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PRÓLOGO 
UM ANO ANTES 
Todos os personagens deste livro são fictícios e qualquer semelhança com pessoas 
que na realidade existam é pura coincidência. 
O homem da Terra chegou a uma decisão, que lentamente se desenvolvera, mas 
chegara, por fim. 
Tinham passado semanas sem sentir o confortável convés da sua nave entre a 
negra e fria manta do espaço. A princípio tinha pensado num breve relatório à 
delegação local da Agência Interestelar de Análise Espacial, para depois se retirar 
para o espaço. Mas, pelo contrário, tinha-se mantido aqui. Era quase uma prisão. 
Acabou de beber o chá e olhou para o homem que estava do outro lado da mesa. 
- Não estou para ficar aqui mais tempo - disse. 
O outro homem chegou a uma decisão, que lentamente se desenvolvera, mas 
chegara, por fim. Ele precisava de tempo, muito mais tempo. A resposta às primeiras 
cartas não tinha sido nenhuma. Deviam ter caído nalguma estrela, a avaliar pelas 
conseqüências. 
E tudo tinha sido como ele esperava. Mas era apenas a primeira cartada. 
De futuro, quando se jogassem cartadas decisivas, não poderia deixar que o 
Terrestre escapasse do seu alcance. Dentro da algibeira, os seus dedos brincaram 
com o cilindro negro e liso. 
- Você não aprecia devidamente a delicadeza do problema, - disse. 
O homem da Terra retrucou: 
- O que há de delicado na destruição de um planeta? Eu quero que você transmita 
os pormenores, pela rádio, a todos os de Sark; a toda a gente do planeta. 
- Não podemos fazer isso. Você bem sabe que uma coisa dessas significaria o 
pânico. 
- Mas você tinha prometido. 
- Mas meditei e vi que a coisa não é viável, O Terrestre passou a enunciar outra 
queixa: 
- O representante da A. I. A. E. ainda não chegou. 
- Bem sei.  Estão ocupados com a organização das medidas adequadas à crise 
atual. Mais um ou dois dias... 
- Mais um ou dois dias! É sempre a mesma história: mais um ou dois dias.  Terão 
assim tanto trabalho que não possam dar-me um bocado de atenção? Ainda nem 
sequer viram os meus cálculos. 
- Já me ofereci para lhes levar os cálculos e você não quis. 
- E continuo a não querer. Eles podem muito bem vir ter comigo ou eu ir falar com 
eles. - E acrescentou com violência: 



- Parece-me que você não acredita em mim. Você não acredita que Florina vai ser 
destruído ? 
- Acredito em si. 
- Não acredita. Sei que não acredita, vejo bem que não acredita. Você está a troçar 
de mim. Não pode compreender os meus dados: você não é analista espacial. Nem 
mesmo acredito que você seja aquilo que diz. Quem é você? 
- Você está a exaltar-se... 
- Estou, sim. E admira-se? Ou estará você a pensar: "Pobre diabo, o Espaço deu-lhe 
cabo do toutiço..." Você acha-me doido. 
- Tolices... 
- Acha, com certeza. É por isso que quero ver os da A. I. A. E. Eles é que dirão se eu 
estou doido. Eles é que o dirão. 
O outro homem lembrou-se da decisão que tomara e disse: 
- Você não está a sentir-se bem. Vou ajudá-lo. 
- Não vai não - gritou histericamente o Terrestre - porque eu vou-me embora. Para 
me fazer parar tem de me matar. Mas não se atreva. Se você me matar, terá nas 
mãos o sangue de todo um planeta. 
O outro começou também a gritar, contagiado: 
- Ouça, não o mato. Não o mato. Não tenho necessidade de o matar. 
O Terrestre opôs: 
- Vai amarrar-me, vai prender-me aqui. É o que está a pensar? E que fará, quando 
os da A. I. A. E. vierem procurar-me? Bem sabe que tenho de enviar relatórios 
periódicos. 
- A A. I. A. E. sabe que você está bem, junto de mim. 
- Sabe? Admirar-me-ia se eles soubessem que cheguei ao planeta, ou se tivessem 
recebido a minha primeira mensagem. 
O Terrestre estava desnorteado. Sentia os membros tornarem-se rígidos. 
O outro se levantou. Tinha agora a certeza de que a sua decisão estava certa. 
Caminhou devagar para o Terrestre, dando a volta à longa mesa. Em tom 
tranqüilizador ia dizendo: 
- É para seu bem - enquanto tirava da algibeira o cilindro negro. 
O  Terrestre bramiu: 
- Isso é um cilindro psíquico! 
As palavras saiam-lhe aos tropeções e apenas estremeceu quando tentou levantar-
se. Sentia-se de pedra, rígido. 
- Cilindrado! - disse entre os dentes cerrados. 
- Cilindrado - confirmou o outro. - Agora ouça, não lhe Vou fazer mal.  Não poderá 
compreender a verdadeira delicadeza do assunto, enquanto estiver tão excitado e 
tão ansioso. Vou-lhe tirar a ansiedade. Só a ansiedade. 
O Terrestre já não podia falar. Só podia estar ali, sentado. Apenas podia pensar com 
inércia: 
"Oh, Espaços! E fui eu cilindrado!" 
Queria berrar e correr mas não podia. 
O outro estava agora junto dele. De pé, olhando-o de cima para baixo. O Terrestre 
olhou para cima. Ainda podia mexer os glóbulos oculares. 
O cilindro psíquico era uma unidade completa. Os seus fios tinham apenas que ser 
fixados nos lugares convenientes do cérebro. O Terrestre olhou-o, aterrorizado, até 
que todos os seus músculos gelaram. 



Não sentiu a fina aguilhoada, quando as pontas aguçadas e longas furaram através 
da pele e da carne para penetrar pelas suturas dos ossos cranianos. 
Gritou e voltou a gritar no silêncio do seu cérebro. Berrava: 
"Não, você não me compreende. É um planeta com gente. Não pode arriscar a vida 
de centenas de milhões de seres humanos!" 
As palavras do outro lhe chegavam obscuras e veladas, como se ouvidas do outro 
lado de um longo túnel cheio de ventos. 
- Não lhe vai fazer mal. Daqui à uma hora você vai sentir-se bem, mesmo muito 
bem. 
Há -de rir-se de tudo isto. 
O Terrestre sentiu a fina vibração chegar-lhe ao cérebro e depois até isso se 
desvaneceu. 
A escuridão adensou-se e caiu sobre ele. Uma parte dessa escuridão nunca mais se 
desfez. Foi preciso um ano para que alguns pedaços se desfizessem. 
 

*** 
 
CAPÍTULO I 
O EXPOSTO 
 
RIK pousou o alimentador e pôs-se de pé. Tremia tanto que teve de encostar-se à 
parede de um branco leitoso. 
 - Lembro-me!- gritou. 
Alguns olhos fixaram-no curiosamente e o zunzum rangido dos homens que 
almoçavam esmoreceu um pouco. Sentiu outros olhos encontrarem-se com os seus, 
fixou faces indiferentemente limpas e barbeadas, brilhando, muito brancas, sob a 
iluminação deficiente. Os olhos não refletiam grande interesse, mas apenas uma 
ligeira atenção despertada pelo inopinado do grito. 
Rik gritou de novo: 
- Lembro-me do meu emprego! Eu tinha um emprego! 
Alguém exclamou: 
- Caluda! 
E mais alguém berrou: 
- Senta-te! 
Os rostos moveram-se e o zunzum voltou a crescer. Rik olhava o vácuo ao longo da 
mesa. Ouviu um comentário: "Tonto Rik", e vislumbrou um encolher de ombros. Viu 
o dedo de um homem bater na testa repetidas vezes. 
Mas isso não significava nada para ele. Nada disso lhe penetrava no entendimento. 
Lentamente, sentou-se. Novamente pegou no alimentador, uma coisa semelhante a 
uma colher, com bordos afiados e  pequenos dentes saindo da curvatura frontal da 
concha, que podia, portanto, cortar, conter e espetar com igual inadequação. Era o 
que bastava a um empregado da fiação. 
Virou-o e olhou sem o ver o seu número gravado no cabo. Não precisava vê-lo. 
Sabia-o de cor. Todos os outros tinham números de matrícula, tal como ele, mas 
tinham também, nomes. E ele não. Chamavam-lhe Rik, porque isso significava 
qualquer coisa como "estopa" no calão das fiações de kyrt. E quase sempre lhe 
chamavam o "Tonto Rik". 
Mas talvez agora estivesse a recordar-se de mais coisas. Era a primeira vez que se 



lembrava de qualquer coisa que tivesse acontecido antes, desde que viera para a 
fiação. Ah, se ele pudesse pensar convenientemente! Se pudesse pensar usando 
todas as suas faculdades! 
Pela primeira vez não tinha fome; não tinha mesmo fome nenhuma. Com um gesto 
repentino, arremessou o alimentador sobre o bloco gelatinoso de carne e vegetais 
que tinha na frente, empurrou a gamela e mergulhou a face na palma das mãos. 
Com os dedos arrepelava os cabelos, tentando seguir penosamente o seu 
pensamento, pela senda de que apenas arrancava uma coisa lodosa, sem forma e 
sem cor. 
Então começou a chorar violentamente, exatamente quando a campainha estridente 
anunciava que tinha terminado o tempo do seu turno de almoço. 
Valona March pôs-se a seu lado, quando nessa tarde deixou a fiação. Primeiro 
quase não deu por ela, ou pelo menos por quem era. Sabia apenas que alguém 
caminhava a seu lado. Parou para a olhar. Tinha um cabelo entre o loiro e o 
castanho. Usava-o em duas grandes tranças, que prendia uma à outra com 
pequenos alfinetes magnéticos de pedras verdes. Eram alfinetes muito baratos e 
pareciam ter muito uso. Vestia um fato de algodão, que bastava para aquele clima 
suave, tal como Rik só precisava de uma camisa aberta, sem mangas e de umas 
calças de algodão. 
- Dizem que houve aborrecimentos, ao almoço, - disse ela. Falava com a pronúncia 
campesina, áspera, que era de esperar. A linguagem de Rik estava cheia de vogais 
surdas e era levemente nasalada. Riam-se dele por isso e imitavam-lhe o sotaque, 
mas Valona dizia-lhe que era tudo ignorância. 
- Nada de aborrecido Lona - resmungou Rik. 
Ela insistiu: 
- Ouvi dizer que te tinhas lembrado de qualquer coisa. É verdade, Rik? 
Também ela lhe chamava Rik. Não havia outro nome para lhe chamar. Ele não se 
recordava do seu verdadeiro nome. Já tinha tentado encontrá-lo muitas e muitas 
vezes. 
Valona tinha-o auxiliado. Um dia, tendo encontrado uma lista de endereços rasgada, 
lera-lhe todos os nomes próprios. 
Nenhum lhe parecera conhecido. Nenhum lhe era familiar. 
Ele olhou-a fundamente nos olhos e disse: 
- Vou ter que deixar a fiação. 
Valona ficou séria. A sua larga e arredondada face, de malares angulosos, 
perturbou-se. 
- Não me parece que o possas fazer. Não estaria bem. 
- Tenho que saber mais coisas de mim. Valona umedeceu os lábios: 
- Não acho que o devas fazer. 
Rik voltou-se. Conhecia-lhe a vontade de ser sincera. Primeiro, ela tinha-lhe 
arranjado o emprego na fiação. Mas ele nada conhecia desse ofício, ou talvez 
conhecesse, mas não se lembrava. De qualquer modo, Lona tinha chamado a 
atenção para o fraco físico que ele tinha para o trabalho manual, conseguindo assim 
que lhe dessem treino técnico gratuito. Antes disso, nos dias em que tinha 
pesadelos e esquecia a função das coisas e se esquecia de comer, ela tinha-o 
tratado e alimentado. Tinha-o conservado vivo. 
- Tenho que saber - disse ele. 
- São outra vez as dores de cabeça, Rik ? 



- Não, estou realmente a lembrar-me de qualquer coisa. Lembro-me qual era o meu 
emprego antes. Antes! 
Não sabia se devia dizer-lhe. Olhou para o outro lado. O Sol, tépido e agradável, 
estava pelo menos duas horas acima do horizonte. Cansava ver a monotonia das 
filas de cabinas dos trabalhadores, que se estendiam para além e em torno das 
fiações, mas Rik sabia que quando chegassem ao extremo da rua, o campo estaria 
perante eles com toda a sua beleza de púrpura e ouro. 
Gostava de ver os campos. Desde o princípio que essa vista lhe agradava, 
acalmando-o. Mesmo antes de saber as cores, antes de saber que elas existiam, 
antes de saber exprimir o seu prazer por outra coisa que não fosse um arrastado  
glu- glu,   as  dores  de  cabeça  diminuíam-lhe  imenso quando  estava no  campo.  
Valona alugava  um "scooter" diamagnético e levava-o para fora da aldeia todos os 
dias feriados.  Seguiam, deslizando trinta centímetros acima da estrada, na 
suavidade acolchoada do campo antigravitacional, até estar a milhas e milhas de 
qualquer habitação humana e só com o vento contra a face, e a fragrância do pólen 
de kyrt. 
Sentavam-se então ao lado da estrada, rodeados de cores e de perfumes e dividiam 
entre si um bloco de alimento, enquanto o Sol ia perdendo o brilho até chegar a hora 
de regressar. 
Rik sentia-se incomodado pela memória. 
- Vamos até aos campos, Lona - pediu. 
- É tarde. 
- Por favor. Só até fora da cidade. 
Ela procurou desajeitadamente a pequena bolsa onde guardava o dinheiro, que 
usava entalada no cinto de couro macio, único luxo que se permitia. 
Rik tomou-lhe o braço. 
- Vamos a pé. 
Deixaram a estrada, meia hora depois, pelos caminhos de areia batida, ondulados e 
sem poeira. Reinava entre eles um silêncio pesado e Valona sentiu o temor já seu 
conhecido invadí-la. Não tinha palavras que exprimissem os seus sentimentos por 
ele e nunca tentara fazê-lo, por isso. 
E se ele a deixasse ? Era um homem pequeno, pouco mais alto do que ela e mais 
leve, realmente. Era, de muitos modos, uma criança indefesa. Mesmo antes de lhe 
terem dado volta à cabeça, devia ser um homem educado. Um homem muito 
importante e muito bem educado. 
Valona não tinha recebido educação. Instrução, pouca: sabia ler e escrever e a 
tecnologia suficiente (a da escola industrial), para poder manobrar máquinas de 
fiação, mas sabia o bastante para entender que nem todos estavam tão limitados. 
Havia, é claro, o Cidadão, que a todos auxiliava com a sua grande sabedoria. De 
vez em quando vinham Escudeiros em visita de inspeção. Nunca os tinha visto de 
perto, mas uma vez, num feriado, tinha ido à Cidade Superior e tinha visto a 
distância um grupo de gente resplandecendo terrivelmente. De vez em quando, os 
trabalhadores da fiação eram autorizados a observar as maneiras das pessoas 
educadas. Falavam de um modo diferente, mais fluente, com palavras esquisitas e 
tons mais suaves. Rik falava, cada vez mais como eles, à medida que lhe 
aumentava a memória. Ela tinha-se assustado com as suas primeiras palavras. 
Tinham vindo tão repentinamente, depois de tanto gemer com uma dor de cabeça!   
Tinham   sido   estranhamente pronunciadas. Quando   ela    tentara    corrigi-lo,   ele   



