estavam tão prejudicadas como antes. – E como são
esses pequenos escombros que aparecem? E os corpos?

Os instrumentos não acusavam nada. Na verdade não acusavam nada de relevante, só ecos no
escâner: pedaços de rocha que variavam de um micrômetro a dezenas de metros de ferro, níquel, cobalto, até ouro, prejudicando a localização de onde
proviera o tiro.

– Pouca monta. Nenhuma eclusa. Nada que pudesse atestar uma descompressão explosiva em escala, justificando uma explosão. Peças de reposição
não faltam, até um escaler dividido ao meio e 7, 8

Ouro. Cinco toneladas que deixariam qualquer
um ouriçado.
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“Talvez aquilo que os motiva responda a outro estímulo...”, Ezra cogitou, antes de comentar:

a tempo deles prepararem a defesa. Enxergar a luz
na desgraça era sua especialidade. Ainda assim o
número de corpos não era suficiente. Precisava de
mais.

– Eles estão aqui perto. Eu sinto.

– Quem está agonizando e requer tratamento na
Enfermaria, Senhores?

Parte 39
Alice tentou se levantar, para ceder lugar ao titular da cadeira.

Ao convite misericordioso do capitão, seis tripulantes buscaram as benesses para suas mazelas. Ao
socorro, veiculado pelo circuito interno de comunicação, Piripi enviou seus anjos da morte māori. As
bênçãos dos deuses foram com eles.

– Prefiro você onde está. É muito boa pra localizar coisas em um cenário dinâmico.
Alice se preparou para projetar vários mapas,
inferir coordenadas, o computador plotando trajetórias e construindo suas equações diferenciais,
probabilidades, tudo uma questão de um jogo de
gato e rato. Sem saberem qual papel desempenhavam nesse jogo.

Não houve quem não escutasse o pedido de clemência e a morte dolorosa dos até então moribundos ou acovardados.
– Senhores, em minha nave não há espaço para
sobreviventes. Todos sabem do mal que padecemos, para o qual, em nosso estágio, não há cura boa
o bastante. Mas é possível que sejamos mais do que
homens, esta noite!!

Voltando pela trincheira, Ezra resolveu acrescentar:
– Ache aquele Confederado desgraçado que lhe
dou uma suíte lua-de-mel na Estação P4.

“Muitos não são do meu sangue. Não são do
meu povo. Não descendem dos deuses. Mas posso
arrumar um lugar ao lado deles, para cada um que
vender caro sua alma!

– Hum. Isso é uma proposta, Senhor?
– Não, Imediato. Certamente uma ameaça!!

“Por isso só vou perguntar uma vez: Quem está
comigo?”

Parte 40

Com incentivo assim tão magnânimo, obviamente não houve nenhum não como resposta.

Zeno Piripi Tipene, o grande Anaru, O Indômito,
deixara de ensaiar a kapa haka. Os sete comparsas
do seu povo, assim como ele todos paramentados
em trajes cerimoniais, que envolviam tanguinhas e
penduricalhos, se dirigiram aos postos de combate.

Parte 41
Com os óculos operando em 3HD ela movia os
braços com uma fúria que ninguém nunca vira. Parecia espantar moscas no ar e se abanar ao mesmo
tempo.

Havia muito desfalque de pessoal a bordo. Os
propulsores “envenenados” da Touro, usados para
ganhar vantagem sobre os inimigos, envenenavam
também toda tripulação. Inclusive o próprio pirata-mor, que antes de embarcar já sabia que tinha um
encontro marcado com a morte e seu arauto, um
câncer linfático.

Alice gritou.
Encontrara algo, ancorado por cabos a um meteorito em formato de enseada.

Os que bateram as botas até ali, estavam depositados junto a toda tralha que usaria para iludir o adversário. Descobrir as bombas de antimatéria não
foi difícil, bastou que um de seus piratas retornasse
com uma nave auxiliar, plantada em um daqueles
pedaços de rocha, para bater com a boca na botija,

Parte 42
– Onde?
– Eu vi! Eu sei!! – ela repetia, o dedo em riste
para um dos mapas que fez lançar na tela panorâ101
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mica.

Parte 45

Moutinho procurou mais uma vez e não viu
nada, só espaço, rochas e o grandioso Júpiter.

Por rádio, em meio à interferência, alguns pedidos desesperados chegavam de quem ainda tinha
um fiapo de vida para clamar por socorro. Como
garrafas de náufragos, espontaneamente iam revelando suas tragédias, seus nomes e nacionalidades.
Marujos calejados choravam pelas mães e raras vezes Deus deixou de ser requisitado.

– Tem certeza?
– Tanta que já passei as coordenadas do quadrante para a Art!
– Boa menina! – mesmo questionando, ela era
seu maior trunfo.
– Então vamos vingar os mortos, justificar aos
feridos e mostrar que podemos morder.

Parte 46

Parte 43

Na nave sinistrada, confinado em seu trono, junto ao leme, Piripi trazia a metade do peito aberta, o
coração exposto, porém ainda batendo fracamente.
O diafragma permitia que fizesse algo que pareceu
um canto ou lamento. Ou ambas as coisas.

Art ou a Artilharia não perdeu tempo em processar a ordem.

Parte 47

– Agora?
– Agora.

– Mensagem chegando na frequência de saudação, Senhor – foi anunciado.