não mudara. 
Mesmo antes, já ela tinha receado que a sua memória se fosse alargando e ele a 
deixasse. Ela era apenas Valona March.  
Chamavam-lhe a "Grande Lona". Nunca se tinha casado. Nunca o teria feito. Uma 
rapariga grande, com pés enormes e mãos avermelhadas pelo trabalho como ela, 
nunca  poderia casar. Nunca fora além de olhares ressentidos para os  rapazes, que 
a ignoravam nos jantares e nos festivais dos dias feriados. Era grande demais para 
os segredinhos e para os risinhos. 
Nunca teria uma criança para criar. As outras, uma após outra,   tinham  tido  aquela  
coisa  pequena  e  avermelhada, olhos fixando  avidamente  todas  as  coisas  e 
punhos impotentemente   cerrados...   E   ela   apenas   podia   entrar   no grupo das 
que rodeavam o pequeno ente. 
- Depois é a tua vez, Lona. 
- Quando é que vais ter um bebê, Lona? Só podia virar-lhes as costas. 
Mas quando Rik chegara, fora como um bebê. E era como um bebê. Tinha que ser 
cuidado e alimentado, levado para o Sol, acalentado para dormir, de cada vez que 
as dores de cabeça o atormentavam. 
As crianças corriam atrás dela, rindo. Gritavam: "A Grande Lona arranjou um 
namorado tonto. O namorado de Lona é Rik". 
Mais tarde, quando ele pôde andar sozinho (ela tinha ficado tão vaidosa no dia em 
que ele dera os primeiros passos, que se julgaria que ele tinha um ano de idade e 
não os trinta e muitos que parecia ter!) e se escapuliu para a rua, sem companhia, 
tinham andado em volta dele, fazendo rodas e gritando e rindo alto, tontamente, 
para verem um homem adulto tapar os olhos com as mãos e soltar pequenos gritos 
assustados. Dúzias de vezes tivera que sair de casa, correndo e esbracejando, para 
os espantar. 
Até homens fortes receavam os seus punhos. Tinha derrubado o chefe da sua 
seção, com uma punhada, no primeiro dia em que trouxera Rik para trabalhar na 
fiação, devido a uma referência pornograficamente jocosa que a respeito dele lhe 
chegara aos ouvidos. O conselho da fiação multou-a na féria de uma semana, por 
causa desse incidente e poderia tê-la enviado à cidade para posterior julgamento no 
tribunal dos Escudeiros, e só a intervenção do Cidadão e o argumento de que tinha 
havido provocação a livraram de sofrer esse destino. 
Por tudo isso, desejava ela estancar as possibilidades de recuperação da memória 
de Rik. Sabia que nada podia dar-lhe e era um egoísmo pretender mantê-lo assim, 
de cabeça vazia e sem defesa para todo o sempre. Até então, ninguém tinha 
dependido dela tão absolutamente. E receava o horror do regresso à solidão. 
- Tens a certeza de que te recordas, Rik? - perguntou. 
- Tenho. 
Pararam nos campos, com o Sol a dar um tom avermelhado a tudo quanto os 
rodeava. A brisa da tarde, suave e aromática, em breve se levantaria e o xadrez dos 
canais de irrigação já tinha começado a ganhar um tom vermelho escuro. 
- Posso acreditar nas minhas recordações à medida que elas se vão tornando 
nítidas, Lona. Sabes bem que posso. Por exemplo, não me ensinaste a falar. Fui eu 
que me lembrei das palavras, sem ajuda. Não fui? Não fui eu? 
- Sim - reconheceu ela com dificuldade. 
- Posso mesmo recordar-me das vezes que me trouxeste para os campos antes de 
eu poder falar. Continuo a lembrar-me de novas coisas a todo o momento. Ontem 



lembrei-me que tu, uma vez, apanhaste  uma mosca do kyrt para me mostrares. 
Trazia-la fechada nas mãos em concha, e espreitei por entre os dois polegares para 
ver brilhar o bicho cor de laranja e púrpura, no escuro. Ri-me e quis meter a minha 
mão entre as tuas para o agarrar, mas o bicho fugiu e desatei a chorar. Eu nessa 
altura não sabia ainda o que era uma mosca do kyrt, nem nada de nada, mas agora 
é tudo muito claro para mim. Nunca me tinhas dito nada sobre o caso, pois não, 
Lona? 
Ela abanou a cabeça. 
- Mas isto aconteceu, não é verdade? Recordo-me do que aconteceu, não é 
verdade? 
- Sim, Rik. 
- E agora começo a lembrar-me de alguma coisa que se refere a mim, ao eu de 
antes. Deve ter havido um antes, Lona. 
Devia ter havido. Ela sentiu um peso no coração quando pensou em tal. Era um 
antes diferente, que em nada se comparava ao agora em que viviam. Tinha sido um 
mundo diferente. Ela bem o sabia, pois nunca ele se recordara da palavra kyrt. 
Tivera que lhe ensinar a palavra que correspondia à coisa mais importante do 
planeta Florina. 
- De que te recordas tu, então? - perguntou. 
Esta pergunta concisa fez desaparecer a excitação de Rik. Inclinou-se para trás, 
antes de responder: 
- Não faz  muito  sentido,  Lona.  Lembro-me só de que tinha um   emprego   outrora,   
e  sei de certo modo em que consistia o meu trabalho. 
- E o que era o teu trabalho?  
- Eu analisava o Nada. 
Ela voltou-se bruscamente para ele, fitando-o nos olhos, interrogativamente. Tentou 
verificar, pondo-lhe a mão na testa, se ele tinha febre. Mas Rik esquivou-se, 
enfadado. 
- Não tens outra dor de cabeça, pois não, Rik ? Há semanas que não tens nenhuma. 
- Estou muito bem. Não podes deixar de me aborrecer? 
Ela baixou os olhos e Rik acrescentou: 
- Não quero dizer que me aborreces, Lona, mas é que me sinto bem e não quero 
que te incomodes comigo. 
Lona sentiu-se de novo feliz. 
- O que quer dizer essa coisa de analisar? - perguntou. Havia palavras que ela não 
conhecia.  Sentiu-se muito abaixo dele ao pensar na educação que ele devia ter tido. 
Antes de responder, Rik pensou um momento. 
- Quer dizer... quer dizer "separar em partes". Sabes, é como quando tomamos um 
classificador a parte para verificar porque é que o feixe separador estava fora do 
alinhamento. 
- Sim... mas, Rik, como pode uma pessoa ter um trabalho onde não analisa nada? 
Isso não é trabalho. 
- Eu não disse que não analisava nada. Disse que analisava o Nada. Nada com letra 
grande. 
- Então não é a mesma coisa? 
Aí é que estava a coisa, pensou ela. Ele começava a achá-la estúpida. Bem 
depressa se sentiria cansado. 
- Não, claro que não. - Respirou fundo. - Receio não to poder explicar, apesar de 



tudo. É só isso o que recordo do assunto.  
- Mas deve ter sido um emprego muito importante. 
- É o que sinto. Eu não poderia ter sido um criminoso. Em nenhuma circunstância. 
Valona estremeceu. Nunca lhe deveria ter dito tal coisa. Tinha-se convencido de que 
o fizera para o proteger, mas descobria que tinha sido para o prender mais 
fundamente a si própria. 
Fora quando ele começara a falar. Tinha sido tão repentinamente que a assustara. 
Nem mesmo ousara falar ao Cidadão no assunto. No feriado seguinte, pegara em 
cinco créditos do seu pé-de-meia, nunca viria um homem reclamá-lo como dote, por 
isso não importava, e levara Rik a um médico da Cidade. Tinha o nome e a morada 
num pedaçode papel, mas mesmo assim levou duas compridas horas a encontrar o 
caminho para o edifício certo, entre os enormes pilares que erguiam a Cidade 
Superior para o Sol. 
Teimara em assistir, e o doutor fizera toda a espécie de coisas assustadoras com 
instrumentos esquisitos. Quando ele meteu a cabeça de Rik entre dois objetos 
metálicos, e a fez emitir luz como as moscas do kyrt na escuridão, saltou e quis fazê-
lo parar. Ele chamou dois homens que a arrastaram para fora, debatendo-se 
vigorosamente. 
Meia hora depois, o doutor viera ter com ela, alto e grave. Ela sentira-se atemorizada 
porque se tratava de um Escudeiro, apesar de manter um consultório na Cidade 
Inferior, mas os seus olhos eram brandos, gentis mesmo. Limpava as mãos a uma 
pequena toalha que deitou para um cesto de roupa suja, apesar de a ela lhe parecer 
impecavelmente limpa. 
- Quando encontraste este homem? 
Contara-lhe cautelosamente todos os pormenores, reduzindo-os ao estritamente 
indispensável e deixando de parte toda e qualquer referência ao Cidadão e aos 
patrulheiros. 
- Então não sabes nada acerca dele? 
- Nada anterior a isso - confirmou, abanando a cabeça. 
- Este homem foi submetido a uma cilindragem psíquica - disse ele. - Não sabes o 
que é? 
Ela abanara outra vez a cabeça, mas depois disse num suspiro seco: 
- É o que fazem às pessoas malucas, não é, senhor doutor ? 
- E aos criminosos. Faz-se para lhes modificar os pensamentos, para seu bem. 
Torna-lhes as mentes saudáveis, ou então modifica-lhes aquelas partes que os 
levam a roubar e matar. Compreendes? 
Ela compreendeu. Fez-se vermelha como um tijolo e disse: 
- Rik nunca roubou nada, nem matou ninguém. - Tu chamas-lhe Rik? 
Pareceu achar graça. 
- Mas ouve lá, como é que tu sabes o que ele fez antes de o encontrares ? É difícil 
de imaginar, no estado em que tem a cabeça. A cilindragem foi completa e brutal. 
Não posso dizer até que ponto lhe removeram definitivamente o pensamento, nem o 
que perdeu temporariamente devido ao choque. Quero dizer, uma parte há de voltar, 
como a fala, por exemplo, com o correr dos tempos, mas nem tudo voltará. Ele devia 
ficar em observação. 
- Não, não. Ele tem de ficar ao pé de mim. Tenho tomado boa conta dele, senhor 
doutor. 
O médico tomou um ar severo, mas a sua voz tornou-se mais branda. 



- Bem, eu estou a pensar é em ti, menina. Pode ser que lhe não tenham extraído 
tudo o que era mau, e eu não quereria que ele um dia te fizesse mal. 
Nesse momento, uma enfermeira trouxera Rik para fora. Vinha a fazer-lhe pequenas 
momices para o acalmar, como se costuma fazer às criancinhas. Rik tinha uma mão 
na cabeça, fixando abstratamente o vácuo, até que os seus olhos encontraram 
Valona; então estendeu-lhe os braços e gemeu baixinho: 
- Lona... 
Ela saltou para ele e acariciou-lhe a cabeça, apertando-o muito. Disse para o 
médico: 
- Não me há de fazer mal, seja como for. O médico, pensativo, comentou: 
- É claro que este caso tem que ser relatado. Não sei como escapou às autoridades, 
no estado em que deve ter-se encontrado anteriormente. 
- Quer dizer que o vão levar outra vez, senhor doutor? 
- Receio bem que sim. 
- Senhor doutor, por favor não faça isso. 
Desatou o lenço em que tinha as cinco rebrilhantes moedas, dizendo: 
- Pode ficar com tudo, senhor doutor. Hei de tomar boa conta dele. Não fará mal a 
ninguém. 
O médico olhou as cinco moedas que tinha na mão. 
- Tu não trabalhas na fiação? Ela assentiu com a cabeça. 
- Quanto ganhas por semana? - Dois créditos e oito. 
O médico fez saltar as moedas com delicadeza, juntou-as de novo na mão fechada 
com um tilintar metálico, e depois entregou-lhas. 
- Guarda, menina. Não me deves nada. Ela aceitou o dinheiro, espantada. 
- Não vai dizer a ninguém, senhor doutor? 
- Lamento, mas tenho que dizer. É a lei. 
Ela regressara à aldeia, arrastando Rik cegamente; pesada e desesperadamente 
abraçada a ele. 
Na manhã seguinte, as atualidades do hiper-vídeo mostravam a morte de um médico 
na queda de um auto-giro, devido a súbita avaria na rede de distribuição de energia 
para o trânsito. O nome não lhe era estranho, e à noite, no seu quarto, comparou-o 
com o que tinha escrito no pedaço de papel. Era o mesmo. 
Ficou triste, porque o médico tinha sido bom homem. Sabia dele há muito tempo por 
intermédio de outra empregada da fiação, que lho descrevera como um Escudeiro 
médico, amigo dos trabalhadores e guardara-o para uma necessidade. E quando a 
necessidade chegara, ele tinha sido bom para ela, também. Mas a sua satisfação 
ultrapassava a tristeza. O médico não tinha tido tempo de participar o caso de Rik. 
Pelo menos, ainda ninguém tinha vindo à aldeia saber o que se passava. 
Rik abanava-a e ela deixou as recordações. 
- Não ouves? - dizia ele. - Se eu tinha um emprego importante, não podia ser um 
criminoso. 
- Não poderias ter feito alguma coisa mal? - começou ela, hesitante. - Mesmo sendo 
um grande homem, podem-se cometer erros. Até os Escudeiros... 
- Estou certo que não. Mas não vês que tenho de saber para assegurar os outros? 
Não há outra hipótese. Tenho que deixar a fiação e a aldeia para saber mais coisas 
acerca de mim. 
Ela  assustou-se. 
- Rik! Isso é perigoso. Por que tens que fazer isso? Mesmo se analisavas o Nada, 



porque será isso tão importante para precisares de saber mais do assunto? 
- Por causa da outra coisa de que também me recordo. 
- Qual outra coisa? 
- Não te quero contar-murmurou ele. 
- Tens de contar a alguém.  Podias voltar a esquecer... 
Ele agarrou-lhe o braço. 
- Tens razão; mas não hás de dizer a mais ninguém, não, Lona? Vais ser a minha 
memória de reserva, para o caso de eu vir a esquecer outra vez. 
- Com certeza, Rik. 
Rik olhou à sua volta. O mundo era muito bonito. Valona dissera-lhe uma vez que, 
na Cidade Superior, algumas milhas acima dela, havia um enorme sinal faiscante, 
que dizia: "Entre todos os planetas da Galáxia, Florina é o mais belo". 
E ele podia acreditar nisso, olhando à sua volta. 
- É uma coisa que é terrível recordar, mas quando a recordo, é sempre 
perfeitamente. Surgiu-me esta tarde - disse. 
Ele fixava-a com expressão horrorizada. 
- Toda a gente do mundo vai morrer. Toda a gente de Florina. 
 

*** 
 
 
 CAPÍTULO II 
O CIDADÃO 
 
MYRLYN Terens tirava do seu lugar na prateleira um filme-livro quando soou o sinal 
da porta. As linhas secas da sua face traíam uma atitude pensativa, mas logo 
mudaram para uma mais vulgar expressão de branda cautela. Passou a mão pelo 
cabelo ruivo e escasso, exclamando: 
- Um momento. 
Tornou a colocar o filme no lugar e apertou o botão que fazia voltar à posição normal 
o painel de cobertura, sem se distinguir do resto da parede. Para os simples 
trabalhadores da fiação e para os simples cultivadores da terra com quem lidava, era 
motivo de um vago orgulho que um de entre eles, pelo menos por nascimento, 
possuísse livros. Isso iluminava, por uma tênue reflexão, a penumbra irrelevante dos 
seus cérebros. Porém, tal não sucederia com uma exibição aberta dos livros. 
O vê-los estragaria as coisas. Paralisaria as suas línguas pouco ágeis. Eles podiam 
gabar-se dos livros do seu Cidadão, mas a presença dos livros faria com que Terens 
lhes parecesse escudeiro demais. 
É claro que também havia os Escudeiros. Era pouco provável que algum o visitasse, 
mas se algum viesse seria imprudente mostrar uma fila de livros. Ele era um 
Cidadão e o costume dava-lhe alguns privilégios, que nunca exibiria. 
- Vou já! -exclamou de novo. 
Caminhou para a porta, fechando a aba superior do dólman. Até o seu vestuário era 
um tanto ou quanto escudeiral. Algumas vezes, quase se esquecia de que tinha 
nascido em Florina. 
Valona March estava à porta. Dobrou os joelhos e baixou a cabeça em respeitosa 
saudação. 
Terens abriu a porta toda. 



- Entre, Valona. Sente-se. Já tocou a recolher. Espero que os patrulheiros não a 
tenham visto. 
- Acho que não viram, Cidadão. 
- Oxalá. Arranjou um mau registro, bem sabe. 
- Sim, Cidadão. Estou-lhe muito grata por tudo o que fez por mim. 
- Não tem importância. Sente-se aqui. Quer comer ou beber alguma coisa? 
Ela sentou-se, empertigada, na ponta de uma cadeira, e abanou a cabeça. 
- Muito obrigada, Cidadão. Já comi. 
Ficava bem entre os aldeãos oferecer, mas não aceitar. Terens sabia isso, e não 
insistiu. 
- Então que há, Valona? Rik outra vez? 
Valona assentiu, mas parecia não saber dar mais explicações. Terens disse: 
- Está em má situação na fiação? 
- Não,  Cidadão. 
- Outra vez as dores de cabeça?  
- Não,  Cidadão. 
Terens esperou, fixando-a com uns olhos claros que se foram tornando inquisitivos. 
- Bem, Valona, não espera que eu adivinhe o que há, pois não? Vá, fale, ou então 
não lhe posso valer. Precisa de ajuda, creio. 
- Sim, Cidadão - disse ela, e logo explodiu: - Como hei de dizer-lhe, Cidadão? 
Parece uma palermice. 
Terens teve vontade de dar-lhe uma palmada no ombro, mas sabia que ela se 
constrangeria com isso. Estava sentada, como de costume, com as mãos enormes 
enterradas no vestido. Notava-se que os seus dedos se entrelaçavam e apertavam 
devagarinho. 
- Seja o que for, ouvirei. 
- Cidadão, lembra-se de quando eu voltei do médico da Cidade e lhe contei o que 
ele disse? 
- Lembro, sim, Valona. E também me lembro de lhe ter dito que você nunca deveria 
tornar a fazer isso sem me consultar.  
- Também se lembra, não? 
Ela abriu muito os olhos. Tinha necessidade de não abrir conflito: 
- Nunca mais, Cidadão, nunca mais voltei.  É exatamente porque quero   lembrar-lhe 
que me prometeu fazer tudo para me ajudar a conservar Rik, que estou aqui. 
- Assim farei. Mas então, os patrulheiros estiveram a saber dele? 
- Não. Oh, Cidadão, acha que eles poderiam vir? 
- Tenho a certeza de que não virão - ele estava a perder a paciência - mas vá, diga-
me o que há. 
Os olhos dela toldaram-se: 
- Cidadão, ele diz que me vai deixar.   Quero que o impeça. 
- Porque é que ele a quer deixar? 
- Diz que se recorda de coisas. 
O interesse nasceu na face de Terens. Inclinou-se para a frente e quase agarrou a 
mão de Valona:  
- Recorda-se de coisas? Que coisas? 
Terens lembrou-se do dia em que Rik tinha sido encontrado. Vira a rapaziada em 
chusma junto de uma das valas de irrigação, às portas da aldeia. Chamaram-no com 
as suas vozes agudas. 



"- Cidadão! Cidadão!" 
Correra. 
"- Que há, Rasie?" 
Tinha tratado de aprender os nomes da garotada quando viera para a aldeia. Era 
bom para as relações com as famílias e tornara mais fáceis os dois primeiros meses. 
Rasie estava excitado. 
"- Cidadão, olhe pra isto!" 
Apontava para qualquer coisa branca que se revolvia, e era Rik. Os outros rapazes 
berravam todos ao mesmo tempo, dando confusas explicações. Terens conseguiu 
compreender que brincavam a qualquer jogo em que tinham de correr, esconder-se 
e perseguir-se. Queriam dizer-lhe o nome do jogo e como ia correndo a coisa, em 
que ponto tinha surgido a interrupção, com uma ligeira informação subsidiária sobre 
quem estava ganhando. Tudo isso, claro, não interessava para o caso. 
Rasie, o rapazinho de doze anos com cabelos pretos, ouvira os gemidos e 
aproximara-se cautelosamente. Contava apanhar um bicho, talvez um rato dos 
campos que proporcionasse boa caçada. Encontrara Rik. 
Todos os garotos se encontravam presos de evidente mal-estar e de igualmente 
evidente fascinação perante tão estranha aparição. Era um ser humano adulto, 
quase nu, com o queixo cheio de baba, gemendo e chorando fracamente, com as 
pernas e os braços a agitar-se sem objetivo. Uns olhos azuis mortiços relanceavam 
em torno, ao acaso, numa face coberta de detritos castanhos da colheita dos 
campos. Por um instante, esses olhos cruzaram-se com os de Terens e pareceram 
fixá-los. Lentamente, agitou um polegar que acabou por meter na boca. Um dos 
rapazes riu-se: 
"- Ó... ó... "Tá a chupar no dedo, Cidadão!" 
O grito repentino assustou a figura. Gorou e contorceu-se. Ouviu-se um soluço 
acompanhado de lágrimas, mas o dedo continuou na boca. Estava úmido e rosado, 
enquanto o resto da mão, pelo contrário, se encontrava toda manchada de porcaria. 
Terens quebrara o espanto provocado pelo espetáculo: "- Pois, meninos, não devem 
andar a correr aqui nos campos de kyrt. Estragam a colheita, e bem sabem o que 
isso lhes pode custar se algum dos lavradores os apanha. Vão-se embora e 
sosseguem com isto. E tu, Rasie, vai a correr ao sr. Jencus e trá-lo aqui." 
Ull Jencus era o que a aldeia tinha mais próximo de médico. Tinha estado algum 
tempo como aprendiz no consultório de um autêntico médico, na Cidade, e por isso 
o haviam dispensado de servir nas fazendas ou na fiação. Não fora muito mal visto: 
era capaz de tirar temperaturas, receitar pílulas, dar injeções, e, o que era mais 
importante, sabia quando uma doença tomava aspecto suficientemente sério para se 
mandar o doente à Cidade, para o hospital. Com tal preparação semiprofissional, os 
infelizes que sofressem de meningite espinal ou de apendicite aguda poderiam 
sofrer muito, mas, habitualmente, por pouco tempo. Assim, os capatazes 
resmungavam e parasita era o menos que chamavam a Jencus. 
Jencus ajudou Terens a pôr o homem num "scooter - fourgonnette" e, com o mínimo 
espalhafato possível, levaram-no para a aldeia. 
Ambos o lavaram de tanta imundície acumulada. Nada se podia fazer ao cabelo, 
pelo que Jencus o rapou à navalha de alto a baixo. Fez depois o que pôde em 
matéria de exame físico. 
"- Num topo infeção nenhuma, Cidadão. Têm-lhe dado de comer. As costelas lhe 
saem muito... Eu cá num sei que se lhe há de fazer. O Cidadão, como é que acha 



que gente se vai safar disto?" 
Fez a pergunta num tom pessimista, como se ninguém pudesse esperar que Terens 
tivesse resposta. Quando uma aldeia perde o seu Cidadão, a quem se tinha 
habituado depois de um período de quase cinqüenta anos, um recém-chegado deve 
contar com uns primeiros tempos de desconfiança e receio. Nisto não havia 
nenhuma animosidade pessoal. 
"- Receio bem não saber como - disse Terens." 
"- Não pode andar, já vi. Não pode dar um passo. Deve ter sido posto aqui. 
Pelo que estou vendo, isto ou um recém-nascido é a mesma coisa. Tudo mais se 
foi..." 
"- Há alguma doença com este efeito?" 
"- Que eu saiba, não. Podia ser alguma perturbação mental, mas não pesco nada 
disso. A ser assim, eu cá mandava-o pro'spital da Cidade. Já o conhecia, Cidadão?" 
"- Estou cá só há um mês, bem sabe - disse Terens com um sorriso delicado." 
Jencus respirou fundo e procurou o lenço. 
"- Verdade. Bom homem, o antigo Cidadão. Cuidava-nos a todos muito bem. "Tou 
aqui há quase sessenta anos e nunca vi  "ste tipo. Deve ser doutra terra." 
Jencus era um homem cheio. Tinha o ar de ter nascido já assim cheio, e por cima 
desta tendência natural havia o efeito de uma longa vida sedentária; não admira, 
pois, que ele tendesse a pontuar todas as suas falas, mesmo curtas, com "pufes" 
bem exalados e vãs enxugadelas da testa  luzidia com um grande lenço encarnado. 
"- Não sei bem que dizer os patrulheiros - disse." 
Os patrulheiros vieram em forma. Era inevitável. Os garotos contaram aos pais; os 
pais contaram uns aos outros. A vida da aldeia era bastante sossegada, e este 
acontecimento tinha suficiente invulgaridade para valer a pena ser falado em todos 
os encontros. No meio de tudo isto, os patrulheiros ouviam, apenas. 
Os patrulheiros eram membros da Patrulha Floriíriana. Não eram naturais de Florina, 
mas também não eram compatriotas dos Escudeiros do planeta Sark. Tratava-se de 
meros mercenários em quem se podia depositar confiança para a  tarefa de manter 
a ordem a troco de um soldo, e que nunca cairiam no mau comportamento de se 
solidarizarem com os florinianos, por quaisquer motivos de nascimento ou de 
sangue. 
Tinham vindo dois, com um capataz da fiação todo inchado na sua pouca 
autoridade. 
Os patrulheiros estavam maçados e indiferentes. Um idiota dementado podia ser 
parte da tarefa diária, mas era escassamente interessante. Um deles disse para o 
capataz: 
"- Bem, quanto tempo vai levar a fazer a identificação? Quem é este homem?" 
O capataz abanou a cabeça com energia: "- Nunca o vi, sargento. Não é de cá!" O 
patrulheiro virou-se para Jencus: 
"- Tinha alguns papéis com ele?" - Não, senhor. Só trazia uns farrapos. Queimei-os 
pra evitar infecções." 
"- O que é que ele tem?" 
"- Falta de tino, pelo que posso saber." Nesta   altura   Terens   chamou   os   
patrulheiros   aparte. Uma vez que estavam maçados, podiam manobrar-se. Aquele 
que tinha estado a fazer perguntas guardou o livro de apontamentos e declarou: 
"- Bem, isto nem merece um relatório. Não temos nada com o caso. Livrem-se dele 
como puderem." E saíram. 



O capataz ficou. Era um homem sardento e ruivo, de grande e crespo bigode. Era 
capataz de rígidos princípios havia cinco anos, e isso significava que sobre ele 
pesava a responsabilidade do cumprimento dos planos de produção na sua unidade. 
"- Ouçam lá - disse ele furioso - que se vai fazer com isto? Aqueles malvados fartam-
se de falar e não trabalham." 
"- Pelo que   posso   saber,   mandamo-lo   pro hospital   da Cidade - disse Jencus 
atarefado com o lenço. - Não  posso fazer mais nada." 
- Para a Cidade! - O capataz estava atônito. - E quem é que vai pagar? Quem é que 
apara as despesas? Ele não é de cá, pois não?" 
"- Pelo que posso saber, no é, admitiu Jencus." 
"- Então, porque é que nós havemos de pagar? Tratem de saber donde é ele, e a 
sua aldeia que pague." 
"- Comé que vamos descobrir? Diga-me..." 
O capataz pensou. A sua língua brincou com a espessa folhagem do lábio superior: 
"- Então, o que temos a fazer é livrarmo-nos dele. Exatamente como disse o 
patrulheiro." 
Terens interrompeu-o: 
"- Ouça. Que entende você por isso?" 
"- Tanto faz estar assim, como estar morto. Até era uma obra de misericórdia..." 
"- Você  não  pode  matar  uma  pessoa - disse  Terens." 
"- Suponhamos que é então você quem me diz o que havemos de fazer." 
"- Não haverá ninguém da aldeia que possa tomar conta dele?" 
"- Quem? Você quereria?" 
Terens ignorou a insolência: 
"- Tenho mais que fazer." 
"- Também os outros. Não posso consentir que alguém vá abandonar a fiação para 
tomar conta desta estúpida coisa." 
Terens suspirou e disse sem rancor: 
"- Então, Capataz, sejamos razoáveis. Se você nesta época não fizer o que se 
planejou, eu posso muito bem pensar que foi porque uma pessoa da fiação perdeu 
tempo a tratar deste pobre diabo, e vou falar aos Escudeiros para o safar. De outro 
modo, não poderei arranjar desculpa para a sua falta de produção. 
O capataz resmungou. O Cidadão apenas estava ali há um mês e já se intrometia 
com quem vivia na aldeia desde o nascimento. 
E tinha um cartão com chancelas dos Escudeiros. Não seria conveniente contrariá-lo 
muito abertamente: "- Mas então quem é que há de cuidar dele?" Uma suspeita 
horrível o abalou: 
"- Eu não posso. Já lá tenho três garotos, e a minha mulher não pode." 
"- Nem eu sugeri que fosse você." 
Terens olhou pela janela. Agora que os patrulheiros tinham saído, a turba irrequieta 
e sussurrante juntara-se mais perto da porta do Cidadão. A maior parte eram jovens, 
novos demais para trabalhar; outros eram camponeses das fazendas vizinhas. 
Poucos, eram tecelões fora de turno. 
Terens viu a  rapariga  grande  atrás  do  ajuntamento. Já a tinha notado no mês 
anterior. Forte, competente e trabalhadora.  Boa  inteligência  natural  escondida sob  
aquela expressão infeliz. Se fosse homem, teria sido escolhida para receber treino 
de Cidadania. Mas era uma mulher;  os pais mortos, e bastante sensaborona para 
aventuras românticas. Por outras palavras, uma mulher só e destinada a ficar só.  



"- Que tal aquela rapariga? - disse. 
- O capataz rugiu. 
- Raios a partam! Devia estar no trabalho."  
"- Muito bem. Como é que ela se chama?"  
"- Valona March."  
"- Pronto. Mande chamá-la." 
Desde esse momento, Terens foi o guardião particular de ambos. Fez o que pôde 
para obter rações extraordinárias para ela, cupons extraordinários de vestuário, e 
tudo o mais que era preciso para permitir a dois adultos (um sem registro), viver à 
custa de um só. Foi muito útil quando conseguiu obter adestramento gratuito para 
Rik nas fiações de kyrt. Interveio, para impedir maior castigo quando Valona agrediu 
o chefe de seção. A morte do médico da Cidade tornou desnecessária qualquer 
ação ulterior, mas ele tê-la-ia tido, se tal fosse preciso. 
Era natural que Valona viesse ter com ele nas suas aflições, e esperava agora que 
ela lhe respondesse. 
Valona hesitava ainda. Finalmente disse: 
- Ele afirma que toda a gente do mundo ai morrer. 
Terens pareceu surpreendido. 
- E não diz como? 
- Diz que não sabe. Lembra-se apenas do que era antes, mas não sabe o que era. E 
que se lembra de que tinha um emprego importante, mas eu não percebo o que era. 
- Como é que ele diz que era o emprego? 
- Diz que ana...  analisava o Nada com letra grande. Valona esperou um comentário 
e depois apressou-se a explicar: 
- Analisar  significa  decompor  em  partes,   tal  como... 
- Bem sei o que isso significa, rapariga. 
Terens continuava como abstrato. Ela fixava-o ansiosamente. 
- O Cidadão sabe o que isso quer dizer? 
- Talvez, Valona. 
- Mas, Cidadão, como é que a gente pode fazer coisas com o Nada? 
Terens pôs-se de pé. Sorriu rapidamente. 
- Porquê,  Valona?  Não  sabe  que  quase  tudo  o  que existe na Galáxia é o Nada? 
Valona não mostrou ter compreendido, mas aceitou o que lhe diziam. O Cidadão era 
um homem muito educado. Com um inesperado acesso de orgulho, ficou 
subitamente certa de que o seu Rik era ainda mais educado. 
- Venha - Terens pegara-lhe  na mão. 
- Onde? - perguntou ela. 
- Bom, onde está Rik? 
- Em casa, - disse, - a dormir. 
- Está bem. Eu levo-a. Ou quer que os patrulheiros a encontrem sozinha na rua, a 
esta hora? 
A aldeia à noite parecia morta. As luzes ardiam sem brilho na rua que dividia a zona 
das cabinas dos trabalhadores em duas partes. Havia no ar uma sugestão de chuva, 
mas apenas daquela chuva levezinha que quase todas as noites caía. Nenhumas 
precauções eram precisas contra ela. 
Valona nunca tinha estado fora de casa a tais horas, em dia de trabalho, e isso era 
de arrepiar. Queria fugir ao eco dos próprios passos, enquanto se apurava para 
ouvir ao longe os possíveis passos dos patrulheiros. 