Todas as casamatas abertas, a nave tremeu.

– Vem da Touro... – complementou o oficial
científico, virando o rosto para Ezra: – Não há nenhuma imagem associada.

Parte 44
A destruição não tinha sido total. O funil da enseada do meteoro, um antigo cometa capturado e
esburacado, ao mesmo tempo que desmoronou sobre a nave rebelde, a protegeu de ser erradicada do
universo.

– Passe o áudio.
Mesmo baixo, o comandante captou o teor da
breve mensagem.
– O Poliglota5 não conseguiu nenhuma tradução
para isso, Capitão.

Mesmo assim a Touro decaiu de órbita, saindo
do outro lado do funil, onde era mais estreito e os
danos à nave foram maiores. Um único propulsor,
jorrando colunas de fumaça, travado, prestes a colapsar, acrescentava mais velocidade à gravitação do
gigante gasoso, empurrando a nave para o abismo.

– Um velho preceito em maoritanga, Roberto.
Faz parte de um rito fúnebre.
Pigarreando, Ezra pediu que os canais fossem
abertos. Sua voz de tenor respondeu algo de volta,
em tupi-guarani. Ele não quis esclarecer sua breve
prosódia, mas os ecos das últimas palavras ainda se
ouviam, quando a comunicação foi cortada.

Em seu rastro, restos reais daquilo que um dia
fora. E mais de cinqüenta corpos destroçados ou
fundidos às rochas e metais retorcidos, não oferecendo um quadro fácil de ser observado. Dividiam
o espaço com alguns poucos sobreviventes, em trajes de vácuo.

Em meio às nuvens, nem um minuto depois,
uma imensa explosão laranja atestou o local onde o
adversário tinha mergulhado.
Tamatuenga, o deus da guerra, o levou.

5 Referência ao aplicativo do tradutor universal da nave.
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Parte 48

corpos, em esquifes canarinhos apropriados, foram
disparados em direção a Terra, sob salva de palmas.

A tração gravitacional se fazia sentir enormemente, exigindo, ao máximo, a atuação dos propulsores e a navegação pelas áreas de ressonância ou
lagrangeanas, onde se buscava o equilíbrio para o
caminho inverso, rumo as órbitas externas de Júpiter.

Epílogo
Noventa tripulantes despertaram nos casulos,
dois conveses abaixo dos outros 749 passageiros
que seriam mantidos em hibernação por quase 60
dias, antes de serem acordados, próximo a Marte.

– O touro se foi – Ezra Salvaterra estava plantado
com a imediato ao lado, no deque central, acompanhando o resgate.

A longa fila de corpos com batas numeradas passavam pela triagem: avaliação médica, testes cognitivos, ergométricos e dietética, tornando-se aptos
a entrar em atividade meio dia depois. A medida
que os recém-despertos se apresentassem para servir, outro número equivalente iniciava o caminho
oposto.

– A vaca foi pro brejo – preferiu Alice, que achava o comandante da nave pirata um serial killer de
proporções planetárias e não conseguia nutrir qualquer simpatia pelo patife.
Por alguma ironia a Inferno foi destacada para
servir de escolta dos prisioneiros. Despojada de
todo aparato de pesquisa, livrando-se do que fosse
supérfluo na longa travessia, depois que uma unidade reserva de combustível foi acoplada, o compartimento de carga ficou pronto para acomodar os
sobreviventes.

O pessoal descansado ia ter muitos reparos a
fazer e muitas histórias a ouvir. Os danos que dependiam de um estaleiro, aguardavam a chegada à
Girassol.
***

O escaler com os prisioneiros em câmeras de
contenção coletiva nem voltou à nave-mãe. Seguiu
por comando remoto para o presídio que orbitava a
Lua. Seria uma viagem que duraria quase seis meses, mas o soro do êxtase e a medicação para retardar o inevitável, agiria também para deixar os
piratas ausentes da realidade. Quem resistisse ao
percurso teria muito que explicar.

O comandante tinha revisado a lista dos 90 sortudos, dando descanso a quem, meritoriamente,
conquistara o “sono dos justos”.
– Negativo – a mulher disse, não estando nem aí
para a insubordinação.
– Mas...
– Pode tirar o meu nome da lista, chefão.

Parte 49

Ele já sabia, no entanto continuou a encenação:

Júpiter ficou para trás.

– Preciso justificar a demanda reprimida, oficial
Oliveira.

A Estrela do Sol retornava.
Assim como no mar, o espaço, com seus planetas e luas a título de continentes e ilhas, adotava-se
muitas das tradições marinhas.

– Que tal colocar aí – acionando a tela do tablete,
programado para ativar ao contato do comandante
ou seu eventual substituto, o nome de Alice encabeçava a lista – que a fulaninha tem compromisso
marcado no cabeleireiro. Na manicure. Precisa revisar as pernas. Você sabe, essas coisas de mulher a
quem prometeram núpcias no único hotel espacial
nas redondezas.

Uma dessas, infelizmente inaugurada, foi o funeral de três tripulantes já indicados para comendas
cívico-militares.
Nos acordes finais do Hino Nacional, da banda
improvisada mais versada em Bossa Nova, dezenas de luvas brancas desfizeram a continência. Os

– Talvez.
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– Está dando pra trás?
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O périplo da Estrela do Sol logo terminaria. Mas
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E-mail: edgarsmaniotto@gmail.com

104