- Deixe-se de andar nos bicos dos pés, Valona - disse o Cidadão - eu estou aqui 
consigo. 
A sua voz ecoou na solidão e Valona deu um salto, ouvindo-a. Em resposta a este 
incitamento, apressou a marcha. 
A cabana de Valona era tão escura como o resto, e eles tiveram que entrar 
cautelosamente. Terens tinha nascido e crescido numa cabana exatamente igual a 
esta, e, embora desde que a deixara tivesse vivido em Sark e ocupasse agora uma 
casa com três quartos e canalização, sempre sentia  uma espécie de nostalgia da 
banalidade estéril deste interior. Um só quarto bastava, com uma cama, uma 
cômoda, duas cadeiras, pavimento de betomilha e uma retrete a um canto. 
Não era preciso cozinha, pois todas as refeições eram tomadas na fiação; nem casa 
de banho, visto que havia fora uma fija de cabinas com chuveiro para uso coletivo. 
Neste clima suave e invariável as janelas não precisavam de proteção contra o frio, 
nem contra a chuva. Todas as paredes tinham rasgos com rede, e os beirais 
bastavam para as proteger dos salpicos ligeiros das noites sempre sem vento. 
À luz de uma lanterna de algibeira que trazia, Terens notou que um canto da casa se 
escondia por detrás de um biombo.  
Recordava-se de tê-lo arranjado ainda há pouco, quando Rik se tornara muito pouco 
criança ou demasiado homem. Ouvia-se lá,  regular de  quem dorme. 
- Acorde-o,   Valona. - disse,   apontando com a cabeça. 
Valona bateu no biombo: 
- Rik, Rik! Menino! 
Ouviu-se um pequeno grito. 
- É a Lona- disse ela. Tiraram o biombo . Terens atirou luz para o rosto de Valona 
primeiro, e depois para o de Rik. 
Rik tapou os olhos com um braço, a defender-se da luz: 
- Que é? 
Terens sentou-se na borda da cama. Rik dormia na cama normal, notou ele. Tinha 
arranjado para ele um catre bastante desengonçado, mas Valona reservara-o para 
si. 
- Rik, - disse ele . -  Valona diz que você começa a lembrar-se de coisas. 
- Sim, Cidadão. - Rik era sempre muito humilde diante do  Cidadão,  o homem mais 
importante que jamais  vira. Mesmo o superintendente da fiação era muito delicado 
para com o Cidadão. Repetiu os pedaços que a sua mente havia reunido  durante  
esse  dia. 
Terens perguntou: 
- Já se lembrou de mais alguma coisa desde que contou estas à Valona? 
- Nada mais, Cidadão. 
Terens esfregou as mãos. Bem, - Rik. Durma. 
Valona veio com ele até cá fora. Fazia um grande esforço para que a sua face se 
não contraísse, e passou furtivamente pelos olhos as costas da mão: 
- Cidadão, ele vai-me deixar? 
Terens pegou-lhe nas mãos e disse gravemente: 
- Valona,  você  tem  que  portar-se  como  uma  mulher crescida. Rik tem de vir 
comigo só por muito pouco tempo, mas eu depois trago-lho outra vez. 
- E depois? 
- Não sei. Valona, você tem de compreender isto. Agora, a coisa mais importante do 
mundo é a gente conseguir arrancar mais coisas à memória de Rik. 



- Quer dizer que toda a gente de Florina pode morrer, como ele diz? - perguntou ela 
subitamente. 
Terens apertou ainda mais as mãos: 
- Não conte isto a ninguém, Valona, ou então os patrulheiros podem vir tirar-lhe Rik 
para sempre. É só o que lhe digo. 
Virou-se e lá foi, caminhando lenta e pensativamente para sua casa, sem reparar 
que as mãos lhe tremiam. Em vão tentou adormecer, e ao fim de uma hora teve que 
socorrer-se do campo narcótico, uma das poucas coisas que trouxera de Sark 
quando viera para Cidadão. Entrava-lhe na cabeça como um carapuço de fino feltro 
negro. Regulou-o para as cinco horas e ligou-o. 
Teve tempo para se aninhar confortavelmente na cama, antes que a ação retardada 
do aparelho lhe adormentasse os centros conscientes do cérebro, para o envolver 
num sono instantâneo e sereno. 
 
 

*** 
 
CAPÍTULO III 
A BIBLIOTECÁRIA 
 
DEIXARAM o "scooter" diamagnético num parque de estacionamento fora dos 
limites da Cidade. Os "scooters" eram raros na Cidade, e Terens não queria 
despertar as atenções. 
Raivosamente pensou na gente da Cidade Superior e nos seus carros 
diamagnéticos e nos seus auto-giros antigravitacionais.  
Mas isso era a Cidade Superior. Era outra coisa. 
Rik esperou que Terens fechasse o cubículo com um aloquete de impressão digital. 
Vestia um fato novo, tipo macaco, e sentia-se pouco à vontade nele. Seguiu o 
Cidadão com alguma relutância através das primeiras das altas estruturas, 
semelhantes a uma ponte, que suportavam a Cidade Superior. 
Em Florina todas as outras cidades tinham nomes, mas esta era simplesmente "a 
Cidade". Os operários e camponeses que nela viviam, e nas suas imediações, eram 
considerados felizes pelo resto do planeta. Na Cidade havia melhores médicos e 
melhores hospitais, mais fábricas e mais estabelecimentos de bebidas, havia mesmo 
certos vestígios de um luxo relativo. Mas os operários e camponeses que nela 
habitavam eram menos entusiastas: viviam na sombra da Cidade Superior. 
Esta era exatamente o que o seu nome indicava, pois a Cidade era realmente dupla, 
dividida rigidamente por uma camada horizontal de cinqüenta milhas quadradas de 
betão armado, que repousava sobre cerca de vinte mil pilares de aço.    Em baixo, 
na sombra, estavam os "nativos". Em cima, ao Sol, estavam os Escudeiros. Na 
Cidade Superior era difícil acreditar que se estava em Florina. A população era 
quase só constituída por sarkianos e alguns patrulheiros. Eram, em  toda a força da 
expressão, a classe dominante. Terens sabia o caminho. Caminhava depressa, 
evitando os olhares dos que passavam, e observavam o seu fato de Cidadão com 
um misto de inveja e ressentimento. As pernas de Rik, curtas, tornavam menos 
nobre o seu andar, apesar de tentar manter-se direito. Não se recordava muito bem 
da sua outra única visita à Cidade. Parecia agora tão diferente! Dessa vez fora num 
dia enevoado, mas agora o Sol estava descoberto e coava-se através das aberturas 



espaçadas da camada de betão, criando faixas de luz que faziam mais escuro o 
ambiente em que se intercalavam. Mergulhavam nestas faixas iluminadas de uma 
forma rítmica, quase hipnotizante. 
Os velhos sentavam-se em cadeiras de rodas a apanhar Sol, acompanhando as 
faixas à medida que elas se deslocavam. Às vezes adormeciam e ficavam na 
sombra, cabeceando, até que o chiar das rodas dos outros carros os acordava. Por 
vezes, mães quase bloqueavam as manchas de luz com a filharada em carrinhos. 
- Agora, Rik, levante a cabeça. Vamos subir - disse Terens. 
Estavam em frente de uma construção que enchia o espaço compreendido entre 
quatro pilares e subia até à Cidade Superior. 
- Tenho medo - disse Rik. 
Rik podia dizer o que era essa construção. Um elevador que transportava ao andar 
superior. 
Estes elevadores, evidentemente, eram necessários. A produção era em baixo e o 
consumo em cima. Para a Cidade Inferior embarcavam os produtos químicos e as 
remessas de alimentos em bruto, mas os artigos de plástico, prontos para uso, e os 
finos manjares, eram coisas para a Cidade Superior. Em baixo, pululava o excesso 
da população; as criadas, os jardineiros, os motoristas, o pessoal da construção, 
trabalhavam em cima. 
Terens não viu a expressão de medo de Rik. Admirava-se de que o seu próprio 
coração batesse tão violentamente. Não medo, é claro. Antes a furiosa satisfação de 
ir subir. Ia percorrer todo esse estuporado betão, batê-lo com os pés, limpar a ele a 
porcaria dos seus sapatos. Como Cidadão, podia fazê-lo. Claro que continuava a ser 
um Floriniano, um "nativo", para os Escudeiros, mas era Cidadão e podia andar no 
betão sempre que lhe apetecesse. 
- Oh, Galáxia, como os odiava! 
Deteve-se, respirou fundo e chamou o elevador. Não servia de nada o ódio. Tinha 
estado em Sark durante muitos anos; mesmo em Sark, no centro dos Escudeiros e 
da sua raça. Aprendera a suportar em silêncio. Não devia agora esquecer o que 
aprendera. De entre todas as ocasiões, esta era a menos indicada. 
Ouviu o ruído do elevador ao chegar ao nível inferior, e toda a parede que lhe estava 
em frente caiu no respectivo rasgo. 
O nativo que trabalhava com o elevador olhou-os enfadado. 
- Só duas pessoas? 
- Só duas - disse Terens entrando. Rik seguiu-o. 
O condutor não se aprestou para fazer subir a porta ao seu lugar. Disse: 
- Parece que vocês podiam esperar pela subida das duas horas. Não estou para 
andar com esta coisa para cima e para baixo só por causa de dois tipos. 
Cuspiu cuidadosamente, para que o cuspo alcançasse o cimento do nível inferior e 
não o soalho do elevador. E prosseguiu: 
- As vossas fichas de serviço?  
Terens  retorquiu:  
- Sou Cidadão. Não vê o meu fato ?  
- Fatos não querem dizer nada. Ou você julga que me vou arriscar,   só  por você ter  
roubado  uma  farda num lado qualquer? Deixe-me ver o cartão. 
Terens, sem mais palavras, apresentou a carteira de documentos, da ordem, que 
todos os nativos tinham que trazer consigo: número de registro, certificado de 
emprego, vencimentos da tabela. Abriu-a no escarlate da sua credencial de 



Cidadão. O condutor relanceou-a. 
- Está bem, talvez você também a tenha roubado, mas isso já não é comigo. Já que 
a tem, eu levo-o para cima, apesar de que "Cidadão" não é, na minha maneira de 
ver, nome simpático para um nativo. E esse tipo? 
- Está ao meu cuidado - disse Terens. - Pode vir comigo, ou será preciso chamar um 
patrulheiro para lhe ensinar as leis? 
Era a última coisa que Terens quereria fazer, mas fez a ameaça com a conveniente 
arrogância. 
- Tá bem! Não estou para me chatear. A parede do elevador subiu e, o aparelho 
moveu-se com um solavanco. 
O condutor resmungava pragas em voz baixa. Terens sorriu. Era quase inevitável. 
Aqueles que trabalhavam  na   proximidade  imediata dos  Escudeiros   tinham 
sempre um grande gosto em identificar-se com os governantes, e mascaravam a 
sua posição de  inferioridade com a mais estrita aderência às leis segregatórias, com 
uma atitude de rudeza e desprezo pelos seus iguais. Eram "os lá de cima", por quem 
os outros florinianos nutriam um ódio particular, que não existia em relação aos 
Escudeiros pelo grande e respeitoso receio cuidadosamente inoculado. 
A distância percorrida na vertical era de nove metros, mas a porta abria-se para um 
outro mundo. Tal como as cidades de Sark, a Cidade Superior fora construída com 
um gosto especial no que respeitava a cores. Cada estrutura, para habitação ou 
para serviço público, incrustava-se num intrincado mosaico multicolor cuja visão de 
perto dava a sensação de uma salsada sem significação, mas que, a cem metros de 
distância, se transformava numa mistura suave de tons que se fundiam uns nos 
outros e mudavam de aspecto conforme o ângulo de onde eram observados. 
Vamos, Rik - disse Terens. 
Rik estava espantado. Nada vivo, nem a crescer! Apenas pedra e cor em moles 
gigantescas. Nunca imaginara que as casas pudessem ser tão grandes. 
Fugidiamente qualquer coisa surgiu na sua memória. Durante um breve instante, a 
enormidade pareceu-lhe menos estranha... e logo a memória se  lhe fechou de novo. 
Um carro passou rapidamente.  
- Aqueles são Escudeiros? - murmurou Rik. Só pudera entrevê-los.   Cabelo rapado  
muito   curto, mangas amplas e reluzentes de cores brilhantes e sólidas entre o azul 
e o violeta, calças "golf" de aparência aveludada e meias altas e finas que reluziam 
como se fossem tecidas com fino fio de cobre. 
Nem se dignaram olhar para Rik e Terens.  
- Ainda novos. 
Desde que deixara Sark que os não via tão de perto. Lá, eram bastante maus, mas 
pelo menos mantinham-se no seu lugar.  
Aqui não havia lugar para anjos, nove metros acima do Inferno. Outra vez 
estremeceu ao suprimir um inútil movimento de ódio. 
Um carro de dois lugares silvou por detrás deles. Era um modelo moderno, com 
controles aéreos incorporados. Nesse momento deslizava suavemente, setenta 
centímetros acima do solo, com o fundo chato e reluzente encaracolado para cima a 
fim de reduzir a resistência do ar. Mesmo assim, o atrito da atmosfera contra a 
superfície inferior bastava para produzir o silvo característico que significava 
"patrulheiros". 
Eram enormes, como todos os patrulheiros; faces largas e malares achatados, 
cabelos compridos, lisos e negros. Para os nativos, todos os patrulheiros eram 



iguais. 
Os dorsos negros e brilhantes dos seus uniformes, realçados como eram pelo 
prateado faiscante das fivelas e botões de  efeito ornamental, reduziam a 
importância das faces e ainda mais aumentavam a impressão de semelhança. 
Um dos patrulheiros ia nos comandos. O outro saltou agilmente para a rua. 
- Carteira! - exigiu. 
Olhou os documentos mecanicamente e devolveu-os a Terens. 
- Que fazem aqui? 
- Vou consultar livros à biblioteca, sargento. Tenho esse direito. 
O patrulheiro virou-se para Rik: 
- E você? 
- Eu... - começou Rik. 
- É meu ajudante - interpôs Terens. 
- Mas não tem os direitos de um Cidadão. 
- Eu respondo por ele. 
O patrulheiro encolheu os ombros. - É você que tem de tomar cuidado. Os Cidadãos 
têm privilégios mas não são Escudeiros. Não se esqueça disso. 
- Sim, sargento. Já agora, por favor, podia-me dizer onde fica a biblioteca? 
O patrulheiro deu-lhe as indicações usando, para indicar o caminho, a fina coronha 
de madeira de uma pistola de arpão. Do local onde agora estavam, a biblioteca 
parecia um enorme borrão de vermelho vivo que escurecia até à cor púrpura nos 
pisos superiores. À medida que se aproximavam, o carmim alastrou para os andares 
sucessivamente mais baixos. 
Rik disse com uma violência súbita: 
- Parece-me repugnante. 
Terens teve um rápido olhar surpreendido. Em Sark tinha-se acostumado a tudo isto, 
mas também achava um tanto vulgar e de mau gosto, a garridice da Cidade 
Superior. 
Mas a Cidade Superior era ainda mais Sark que o próprio Sark. Lá, nem todos eram 
aristocratas. Até havia, mesmo, sarkianos pobres, com um nível de vida pouco 
superior à média dos florinianos. Aqui, só existiam os sarkianos do alto da pirâmide 
social, e a biblioteca bem o mostrava. 
Era maior que a maioria das de Sark, bastante maior também do que o exigido pelas 
necessidades da Cidade Superior, o que atestava as vantagens da mão de obra 
barata. 
Terens parou na rampa curva que conduzia à entrada principal. A pintura da rampa 
dava a ilusão de ter degraus, ilusão um tanto desconcertante para Rik, que tropeçou, 
mas que dava ao edifício o conveniente aspecto de Antigüidade que, 
tradicionalmente, acompanha as estruturas academicamente concebidas. 
O átrio de entrada era grande, frio e vazio. A bibliotecária, atrás da única e simples 
secretária que ali havia, parecia um pequeno e engelhado grão de ervilha numa 
vagem inchada. Olhou para cima e soergueu-se. 
Terens disse rapidamente: 
- Sou  Cidadão,   tenho  direitos  especiais.   Responsabilizo-me por este nativo. 
Já tinha os papéis prontos e estendeu-os. 
A bibliotecária sentou-se e tomou um ar austero. Tirou de uma fenda uma peça de 
metal prateado e estendeu-a a Terens. O Cidadão imprimiu nela, com firmeza, o 
polegar direito. Ela introduziu a placa noutra fenda, onde por um instante brilhou 



uma luz violeta esmaecida. 
- Compartimento 242 - disse ela. 
- Obrigado. 
Os cubículos do segundo andar tinham uma gelada falta de personalidade, como a 
que se podia encontrar nos elos de uma corrente sem fim. Poucos estavam 
ocupados, com as suas portas de vidrite opacicadas. 
- Dois quatro dois- disse Rik. A sua voz era aguda. 
- Que tem isso, Rik? 
- Não sei.  Sinto-me muito excitado. - Já esteve alguma vez numa biblioteca? 
- Não sei. 
Terens pôs o polegar no disco de alumínio que, cinco minutos antes, impressionara 
com o mesmo dedo. A porta transparente de vidrite rodou e, logo que entraram, 
fechou-se silenciosamente, tornando-se opaca como se uma cortina tivesse sido 
corrida. 
A sala tinha seis pés cúbicos. Sem janelas, nem quaisquer outros adornos. Era 
iluminada por luminescência do teto e ventilada por uma conduta de ar forçado. 
Tinha apenas uma bancada que ia de parede a parede, com um banco sem costas 
que a dividia a meio. Na bancada estavam três "leitores". As chapas de vidro 
despolido inclinavam-se para trás num ângulo de trinta graus. Cada um tinha os 
seus botões e indicadores. 
- Sabe o que é isto? 
Terens sentou-se e pousou a mão num dos leitores. 
Rik sentou-se também. 
- Livros? - perguntou com curiosidade. 
- Bem, - Terens hesitava. - Como isto aqui é uma livraria, a sua resposta não 
significa muito. Sabe trabalhar com o leitor? 
- Não. Julgo que não, Cidadão. 
- Tem a certeza? Pense um bocadinho. Rik tentou sem êxito. 
- Desculpe, Cidadão, não sei. 
- Então vou-lhe ensinar.  Olhe: primeiro, há aqui este botão chamado "Catálogo",  
que tem impresso  o alfabeto. 
Como em primeiro lugar queremos consultar a Enciclopédia, vamos rodá-lo para a 
letra E e empurrá-lo. 
Assim fez e diversas coisas surgiram ao mesmo tempo. O vidro despolido iluminou-
se e apareceram caracteres impressos.  
Ficaram negros em fundo amarelo, e ao mesmo tempo a luz do teto diminuiu. Três 
pequenas tábuas saíram, como línguas, de sob os leitores, uma de cada um, e cada 
uma era iluminada por um estreito feixe de luz. 
Terens empurrou uma alavanca e as tabuinhas voltaram aos seus lugares. 
- Não precisamos tomar apontamentos. E prosseguiu: 
- Agora percorramos a lista dos Es, rodando este botão. A longa fila de materiais 
alfabetizados, títulos, autores, números de catálogo, rolou em sentido ascendente e 
parou por fim na compacta coluna dos numerosos volumes da Enciclopédia. 
Rik disse subitamente: 
- Carrega-se nos números e letras correspondentes aos que vêm a seguir ao livro 
que se deseja e ele aparece no écran. 
- Como  sabe? - Terens  virou-se  para  ele. - Lembra-se disso? 
- Talvez. Não tenho a certeza. Simplesmente, parece-me que é assim que deve ser. 



- Bem, chamemos a isso uma hipótese inteligente. 
Combinou letras e números. A luz do mostrador enfraqueceu para logo se 
intensificar de novo. Lia-se  
"Enciclopédia de Sark, vol. 14, ADU- ANF." 
Terens   disse: 
- Agora, Rik, não quero influir nas suas idéias, por isso não lhe digo o que estou a 
pensar. Só quero que você vá  vendo este volume e pare em qualquer assunto que 
lhe seja familiar. Compreende? 
- Sim,  senhor. 
- Bom. Então vamos lá. 
Os minutos passaram. De repente Rik teve uma violenta exclamação e pôs-se a 
fazer rodar os botões ao contrário. Quando ele parou, Terens leu o título e pareceu 
satisfeito.  
- Lembra-se agora? Não é ao acaso? Lembra-se? Rik abanou vigorosamente a 
cabeça. 
- Surgiu-me,  Cidadão, surgiu-me de repente. Era o artigo sobre Análise espacial. 
- Sei o que isto diz. Vai ver, vai ver. 
Respirava com dificuldade, e Terens não estava menos excitado. 
- Olhe, dizem sempre isto. 
Começou a ler em voz alta, com pausas, mas muito melhor do que se podia esperar 
das lições muito esquemáticas dadas por Valona. O artigo dizia: 
"Não é surpreendente que o analista espacial seja por temperamento um indivíduo 
metido consigo e muitas vezes, até, um inadaptado. Dedicar a maior parte da sua 
vida de adulto à observação solitária do terrível vazio interestelar, é mais do que se 
pode exigir a uma pessoa inteiramente normal. Talvez por, em certa medida, 
compreender este fato é que o Instituto de Análise Espacial tomou para seu lema 
oficial a afirmação um tanto deformadora da realidade: Nós analisamos o Nada..." 
Rik terminou com um grito sufocado.  
- Compreende o que acaba de ler? - perguntou Terens. O outro olhou para cima, 
com uma fulguração nos olhos.  
- Diz "Nós analisamos o Nada". Isso é o que eu tinha recordado. Então eu era um 
desses. - Você era analista espacial? 
- Sim - gritou, e logo, em voz mais baixa: - Dói-me a cabeça. 
- Por se estar a lembrar? 
- Parece-me que sim - olhou para cima com a testa franzida: - Tenho que me 
lembrar de mais coisas.   Há perigo. Um perigo tremendo! Não sei que hei de fazer. 
- A biblioteca está à sua disposição, Rik. - Terens observava-o cuidadosamente, 
pesando as palavras. - Veja o catálogo e leia  alguns textos de Análise Espacial.  
Veja onde isso conduz. Rik precipitou-se para o aparelho. Tremia visivelmente. 
Terens desviou-se para o lado, para lhe dar lugar. 
- Que tal o "Tratado dos instrumentos da Análise Espacial", de Wrijt? Não parece 
interessante? 
- É tudo consigo, Rik. 
Rik marcou o número do catálogo e o écran acendeu-se com grande brilho e nitidez. 
Dizia: "Para este livro, queira consultar a bibliotecária". 
Terens, com mão rápida, neutralizou o écran. 
- É melhor experimentar outro, Rik. 
- Mas... 



Rik hesitou e ficou à espera de ordens. Com mais uma consulta ao catálogo, 
escolheu "A composição do Espaço", de Enning. 
O écran encheu-se de novo com o convite para consultar a bibliotecária. Terens 
disse: 
- Raios partam isto! E tornou a apagá-lo. Rik perguntou: - Que é? 
- Nada, nada. Mas não se apoquente, Rik. Só não percebo, é... 
Havia um pequeno alto-falante por detrás da rede lateral do aparelho de leitura. A 
vozinha fina da bibliotecária veio através dele e gelou-os a ambos. 
- Compartimento 242! Está alguém no compartimento 242? 
Terens respondeu rudemente: 
- Que deseja? 
- Que livro pretende? 
- Nenhum, nenhum. Obrigado. Estamos apenas a experimentar o aparelho. 
 Houve uma pausa, como se estivessem procedendo a uma consulta, e logo a voz 
disse com um timbre ainda mais agudo: 
- O registro marca um pedido de leitura do "Tratado dos instrumentos de Análise 
Espacial", de Wrijt e da "Composição do Espaço", de Enning. É isso? 
- Estávamos a marcar números ao acaso - explicou Terens. 
- Posso saber a razão que os leva a pedir livros? 
A voz era inexorável. 
- Já lhe disse que não os queremos... pare-me com isso! 
Este último pedido era para Rik, que tinha começado a gemer. 
Nova pausa. E depois a voz continuou: 
- Se fizerem o favor de vir cá baixo à minha secretária, dar-lhes-ei acesso a esses 
livros. Estão numa lista reservada, e só podem ser vistos contra preenchimento de 
um impresso especial. 
Terens estendeu a mão a Rik. - Vamo-nos embora. 
- Talvez tenhamos infringido algum regulamento - balbuciava Rik. 
- Tolice. Vamos. 
- Não se preenche o questionário? 
- Não, voltamos cá outra vez, mais tarde. 
Terens estava cheio de pressa e instava com Rik para que o seguisse. Percorreu a 
galeria principal a largas passadas. A bibliotecária olhou para cima. 
- Hei, hei! Um momento! - gritou, levantando-se e dando a volta à secretária. 
Não conseguiu fazê-los parar. 
E só o inesperado aparecimento de um patrulheiro os deteve. 
- Eh, amigos, vocês vão com uma pressa doida! A bibliotecária alcançou o grupo, 
quase sufocada. 
- São do compartimento 242, não são? 
- Ouça lá - disse Terens com firmeza - por que é que não nos deixam andar? 
- Não pediram uns certos livros? Temos muito prazer em lhos arranjar. 
- Já se vai fazendo muito tarde. Fica para outra vez. Não vê que os não queremos? 
Voltamos cá amanhã. 
- A biblioteca - disse ela com certa vaidade - procura sempre satisfazer todos os 
pedidos. Os livros estão ao vosso dispor dentro de um instante. 
Duas grandes rosetas vermelhas queimaram-lhe a cara. Virou-se, correndo para 
uma pequena porta que se abriu à sua  aproximação. 
Terens  começou: 



- Sargento, se me dá licença..." 
Mas o patrulheiro agarrou no chicote neurónico, instrumento não muito comprido, 
que podia servir tão bem de excelente "cassetête" como de arma paralizante de 
maior alcance. E disse: 
- Olhe, amigo, por que não se senta sossegadamente, esperando que a senhora 
volte com os livros ? É o que fazem as pessoas educadas... 
O patrulheiro já não era novo nem ligeiro. Parecia prestes a atingir a reforma, e 
provavelmente estava a terminar o seu tempo de serviço ativo neste sossego de 
guarda da biblioteca; mas estava armado e a jovialidade da sua face amorenada não 
parecia muito sincera. 
A testa de Terens estava úmida e sentia a transpiração juntar-se-lhe na base da 
espinha. Tinha subestimado a situação, em certa medida. Tudo lhe tinha parecido 
seguro quando analisara o assunto, e no entanto aí estava. Não devia ter sido tão 
impetuoso. Fora o seu maldito desejo de invadir a Cidade Superior, de marchar 
através dos corredores da biblioteca como se fosse um sarkiano... 
Durante  um desesperado  momento,  desejou  assaltar  o patrulheiro, mas logo, 
inesperadamente, não precisou de tal. A princípio, foi apenas um relâmpago de 
movimento. O patrulheiro começou a virar-se um pouco tarde demais. As reações da 
idade, mais lentas, traíram-no. O chicote neurónico foi-lhe arrancado das mãos e, 
antes que pudesse ir além de uma breve interjeição rouquejada, 
foi atingido na têmpora. Caiu. 
Rik regougou satisfeito e Terens berrou: 
- Valona! com seiscentos diabos de Sark,  Valona! 
 
                            *** 
 
CAPÍTULO IV 
O REBELDE 
 
TERENS recompôs-se rapidamente.  
- Lá para fora, depressa! -ordenou começando a andar. 
Por um momento tivera a tentação de esconder o corpo inerte atrás dos grandes 
pilares que rodeavam o átrio principal, mas, decididamente, não havia tempo. 
Subiram a rampa e um Sol morno fazia brilhar o mundo. Na Cidade Superior as 
cores pareciam fundir-se num quente tom alaranjado. 
Valona disse ansiosamente: 
- Vamos embora! - mas Teréns agarrou-lhe o braço. 
Sorria, mas a voz era rude e baixa. Disse: 
- Não corra. Ande com naturalidade e siga-me. Segure o Rik e não o deixe correr. 
Deram alguns passos. Pareciam andar sobre grude. Que estaria a acontecer na 
biblioteca? O ruído seria só na imaginação?  
Terens não se atreveu a olhar para trás. 
- Aqui para dentro - disse. O sinal que brilhava por cima da passagem, afrouxava um 
pouco sob a luz da tarde. Luz frágil.  
Mas também o Sol era mais fraco que o de Florina. 
A inscrição dizia: "Entrada de Ambulâncias". 
Subiram o corredor, entre paredes incrivelmente brancas. Eram enormes chapas de 
material estranho pintadas com um antisséptico, que ganhava tons vítreos na luz fria 



do corredor. 
Uma mulher de uniforme observava-os a distância. Hesitou, franziu o sobrolho e 
começou a aproximar-se. Terens não esperou que ela chegasse. Voltou-se 
bruscamente e seguiu por um corredor lateral, depois por outro. Passaram por mais 
mulheres de uniforme e Terens pôde imaginar a sensação que estavam causando. 
Quase não havia precedentes de nativos caminhando sem custódia nos andares 
superiores de um hospital. Que fariam? Eventualmente, é claro, fá-los-iam parar. 
O ritmo do coração de Terens alterou-se ao ler na porta discreta: "Para os andares 
dos nativos". O elevador estava em cima.  
Arrastou Valona e Rik para dentro, como carneiros, e o suave solavanco que o 
elevador teve ao pôr-se em marcha foi a mais agradável sensação de todo o dia. 
Havia na Cidade três espécies de edifícios. A maior parte eram Edifícios Inferiores, 
inteiramente construídos no nível inferior. Casas de trabalhadores, com três andares. 
Fábricas, padarias, armazéns. Outros eram Edifícios Superiores: lares sarkianos, 
teatros, a Biblioteca, recintos desportivos. Mas alguns, poucos, eram Edifícios 
Duplos, com andares e entradas tanto em cima como em baixo; por exemplo, as 
esquadras de patrulheiros e os hospitais. 
Podia-se, pois, utilizar um hospital para ir da Cidade Superior à Inferior, desprezando 
a utilização dos grandes elevadores coletivos, de movimentos lentos e condutores 
excessivamente curiosos. Para um nativo essa utilização era completamente ilegal, 
é claro, mas o crime era infinitamente insignificante ao lado do ataque feito a um 
patrulheiro. 
Saíram no nível inferior. Ainda se avistavam as desoladas paredes assépticas, mais 
escuras, como se fossem lavadas menos vezes. Os bancos estofados que nos 
andares de cima se alinhavam ao longo dos corredores não existiam, E além do 
mais havia o incômodo rumorejar de uma vasta sala de espera, cheia de homens e 
mulheres assustados. 
Uma única empregada (enfermeira e escrituraria por acumulação), esforçava-se por 
dominar todo este barulho sem o conseguir. Estava a discutir com um velho 
encarquilhado que dobrava e endireitava um joelho enrugado, que saía das calças 
arregaçadas, e que ia respondendo a todas as perguntas com umas queixas vagas 
e monótonas. 
- Diga de uma vez do que se queixa! Há quanto tempo tem estas dores? Já cá veio 
alguma vez? Ouça, vocês não devem vir maçar as pessoas com picuinhas. Sente-se 
e quando o doutor aparecer vê-lhe o joelho e dá-lhe uma droga qualquer. 
Gritou com voz aguda: 
- Outro! -e resmungou qualquer coisa para consigo, olhando o enorme relógio de 
parede. 
Terens, Valona e Rik moviam-se aos poucos, cautelosamente, entre a turba. Valona, 
a quem a presença dos florinianos tinha dado confiança, ia segredando imensas 
coisas. 
- Tive que vir, Cidadão. Estava preocupada com Rik. Pensei que o Cidadão não o 
trazia mais e... 
- Está bem, mas como é que chegou à Cidade Superior? - perguntou-lhe Terens por 
cima do ombro, enquanto empurrava as pessoas para um lado e para outro. 
- Segui-os e vi-os tomar o elevador. Quando ele desceu, disse ao condutor que 
estava convosco e o homem levou-me para cima. 
- Sem mais nem menos? 



- Dei-lhe uns safanões... 
- Com os demônios! - rosnou Terens. 
- Teve que ser - explicou ela humildemente. -  Depois vi os patrulheiros indicarem-
lhe um edifício. Esperei que eles se fossem e fui até lá. Não me atrevi a entrar. 
Como não sabia o que havia de fazer, escondi-me até os ver sair e serem presos 
pelo patrulheiro... 
- Vocês aí! - era a voz impaciente e aguda da empregada. Estava de pé e o som 
seco e metálico que fazia a sua caneta no tampo de cimento da banca de trabalho, 
dominou o ajuntamento e reduziu o barulho a um silêncio de respirações contraídas. 
- Esses aí que estão a tentar sair! Venham cá! Não podem sair sem serem 
examinados. Não pode continuar essa história de faltarem ao trabalho com o 
pretexto de estarem doentes! Venham cá! 
Mas já estavam os três na penumbra da Cidade Inferior. Havia os cheiros e os 
ruídos característicos daquilo a que os sarkianos chamavam o "Bairro Nativo". Mais 
uma vez o nível superior existia apenas como um telhado sobre eles. Mas, por muito 
aliviados que Rik e Valona se sentissem, distantes da opressiva riqueza do ambiente 
sarkiano, Terens sentia a mesma tensão. Tinham ido longe demais e daí para diante 
não haveria segurança em parte alguma. 
Galopavam-lhe   estes  pensamentos  no   cérebro   quando Rik exclamou:  
- Olhem! 
Terens sentiu a garganta secar-lhe. Era talvez a coisa que mais podia assustar os 
nativos da Cidade Inferior. Parecia um pássaro gigantesco pairando lentamente, 
para se precipitar através de uma das aberturas da Cidade Inferior. Interceptava os 
raios solares e escurecia aquela parte da Cidade. Mas não era um pássaro, era um 
dos carros blindados da Patrulha. 
Os nativos gritavam e corriam. Não teria, qualquer deles, um motivo específico para 
ter medo, mas, de qualquer modo, todos fugiam. Um homem, que quase estava na 
trajetória do carro, desviou-se com relutância. Vinha muito apressado, pensando em 
qualquer coisa, quando a sombra o apanhou. Olhou em torno, calmo, como um 
rochedo no meio da tempestade. Era de estatura média, mas quase grotescamente 
largo de ombros. Uma das suas mangas estava rasgada e deixava ver um braço 
grosso como uma coxa normal. 
Terens hesitava e Rik e Valona nada podiam fazer sem ele. A incerteza do Cidadão 
tinha atingido proporções febris. Se corressem, para onde deviam ir ? Se ficassem 
onde estavam, o que deviam fazer? Havia ainda a possibilidade de, apesar de tudo, 
os patrulheiros perseguirem outra pessoa, mas a verdade é que havendo um 
patrulheiro inconsciente no soalho da biblioteca essa probabilidade era 
infinitesimal... O homem largo aproximava-se num passo acelerado. Ao passar por 
eles deteve-se um momento, como se escolhesse o caminho. E disse em voz baixa: 
- A padaria de Khorov é na segunda rua à esquerda, depois da lavandaria. Voltou 
para traz. Terens gritou:  
- Vamos! 
Suava muito enquanto corria. No meio do enorme barulho ouviu as ordens dadas 
pelos patrulheiros. Olhando por cima do ombro pôde ver meia dúzia deles descer do 
carro e espalhar-se por toda a zona. Bem sabia que não teriam muitas dificuldades. 
O seu maldito uniforme de Cidadão era tão visível como qualquer dos pilares que 
sustentavam a Cidade Superior. 
Dois patrulheiros corriam na direção certa. Não percebeu se o tinham ou não visto, 



mas não se importou. Ambos foram de encontro ao homem largo que falara com 
Terens. 
Foi suficientemente perto para Terens poder ouvir o poderoso rugido do homem 
largo e as pragas dos patrulheiros. Terens gritou para Valona e Rik que virassem 
rapidamente a esquina. A padaria de Khorov chamava-se assim em virtude da semi-
apagada "lagarta" de plástico ondulada e iluminada,  já quebrada em muitos sítios, e 
tornava-se inconfundível em virtude do maravilhoso cheiro que saía da porta aberta. 
Só havia que entrar e assim fizeram. 
Um velhote olhou-os da sala de dentro, onde se podia ver a claridade, obscurecida 
pela farinha, das fornalhas de radar. Não chegou a perguntar o que queriam. 
- Um homem de ombros largos... - começou Terens abrindo os braços para reforçar 
a frase, mas os gritos de  "Patrulheiros! Patrulheiros!", começaram a ouvir-se lá fora. 
O velho rouquejou: 
- Por aqui! Depressa! Terens susteve-se: - Ali? 
- Sim, é falsa! 
Entrou primeiro Rik, seguido de Valona e depois de Terens. Ouviu-se um ligeiro 
estalido e a parede do fundo da fornalha moveu-se levemente, ficando a oscilar, 
presa no teto. Empurraram-na e entraram num quarto fracamente iluminado. 
Esperavam: A ventilação era má e o cheiro das cozeduras aumentava-lhes a fome. 
Valona sorria para Rik, pegando-lhe na mão com gestos mecânicos, de longe em 
longe. 
Rik fixava-a abstratamente. De repente tapou a cara com as mãos. Valona começou 
a falar. 
- Cidadão... 
Mas este ciciou rapidamente: 
- Agora não, Valona, por favor... 
Limpou a testa com as costas da mão e depois contemplou com ar vago a umidade 
que lhe ficara nos dedos. 
Houve um estalido, que soou ampliado na estreiteza do quarto. Terens pôs-se de 
pé, rígido, fechando os punhos. 
Era o homem dos ombros largos a meter-se na abertura. A custo cabia. Olhou, 
divertido, para Terens: 
- Homem, não é altura de lutar. 
Terens olhou os punhos e deixou cair os braços, molemente. 
O homem dos ombros largos fazia muita diferença desde o momento em que o 
tinham visto pela primeira vez. Faltava-lhe a camisa nas costas e trazia no rosto um 
vergão ainda fresco, mas já a arroxear-se. Tinha as pálpebras inchadas, fazendo 
com que os olhos parecessem mais pequenos, 
- Desistiram de procurar. Se têm fome vamos comer. A mesa não é muito variada, 
mas há que chegue. Que dizem? 
Era noite na Cidade. Havia luzes na Cidade Superior iluminando o céu por muitas 
milhas, mas na Cidade Inferior a escuridão era espessa. Tinham baixado os estores 
na padaria, para se não verem as luzes ilegais que, depois do recolher, se acendiam 
lá dentro. 
Rik sentia-se melhor desde que tinha enchido o estômago. A dor de cabeça 
começara a desaparecer. Fixava os olhos nas enormes bochechas do homem largo 
e perguntou-lhe: 
- Magoaram-no, senhor? 



- Um pedaço - respondeu o outro. - Mas não faz mal. Isto acontece todos os dias no 
meu ofício. 
Riu-se, mostrando uns dentes enormes. 
- Eles tiveram que reconhecer que eu não fiz nada; mas o certo é que estava no seu 
caminho quando eles queriam apanhar outra pessoa. A maneira mais fácil de fazer 
sair um nativo do caminho é... e a sua mão subiu para se abater, agitando uma arma 
invisível. 
Rik encolheu-se e Valona levantou instintivamente um braço para se defender. 
O homem largo encostou-se à parede, sugando as partículas de comida que tinha 
entre os dentes. Acrescentou: 
- Eu sou Matt Khorov, mas chamam-me apenas "o Padeiro". E quem são vocês? 
Terens encolheu os ombros. 
- Bem... 
O padeiro interrompeu: 
- Bem o entendo. O que eu não souber não fará mal a ninguém.  Pode ser.  Mas, 
que diabo, vocês podem confiar em mim. Não os salvei dos patrulheiros ? 
- Sim,  muito  obrigado. - Terens  não conseguiu  dar  à voz um tom cordial. - Como 
soube você que eles nos perseguiam? Havia uma data de gente a correr... 
O outro sorriu: 
- Mas ninguém tinha umas caras como as vossas. Podiam ser moídas para servirem 
como gesso. 
Terens esforçou-se por sorrir. Não foi muito feliz. E disse: 
- Não percebo muito bem porque arriscou você a vida. De qualquer modo, muito 
obrigado. Isto de dizer "muito obrigado" não vale nada, mas agora não posso fazer 
mais. 
- Não têm que fazer nada. 
Os vastos ombros do padeiro encostaram-se à parede: 
- Faço estas coisas sempre que posso. Não é nada pessoal. Se os patrulheiros 
perseguem alguém, faço por esse alguém tudo o que posso. Odeio os patrulheiros. 
Valona  encheu-se  de  simpatia: 
- E não arranja complicações com isso? 
- Claro. Olhe para isto... 
Punha   o  dedo,   cautelosamente,   no   rosto   contundido. 
- ... mas não julgue que isto me faz parar. Foi por isso que construí o forno falso. 
Assim, eles não descobrem nada e não me podem fazer a vida demasiado feia. 
Os olhos de Valona abriam-se revelando medo e fascinação. 
O padeiro continuou: 
- E porque não havemos de proceder assim? Sabe quantos Escudeiros há em 
Florina ? Dez mil. E patrulheiros ? Vamos lá, uns vinte mil. E há quinhentos milhões 
de nativos. Se nos juntássemos todos contra eles... Deu estalos com os dedos. 
Terens marginou a conversa: 
- Estaríamos a lutar contra pistolas de arpão e canhões desintegradores, padeiro. 
O Padeiro contestou: 
- Sempre havíamos de obter uma parte daquilo que nos pertence. Vocês, os 
Cidadãos, vivem muito perto dos Escudeiros.  Têm medo deles. 
Nesse dia o mundo de Valona tinha levado golpe sobre golpe. Este homem opunha-
se aos patrulheiros e falava com descuidada arrogância ao Cidadão. Quando Rik lhe 
puxou pela manga, ela retirou-lhe a mão com delicadeza e aconselhou-o a dormir. 



Quase não olhou para ele, fascinada pelas palavras do homem. 
O homem largo continuou: 
- Mesmo com pistolas de arpão e canhões desintegradores, são os cem mil 
Cidadãos que permitem aos Escudeiros dominar Florina. 
Terens pareceu ofendido, mas o Padeiro continuou: - Olhe para si, por exemplo. 
Ricos fatos. Limpo. Bem cuidado. Você também deve ter arranjado uma boa casa, 
com livros, receptáculo privativo e dispensa do recolher. Aposto! Até pode ir à 
Cidade Superior se lhe apetecer. Ora os Escudeiros não lhe dão isso de mão 
beijada. 
Terens sentiu que não era altura de perder a cabeça. 
Disse apenas: 
- Muito bem. Que diabo quer você que façam os Cidadãos? Que lutem com os 
patrulheiros? Para que servia isso?  
Reconheço que mantenho a minha aldeia em sossego e a produzir de acordo com 
os planos, mas também a mantenho livre de sarilhos. Tento ser útil, na medida em 
que a lei mo permite. E isso não vale nada? Um dia... 
- Ah, um dia. Quem é que pode estar à espera de "um dia"? Quando todos 
estivermos mortos há de importar-nos muito quem governar Florina! A nós, hem? 
Terens retrucou: 
- Em primeiro lugar: odeio os Escudeiros ainda mais do que você. Em segundo... 
Gorou e calou-se. O Padeiro riu, comentando: 
- Vá, continue. Descanse que não o denuncio só porque odeia os Escudeiros. Diga-
me cá: que fez você para ser procurado pelos patrulheiros ? 
Terens permaneceu silencioso. O outro acrescentou: - Posso pôr uma hipótese. 
Quando os patrulheiros caíram sobre mim, vi uma grande tristeza nos seus olhos, 
era uma tristeza íntima, que não obedecia a qualquer ordem. Conheço-os bem e 
posso dizê-lo. Ora, parece-me que só ha uma coisa capaz de entristecer um 
patrulheiro. Vocês devem ter atacado algum deles. Ou talvez até o tenham morto. 
Terens continuou calado. O Padeiro não perdera aquele tom agradável: 
- É muito bom estar-se sossegado, mas também é bom tomar precauções, Cidadão. 
Você deve precisar de ajuda. Eles sabem quem você é. 
- Não, não sabem, opôs Terens rapidamente. 
- Devem ter visto os seus documentos na Cidade Superior, 
- Quem lhe disse que estive na Cidade Superior? 
- É uma hipótese. Mas aposto que esteve. 
- Olharam  para  o  cartão,   mas não  o  bastante  para poderem ler o meu nome. 
- Mas o bastante para verem que você é um Cidadão. Tudo o que eles têm a fazer é 
procurar o Cidadão que não esteja no seu posto, ou aquele que não puder provar o 
que fez durante o dia. Todos os fios telegráficos de Florina estão agora, muito 
provavelmente, a   fervilhar.   Parece-me  que você está em maus lençóis. 
- Talvez. 
- Ora deixe-se de "talvez". Quer que o ajude ? Falavam em voz muito baixa. Rik 
enroscara-se a um canto e adormecera. Os olhos de Valona giravam de um para 
outro interlocutor. 
Terens abanou a cabeça: 
- Não, obrigado. Eu... eu hei de livrar-me disto tudo. 
O Padeiro riu-se outra vez: 
- Vai ser divertido ver como isso vai ser. Escusa de me olhar assim, lá porque não 



recebi educação. Mas recebi outras coisas. Ouça, você fale com o travesseiro 
acerca do caso. E talvez resolva servir-se do meu auxílio. 
Os olhos de Valona continuavam abertos na escuridão. A sua cama era um simples 
cobertor estendido no chão, mas era quase tão boa como a que sempre tivera. Rik 
dormia profundamente num outro cobertor, no canto oposto. Nos dias de excitação 
dormia sempre profundamente, desde que lhe tinham passado as dores de cabeça. 
O Cidadão não quisera cama e o Padeiro rira-se (ele parecia rir-se de tudo e de 
nada), apagara a luz e dissera-lhe ser bem vindo. Deixara-o sentado no chão. 
Os olhos de Valona continuavam abertos. O sono andava muito longe. Poderia ela 
voltar a dormir? Tinha atacado um patrulheiro! 
Inexplicavelmente encontrou-se a pensar nos pais. 
Eram duas manchas nevoentas na sua memória. Quase se esquecera deles. Muitos 
anos estavam pelo meio desde que se tinham ido. Mas só agora se lembrava de ter 
ouvido conversas noturnas, em voz baixa, quando a julgavam adormecida. E 
lembrava-se de que, chegada a noite, surgiam homens e mulheres da escuridão 
noturna. 
Os patrulheiros tinham-na acordado numa noite e tinham-lhe feito perguntas que não 
compreendera, mas a que tentara responder. Depois disso nunca mais voltou a ver 
os pais. Tinham-se ido embora, diziam-lhe, e no dia seguinte puseram-na a 
trabalhar, enquanto as outras crianças da sua idade tiveram ainda mais dois anos de 
brinquedos. 
As pessoas olhavam para ela quando passavam e as outras crianças não tinham 
licença para brincar com ela, mesmo fora das horas de serviço. Aprendera a 
governar-se sozinha. Aprendera a não falar. Por isso lhe chamavam a "grande Lona" 
e diziam que era meio parva... 
 Porque motivo esta conversa noturna lhe fizera recordar os pais? 
- Valona! 
A voz era tão próxima que o ar deslocado lhe agitou os cabelos e tão baixa que mal 
a ouviu. Arrepiou-se, embaraçada e nervosa. Só havia um lençol sobre o seu corpo 
nu. 
Era o Cidadão: 
- Não diga nada. Ouça só: Vou sair. A porta não está trancada. No entanto, espero 
voltar. Ouviu? Entendeu-me? 
Ela procurou-lhe a mão nas trevas e apertou-lhe os dedos. Ele ficou satisfeito. 
- E olhe-me pelo Rik. Não o perca de vista. E, Valona... 
Fez uma grande pausa. E continuou: 
- Não acredite muito neste padeiro. Não sei nada dele. Ouviu? 
Houve um leve ruído como de alguém que se movia, um estalido fraco e distante e o 
Cidadão tinha-se ido. Valona soergueu-se num cotovelo, mas além da sua 
respiração e da de Rik, só havia o silêncio. 
Fechou as pálpebras e tentou pensar. Que razão levara o Cidadão, que sabia tudo, 
a dizer isto do padeiro, que odiava os patrulheiros e os tinha salvo deles? Porquê? 
Só podia pensar numa coisa: o padeiro tinha-o feito. Exatamente quando tudo 
parecia perdido, o padeiro tinha aparecido e tinha agido com presteza. Era quase 
como se a coisa tivesse sido combinada, ou como se o padeiro tivesse estado desde 
sempre à espera de que tudo acontecesse assim. Abanou a cabeça. A coisa parecia 
esquisita. 
Mas se o Cidadão não lhe tivesse dito nada, não teria pensado nisso. O silêncio foi 



quebrado quando uma voz alta e despreocupada observou: 
- Olá! Ainda por aqui? 
Sentiu-se gelar quando um feixe de luz a apanhou em cheio. Deixou-se cair 
lentamente e enrolou o lençol em volta do pescoço. 
O feixe desviou-se. 
Não tinha que admirar-se com a identidade de quem falara. A sua larga e atarracada 
figura desenhava-se na penumbra que reinava atrás do foco luminoso. 
O Padeiro explicou: 
- Compreende, pensei que você tivesse saído com ele. 
- Com quem, senhor? - perguntou a medo. 
- Com  o  Cidadão.  Bem  sabe  que  ele  saiu,  rapariga. Escusa de gastar tempo a 
fingir. 
- Ele volta,   senhor. 
- Disse que voltava? Se disse, enganou-se. Os patrulheiros caçam-no. Não é lá 
muito esperto, o Cidadão, ou então devia perceber quando uma porta fica aberta de 
propósito. Também tenciona ir-se embora? 
- Eu espero pelo Cidadão. 
- Como quiser. Mas digo-lhe que vai ser uma longa espera. Pode ir quando lhe der 
na real gana. 
Virou o faixo, bruscamente, e percorreu com ele o pavimento até encontrar a face 
pálida e miúda de Rik. Viu as pálpebras contraírem-se-lhe quando o foco lhe tocou 
no rosto, mas ele continuou a dormir. A voz do padeiro ganhou um acento pensativo: 
- Mas não digo o mesmo daquele.  Percebe, não?  Se quiser sair, a porta está 
aberta, mas não está aberta para ele. 
- É um pobre doente - começou Valona em voz assustada e alta. 
- Ah sim? Bem, eu coleciono os pobres doentes e aquele fica comigo. Não se 
esqueça! 
O feixe luminoso continuou a devassar a face adormecida de Rik. 
 

*** 
 
 CAPÍTULO V 
O CIENTISTA 
 
Odr Selim andava impaciente há mais de um ano, mas a verdade é que o tempo não 
nos ensina a ser pacientes. Bem ao contrário. Todavia esse ano ensinara-lhe que o 
Serviço Civil Sarkiano não podia ser apressado; pelo menos desde que os 
funcionários civis eram na sua maioria florinianos transplantados e tendo, portanto, 
um extraordinário cuidado com a sua dignidade pessoal. 
Uma vez perguntara ao velho Abel, embaixador trantoriano - residente há tanto 
tempo em Sark que se podia dizer que tinha raízes mergulhadas no solo sarkiano - a 
razão que os levava a permitir que o governo fosse exercido por um povo que 
fidagalmente desprezavam. 
Abel fixara os olhos num esguio cálice de vinho esverdeado. - Política, Juns. Política. 
É uma questão de genética prática, tratada com uma lógica prática. Estes sarkianos 
são um mundo pequenino e sem importância e só se tornam significativos por 
dominarem a sua ruína floriniana.  
Por isso, uma vez por ano, fazem uma recolha pelos campos e aldeias de Florina e 



trazem a nata da sua juventude para receber um treino em Sark. Os medíocres 
ficam para ai a preencher e arquivar impressos e assinar alguns documentos; os 
deveras espertos voltam a Florina como governadores: são os Cidadãos. 
O dr. Junz era, antes de mais nada, um analista espacial. Não compreendeu muito 
bem a explicação do embaixador e disse-lho. 
Abel apontou-lhe o seu velho e grosso dedo indicador, e a luz verde filtrando-se 
através do conteúdo do cálice tocou-lhe a unha, criando uma cor diferente sobre o 
amarelo acinzentado. 
- Você nunca virá a ser um administrador. Não me peça nunca que o recomende 
para tal lugar... Veja se me entende: os mais inteligentes dos elementos de Florina 
são conquistados de alma e coração para a causa de Sark, porque enquanto servem 
Sark são muitíssimo bem tratados, ao passo que se voltarem costas o melhor que 
podem esperar é regressar para ter uma existência floriniana, que não é boa, meu 
caro, mesmo nada boa. 
Engoliu o vinho de uma só vez e prosseguiu: 
- E depois, nem os Cidadãos nem os funcionários civis de Sark podem ter filhos.   Se 
os têm, perdem o lugar. Mesmo que   sejam filhos de florinianos, hem?  Está claro 
que dos sarkianos  nem  se  fala.   Desta forma  o  melhor   das pessoas de Florina 
está permanentemente a ser retirado da circulação e Florina transforma-se, 
gradualmente, num planeta de lenhadores e aguadeiros. 
- Mas assim há  cada vez  maior dificuldade em arranjar funcionários... 
- É um problema para o futuro. 
Assim, Junz estava agora sentado numa das antecâmaras do Departamento de 
Assuntos Florinianos, aguardando impacientemente que o deixassem passar as 
lentas barreiras, enquanto subalternos florinianos corriam laboriosamente de um 
lado para o outro, nos corredores deste imenso labirinto burocrático. 
Um floriniano idoso, que tinha vivido toda a sua vida a fazer o mesmo serviço, parou 
na sua frente. 
- Dr. Junz? 
- Sim. 
- Queira acompanhar-me. 
Um número faiscando num mostrador tê-lo-ia chamado da mesma forma e um canal 
de fluorescência através do ar poderia igualmente guiá-lo, mas onde a força humana 
é barata, não há necessidade de substitutos. O dr. Junz pensou corretamente em 
força do homem. Nunca vira mulheres em qualquer das repartições de Sark. As 
florinianas ficavam no seu planeta, excetuando os casos de algumas criadas de 
servir que, aliás, eram também proibidas de procriarem. E, como dissera Abel, as 
sarkianas estavam totalmente excluídas do assunto. 
Ordenaram-lhe por gestos que se sentasse perante a secretária do funcionário-
adjunto do Subsecretário. Soube o título do homem por intermédio do letreiro 
luminoso colocado sobre o tampo. É claro que um floriniano só podia ser funcionário, 
independentemente dos fios da meada que lhe passassem pelas mãos. O 
Subsecretário e o Secretário dos Assuntos Florinianos eram arkianos mas, mesmo 
que o dr. Junz os pudesse encontrar em qualquer circunstância da vida social, 
nunca os poderia ver na repartição. 
Sentou-se, ainda impaciente, mas certo de que estava já mais próximo da meta. O 
funcionário estudava atentamente um arquivo, virando cada folha cuidadosamente 
cifrada como se nela estivessem todos os segredos do Universo. Era bastante 



jovem, um recém- provado muito possivelmente, e, como todos os florinianos, de 
pele e cabelos muito claros. 
O dr. Junz sentiu que uma emoção atávica o perturbava. Ele era natural do planeta 
Libair e, como todos os libairianos, era muito pigmentado, tendo a sua pele um tom 
castanho muito pronunciado. Havia poucos mundos na Galáxia, em que a cor da 
pele fosse tão extrema como em Libair e em Florina. A regra geral eram os tons 
médios. 
Alguns jovens antropologistas jogavam com a noção de que as Humanidades como 
as de Libair, por exemplo, tinham surgido por evolução independente mas 
convergente. 
Os da escola antiga, denunciavam rigorosamente todas as noções de evolução em 
que se admitisse que espécies diferentes pudessem convergir a ponto de permitir o 
cruzamento, como sucedia com certeza com todos os povos da Galáxia. 
Sustentavam que, no planeta primitivo, qualquer que ele fosse, a Humanidade 
estava já dividida em diversos subgrupos de pigmentações diferentes. 
Isto apenas fazia recuar o problema para a noite dos tempos, sem responder a nada 
e Junz não achava a explicação satisfatória. Todavia até nesse momento se 
encontrou a pensar no problema dos tempos. Por motivos desconhecidos, havia, nos 
mundos de pele escura, lendas que se referiam a um passado conflituoso. Os mitos 
libairianos, por exemplo, falavam de tempos de guerra entre os homens de cores 
diferentes e a própria fundação de Libair era atribuída à fuga de um grupo de 
negros, depois de uma derrota na guerra. 
Quando o dr. Junz deixou Libair para ir para o Instituto Arcturiano de Tecnologia 
Espacial para mais tarde entrar nessa profissão, esqueceu as lendas maravilhosas. 
Desde então só uma vez se admirou verdadeiramente. Foi num dos antigos planetas 
do Setor de Centauro, onde tinha ido em serviço; um desses mundos cuja história se 
contava em milênios e cuja linguagem era tão arcaica que o seu dialeto se poderia 
identificar como sendo essa língua perdida e lendária, o Inglês. Essa gente tinha 
uma palavra especial para designar as pessoas de pele escura. 
Ora, por que havia de existir uma palavra especial para designar as pessoas de pele 
escura? Não existia uma palavra especial para as pessoas de olhos azuis, nem para 
as de orelhas grandes, nem para as de cabelo ondulado. Não havia... 
A voz monótona do funcionário quebrou-lhe o ritmo da imaginação. 
- Se dermos crédito ao que diz o registro o senhor já aqui esteve antes. 
- Certamente, senhor - respondeu Junz com certa aspereza. 
- Mas não recentemente. 
- Não, não foi recentemente. 
- Ainda anda à procura de um analista espacial que desapareceu, - o funcionário 
virou as folhas, - há onze meses e  treze  dias? 
- Certo. 
- Em todo este espaço de tempo, - continuou o funcionário com a sua voz 
monocórdica, onde não se distinguia qualquer entonação especial, - não 
apareceram vestígios do homem, nem sinais de que alguma vez tenha estado em 
território sarkiano. 
- O seu último relatório veio do espaço vizinho de Sark. O funcionário olhou para 
cima e os seus olhos, de uma tonalidade azul pálida, fixaram o dr. Junz durante um 
breve instante, para logo os descer. 
- Pode ser realmente assim, mas da sua presença em Sark não há sinais. Não há 



sinais. O dr. Junz apertou os lábios com violência. Era o que há meses lhe dizia, 
com crescente obtusidade, a A. I. A.E. 
"- Não há sinais, dr. Junz. Parece que podia empregar melhor o seu tempo, dr. Junz. 
A Agência vai tratar de prosseguir nas pesquisas, dr. Junz". 
O que eles realmente queriam dizer era, "desampare-nos a loja, dr. Junz!" 
A coisa começara, como minuciosamente dissera o funcionário, onze meses e treze 
dias atrás, pelo Tempo Civil Interestelar (o funcionário não seria culpado do uso do 
tempo local num assunto desta natureza). Dois dias antes, descera ele em Sark para 
o que deveria ter sido uma inspeção rotineira aos serviços da agência no planeta, e 
que afinal se tornara - bem - que se tornara naquilo que agora era. 
Fora recebido pelo representante local da A. I. A. E., um jovem pequenino que, no 
conceito do dr. Junz, se caracterizava pelo fato de estar continuamente a mascar um 
qualquer produto elástico da indústria química de Sark. 
Exatamente quando a inspeção estava quase feita, o agente local anunciou, 
metendo uma pastilha elástica no espaço atrás dos molares: 
- Mensagem de um dos homens do espaço, dr. Junz. Não é, pela certa, nada que 
valha a pena. Já os conhece... 
Era esta a sua expressão usual: "Já os conhece". O dr. Junz levantou os olhos num 
momentâneo relâmpago de indignação. E esteve a pique de dizer que, quinze anos 
antes fora também um desses "homens do espaço", mas logo se lembrou que, 
decorridos uns escassos três meses, não podia já suportar o ofício. Foi essa réstea 
de indignação que o levou a ler cuidadosamente a mensagem. Dizia assim: 
“Favor mantenha aberta linha cifrada direta para A. I. A. E. Tenho mensagem 
pormenorizada acerca assunto enorme importância. Toda Galáxia afetada. Descerei 
trajetóriamínima.” 
O agente estava divertido. O seu maxilar tinha já regressado à atividade rítmica 
anterior e comentou: 
- Imagine, senhor: "toda a Galáxia afetada". É bonito, mesmo para um homem do 
espaço. Depois de receber isto chamei-o para ver se ele dava uma explicação em 
termos de gente, mas nada. Limitou-se a dizer que estava em perigo a vida de todos 
os habitantes de Florina. Está a ver, meio bilhão de vidas no cadafalso...   O homem 
pareceu-me um psicopata. E por isso, francamente, não tenciono entender-me 
sozinho com ele. Que me aconselha? 
- Tem uma transcrição da conversa? - perguntou o dr. Junz. 
- Tenho,  pois. 
Saíra para voltar breves minutos depois com um rolo de filme. O dr. Junz passara-o 
no leitor, franzindo o sobrolho. 
- É uma cópia, não é? 
- Enviei  o  original  ao  Serviço  de  Transportes  Extra- Planetários aqui de Sark. 
Pensei que seria melhor esperá-lo com  uma  ambulância.   Deve  estar  
bastantemal, o  pobre homem. 
O dr. Junz tivera um impulso inicial que quase o levara a concordar com o jovem. 
Quando os solitários analistas das profundidades do espaço rebentam no ofício, as 
suas psicopatias costumam ser de tipo violento. E depois dissera: 
- Mas pela forma como você fala o homem ainda não desceu. 
O agente parecera surpreendido. 
- Suponho que sim, mas ainda ninguém me participou o fato. 
- Bem. Chame os Transportes e saiba o que há. Psicopata ou não, todos os 



pormenores devem ser registrados para arquivo. 
O Dr. Junz passara na agência, no dia seguinte, para uma última verificação, antes 
de deixar o planeta. Tinha mais assuntos a tratar em outros mundos e estava com 
certa pressa. Quase ao sair perguntara por cima do ombro: 
- E o nosso homem do espaço que tal vai? 
- Oh- dissera   o    agente - esquecia-me   de   lhe   dizer. Os Transportes não sabem 
nada dele. Enviei o padrão energético dos motores que leva e eles dizem-me que 
essa nave não está no espaço vizinho.  O  tipo deve ter desistido de descer aqui. 
O dr. Junz decidira adiar a partida por vinte e quatro horas. No dia seguinte fora ao 
S. T. E. P., da cidade de Sark, capital do planeta. Encontrara pela primeira vez a 
burocracia floriniana e todos lhe abanaram a cabeça. Tinham recebido a mensagem 
acerca da projetada descida de um analista da A. I. A. E. Sim, sim, mas nenhuma 
nave descera. 
Mas a coisa era importante, tinha insistido o dr. Junz. O homem estava muito 
doente. Não tinham recebido uma cópia da sua conversa com o agente local da A. 
I.A. E. ? 
Abriram muito os olhos. Uma cópia? Ninguém se lembrava de ter recebido tal coisa. 
Se o homem estava doente, tinham muita pena, mas nenhuma nave da A. I. A. E. 
tinha descido, nem se encontrava no espaço vizinho. 
O dr. Junz regressara ao seu quarto de hotel e pensara em muitas coisas. Tinha 
cessado o motivo que o forçava a partir.  
Tocou para o escritório e fez-se transferir para um compartimento mais próprio para 
um trabalho demorado. Depois obteve uma entrevista com Ludigan Abel, o 
Embaixador de Trantor. 
Consumira o dia seguinte a ler manuais de história de Sark, e quando chegou a hora 
do encontro com Abel, o seu coração era um tambor rufando raivosamente. Sabia 
que não partiria tão cedo. 
O velho Embaixador tratou-o como se fosse uma visita de cortesia, apertou-lhe a 
mão como quem maneja uma bomba, mandou vir o carrinho- bar e não consentiu 
que a conversa fosse séria, senão depois de duas bebidas. Junz empregou esse 
tempo em conversa menos importante, perguntou coisas que se referiam ao Serviço 
Civil floriniano e obteve a tal exposição de genética prática sarkiana. E a sua raiva 
cresceu mais ainda. 
Junz lembrava-se sempre do Abel que viu nesse dia. Olhos fundos semicerrados, 
sob espessas sobrancelhas brancas, nariz de papagaio quase sempre enfiado no 
cálice de vinho, maçãs do rosto pouco salientes, aumentando o tamanho do rosto, 
corpo delgado e um dedo nodoso que batia lentamente o compasso de qualquer 
música inaudível. 
Junz começara a sua história, poupando as palavras. Abel escutara, atento, sem 
interromper. 
Quando Junz terminara, o Embaixador fez duas ou três caretas e perguntou: 
- Ouça, você conhecia o homem que desapareceu? 
- Não. 
- Nunca o viu? 
- É difícil encontrar qualquer um dos nossos homens do espaço. 
- Antes desta coisa, ele já tinha tido alguma alucinação? 
- De acordo com os registros da sede da agência e se isto é uma alucinação, é a 
primeira que tem. 



- Se?... 
O Embaixador levou tempo a entender e depois acrescentou : 
- E por que veio você ter comigo? 
- Para lhe pedir auxílio. 
- Bem vejo. Mas que espécie de auxílio? Que posso eu fazer ? 
- Eu explico: o S. T. E. P. sarkiano   ensaiou o espaço vizinho em busca do padrão 
energético dos motores deste homem e não encontrou rasto dele. Não me devem ter 
mentido. Não significa isto que os sarkianos não mintam, mas só mentem quando 
vale a pena, e sabem muito bem que se podia tirar a coisa a limpo num breve 
espaço de duas ou três horas. 
- Sim, e depois? 
- Ora há duas hipóteses em que um padrão energético pode desaparecer: na 
primeira hipótese, a nave pode não estar no espaço vizinho por ter saltado para o 
híperespaço e estar agora noutra região da Galáxia; na segunda hipótese, pode a 
nave ter descido num planeta. Não acredito que o homem tenha ido para outra 
região. Se as suas referências a um perigo para o planeta Florina e a uma ameaça 
em escala galáctica são realmente alucinações de megalômano, nada o faria desistir 
de vir a Sark apresentar o respectivo relatório. Ele não deve ter mudado de idéias e 
não se deve ter afastado. Tenho  quinze  anos  de  experiência  destas   coisas.   Se,   
por acaso,as  suas  afirmações  são  verdadeiras  e  não  provêm de um cérebro 
doente, então com certeza o assunto era sério demais para que ele mudasse de 
idéias e se afastasse desta  região do espaço. 
O velho trantoriano levantou um dedo ondulante: 
- Vê.  Conclui,  portanto,  que o homem está em Sark. 
- Exatamente.   E continua a haver duas hipóteses. Numa, se ele está de fato com 
uma psicose, pode ter realmente descido em qualquer ponto do planeta, fora de um 
espaço-porto oficial; pode andar por aí, doente, semi-amnésico. Estas coisas são 
muito raras, até mesmo em homens do espaço, mas não seria a primeira vez. 
Vulgarmente, em tais casos, o ataque é passageiro. O homem vai pouco a pouco 
recuperando   a memória   profissional  antes   mesmo de lhe reaparecer a memória 
das coisas pessoais. No fim de contas o ofício de analista espacial é a sua vida. 
Muitas vezes o amnésico é apanhado porque anda a vaguear  numa biblioteca a 
consultar obras de Análise Espacial. 
- Estou a ver. Você pretende então que obtenha da União dos Bibliotecários que lhe 
comuniquem qualquer acontecimento desse gênero? 
- Não, porque não prevejo por esse lado nenhuma novidade. Apenas pedirei que 
certos livros correntes sobre Análise Espacial, sejam postos sob reserva e se 
alguém não sarkiano os   pedir   seja   detido   para   averiguações.  Já  sei que vão 
concordar   com   isto   porque   bem   sabem,  ou pelo  menos alguns dos 
superiores o sabem, que a coisa não dará nada. 
- Não dará nada? 
- Porque - Junz   falava   agora   muito   apressadamente, presa de uma onda de 
fúria que o fazia tremer - eu estou certo que o homem desceu no Espaço-Porto de 
Sark, tal como tencionava fazer e que,  são ou psicótico, foi nessa altura 
aprisionado,   mais provavelmente  morto, pelas autoridades sarkianas. 
Abel pousou o copo agora quase vazio, - Você está a brincar? 
- Pareço? Que me disse você há uma meia hora acerca de Sark? As suas vidas, a 
sua prosperidade, o seu poder, dependem do seu domínio sobre Florina. O que me 



mostrou a minha leitura nas últimas vinte e quatro horas? Que os campos de kyrt de 
Florina, são o poderio de Sark. E aí vem um homem, são ou psicótico, não interessa, 
afirmando que alguma coisa importante à escala galáctica põe em perigo a vida de 
cada homem e de cada mulher de Florina. Veja esta cópia da última conversação 
havida com ele. 
Abel tomou ,o rolo de filme que Junz atirara para a sua veste e aceitou o leitor que 
lhe estendiam. Percorreu-o lentamente com os olhos mortiços apertados e 
espreitando-o pela ocular. 
- Não é muito informativa. 
- Claro. Diz que há um perigo, que há uma tremenda urgência. E é tudo. Mas isso 
nunca devia ter sido enviado aos sarkianos. Mesmo que o homem não dissesse a 
verdade, poderia o governo de Sark deixá-lo radiodifundir a loucura (supondo que 
isto era loucura), que tem na cabeça até encher com ela toda a Galáxia? Não 
levando em linha de conta o  pânico que isto originaria em Florina, a interferência 
que isto teria na produção de fibra de kyrt, toda a suja mixórdia das relações 
políticas entre Sark e Florina ficaria exposta à Galáxia inteira.  Pense que para evitar 
tudo isto, precisam eliminar apenas um homem, visto eu, e eles bem o sabem, nada 
poder fazer só com estes elementos. Hesitaria Sark em matar num tal caso? Um 
mundo de tais experimentadores genéticos, como você me descreveu, não hesita. 
- E que quer que eu faça? 
- Com franqueza, não sei. Abel não parecia convencido. 
- Saber se o mataram - disse Junz  serenamente. - Você tem aqui, pela certa, uma 
rede de espionagem. Oh, deixemo-nos de evasivas. Já tenho andado por toda a 
Galáxia o tempo bastante para ter ultrapassado a adolescência em questões  
políticas. Vá você até ao fundo da questão, por esse lado, enquanto eu os distraio 
com as minhas indagações bibliotecárias. E quando tiver encontrado os assassinos, 
quero que Trantor me garanta que nunca mais um governo da Galáxia poderá matar 
um homem da A. I. A. E., impunemente. 
Aí acabou a sua primeira entrevista com Abel. 
Junz tinha razão num ponto. Os funcionários de Sark foram muito prestáveis e 
simpáticos na questão das bibliotecas. 
Mas não parecia ter razão em mais nada. Os meses passavam e os agentes não 
encontravam em Sark vestígios do homem que desaparecera, nem vivo nem morto. 
Durante onze meses assim foi. Junz quase começava a sentir-se obrigado a partir. 
Mas, depois, decidiu aguardar o fim do décimo segundo mês, não mais. E então 
dera-se a coisa, e não viera, não, do lado de Abel, mas do quase esquecido 
fantoche que Junz montara. Chegou um relatório da Biblioteca Pública de Sark e 
Junz encontrou-se sentado em frente da secretária de um funcionário civil floriniano, 
no Departamento dos Assuntos Florinianos. 
O funcionário completou a sua arrumação mental do assunto. Virará a última folha. 
Olhou para cima. 
- E em que posso agora servi-lo? Junz falou com precisão. 
- Ontem, às quatro e vinte e dois da tarde, fui informado de que a Seção Floriniana 
da Biblioteca Pública de Sark, retinha um homem à minha ordem, que tentara 
consultar obras correntes sobre Análise Espacial e que não era um sarkiano. Não 
tornei a ter notícias da Biblioteca depois disso. 
Continuou, levantando a voz para abafar qualquer comentário que o outro iniciara. 
- Um boletim de notícias ouvido ontem às cinco e cinco da tarde, num aparelho 



público do hotel em que vivo, noticiava que um elemento da patrulha floriniana fora 
atacado e deixado inconsciente, no edifício de Florina da Biblioteca Pública de Sark 
e que três florinianos eram perseguidos por serem responsáveis pelo ultrage. Esse 
boletim não fora repetido nos sumários informativos ulteriores. 
- Ora eu não duvido da ligação entre estas duas notícias. Não duvido que o homem  
que procuro está sob custódia da patrulha.   Pedi  autorização  para ir  a  Florina e 
foi-me recusada. Falei para Florina pelo sub-éter, pedindo que me enviassem a Sark 
esse homem e não obtive resposta. Venho aqui, ao D. A. E. F., pedir ação neste 
caso. Ou eu Vou lá ou o homem vem para aqui. 
A voz incolor do funcionário disse: 
- O governo de Sark não pode aceitar um ultimato de um funcionário da A.  I. A.  E. 
Fui prevenido pelos meus superiores de que o senhor me interrogaria, 
provavelmente, sobre este assunto e recebi instruções sobre o que devo levar ao 
seu conhecimento. O homem que lhe disseram ter estado a consultar os livros 
reservados, juntamente com dois companheiros, um Cidadão e uma mulher 
floriniana, cometeu na realidade o ataque a que o senhor se referiu e foram os três 
perseguidos pela Patrulha. No entanto, não foram detidos. 
Um amargo desapontamento avassalou Junz. Nem sequer tentou disfarçá-lo. 
- Escaparam-se ? 
- Não exatamente. Foram encontrados os seus vestígios até à padaria de Matt 
Khorov. Junz admirou-se. 
- E então, deixam-nos estar lá dentro? 
- O senhor tem falado com Sua Excelência Ludigar Abel ? 
- Que tem isso a ver... 
- Somos informados de que o senhor tem sido visto com assiduidade na Embaixada 
de Trantor. 
- Há uns oito dias que não vejo o Embaixador. 
- Então sugiro-lhe que o procure.  Deixamos os criminosos   permanecer   ilesos   no   
estabelecimento   de Khorov, dadas as nossas delicadas relações interestelares com 
Trantor. Recebi instruções para lhe dizer, se fosse necessário, que Khorov, e o 
senhor não ficará naturalmente surpreendido ao sabê-lo - e aqui a face branca 
tomou um aspecto algo raro, num como que estender do beiço inferior em sinal de 
desprezo - é bem conhecido do nosso Departamento de Segurança na sua 
qualidade de agente a soldo de Trantor. 
 
 
 

*** 
 
 CAPÍTULO VI 
O EMBAIXADOR 
 
TERENS deixou a padaria de Khorov dez horas antes de Junz ter a entrevista com o 
funcionário. 
Mantinha uma das mãos nas paredes rugosas dos tugurios por onde ia passando, 
enquanto caminhava cautelosamente pelas vielas da Cidade Inferior. A não ser a 
pálida luz que vinha periodicamente lá de cima, caminhava numa escuridão total. A 
única luz que podia existir na Cidade Inferior era a das lanternas dos patrulheiros 



que andavam aos dois e três. 
A Cidade Inferior jazia como um perigoso monstro sonolento, com as banhas 
dissimuladas pela cintilante carapaça da Cidade Superior. Algumas partes 
mantinham, porém, uma vida invisível, pois a produção para o dia seguinte seguia 
sempre o seu curso; mas isso não era aqui nas azinhagas. 
Terens recolheu-se a uma viela poeirenta (mesmo os aguaceiros noturnos de Florina 
dificilmente podiam entrar nas regiões sombrias que ficavam sob a plataforma), 
quando passos longínquos lhe chegaram aos ouvidos. Luzes apareceram, passaram 
e sumiram-se cem metros adiante. 
Durante toda a noite os patrulheiros marcharam para trás e para diante. Apenas 
tinham que marchar. O medo que inspiravam era suficientemente forte para manter 
a ordem, com escasso uso da força. Sem luz na cidade a escuridão podia muito bem 
encobrir inúmeras pessoas rastejantes, mas, mesmo sem patrulheiros à vista, esse 
perigo podia negligenciar-se. Os armazéns e as oficinas estavam bem guardados; o 
luxo da Cidade Superior era inatingível, e roubarem-se uns aos outros, parasitar na 
miséria comum, seria, obviamente, uma inutilidade. 
O que em outros mundos se consideraria um crime era aqui, na escuridão, 
virtualmente inexistente. Os pobres estavam bem a jeito, mas seriam apanhados 
com as mãos a abanar; e os ricos não podiam ser alcançados. 
Terens deslizava rapidamente, e quando passava sob as aberturas do betão, a luz 
revelava-lhe a face muito branca; nada mais podia fazer que olhar para cima. Fora 
de alcance! 
Estariam eles de fato fora de alcance ? Quantas mudanças de atitude experimentara 
já na sua vida, em relação aos Escudeiros de Sark? Quando criança fora 
simplesmente uma criança. Os patrulheiros eram monstros vestidos de negro e 
prata, de quem se fugia sempre, quer se tivesse procedido mal, quer não. Os 
Escudeiros eram superhomens, míticos e brumosos, enormemente bons, que viviam 
num paraíso chamado Sark, e tratavam, cheios de paciência e cautelas,  do governo 
dos loucos habitantes de Florina. 
Ele tinha de repetir todos os dias na escola: "que o Espírito da Galáxia vele pelos 
Escudeiros, como eles velam por nós". 
Sim, era isso mesmo que agora pensava. Isso mesmo! Que o Espírito seja para 
eles, como eles são para nós. Nem mais nem menos. Fechou os punhos na sombra. 
Quando tinha dez anos, escrevera um exercício para a escola, acerca do que 
pensava ser a vida em Sark. Fora um trabalho de pura imaginação, destinado a dar 
provas da sua capacidade como escritor. Lembrava-se na realidade de muito pouco 
do que tinha escrito, de uma passagem apenas. 
Nela descrevia os Escudeiros reunindo-se todas as manhãs numa grande sala 
colorida como as flores de kyrt, de pé, gravemente, no esplendor das suas estaturas 
de seis metros, discutindo os pecados dos florinianos, numa preocupação profunda 
com a necessidade de os conduzir à virtude. 
O professor tinha gostado imenso e, no fim do ano, quando os outros rapazes e 
raparigas continuavam com as suas curtas lições de leitura, escrita e moral, ele fora 
promovido a uma classe especial, onde lhe ensinaram aritmética, galatografia e 
história de Sark. Aos dezesseis anos tinha sido levado para Sark. 
Ainda podia recordar a grandeza desse dia, e tremia com tal recordação. Pensar 
nisso, envergonhava-o. 
Terens aproximava-se agora dos arrabaldes da Cidade. Uma brisa momentânea 



trouxê-lhe o perfume noturno, pesado, da flor do kyrt. Alguns minutos mais e estaria 
fora, na relativa segurança dos campos onde não havia patrulhas com regularidade 
e onde, através das esfarrapadas nuvens noturnas, podia ainda ver uma vez mais as 
estrelas. Até mesmo aquela estrela de um amarelo claro e duro, era o Sol de Sark. 
Ela fora o seu Sol, durante metade da sua vida. Quando a vira pela primeira vez, 
através da vigia de uma nave, como mais que uma simples estrela, como um 
pequeno pedaço de mármore insuportavelmente claro, quisera ajoelhar-se. O pensar 
que estava a aproximar-se do paraíso, removeu até mesmo o terror paralizante da 
sua primeira viagem do espaço. Descera no seu paraíso para ser entregue a um 
velho floriniano que tratou de o fazer tomar banho e vestir-se de modo adequado. 
Foi conduzido a um enorme edifício, e no caminho para lá, o seu idoso guia curvara-
se muito perante alguém que passava. 
"- Curva- te!" - dissera  rispidamente  ao jovem Terens. Terens assim fez, mas ficara 
perplexo. "- Quem era?" 
"- Era um Escudeiro, meu ignorante." 
"- Aquele?  Um Escudeiro?" 
Parara estupefato e fora necessário arrastá-lo pelo braço. 
Fora a sua primeira visão de um Escudeiro. Não com seis metros de altura mas 
apenas um homem, como todos os homens.  
Outros jovens florinianos poderiam recompor-se de tal choque que o desiludia, mas 
não Terens. Algo mudara para sempre dentro dele. 
Em todo o treino que recebeu através de todos os estudos em que tão bem se tinha 
saído, nunca esqueceu que os Escudeiros eram homens. 
Estudou durante dez anos e quando não estudava, nem comia, nem dormia, 
aprendia a ser útil de muitas pequenas formas. Aprendeu a transmitir recados e a 
despejar caixotes de lixo, a curvar-se muito quando passava um Escudeiro, e a virar 
a cara respeitosamente para a parede quando passava uma Escudeira. 
Durante outros cinco anos trabalhou no Serviço Civil, transferido como 
habitualmente de posto em posto, para que as suas capacidades pudessem ser 
experimentadas nas mais variadas funções. 
Um floriniano gordo e bonacheirão visitou-o uma vez, sorrindo a sua amizade, 
batendo-lhe gentilmente no ombro e perguntando-lhe o que pensava dos 
Escudeiros. 
Terens reprimira o seu desejo de lhe virar as costas e fugir. Perguntara a si próprio 
se os seus íntimos pensamentos se tinham refletido, acaso, no seu rosto, legíveis de 
acordo com algum obscuro código secreto. Abanara a cabeça, murmurando um 
chorrilho de banalidades acerca da bondade dos Escudeiros. 
Mas o gordo apertara os lábios para dizer: 
"- Você não quer dizer isso. Vá logo à noite a este sítio." E tinha-lhe passado um 
pequeno cartão que dali a minutos estalava no lume. 
Terens fora.  Tinha  medo  mas  muita  curiosidade.  Aí encontrara alguns amigos 
que o olhavam animados pelo espírito da coisa secreta e mais tarde o encontravam 
no trabalho com brandos relances indiferentes. Ouvira o que diziam e achou que 
muitos pareciam acreditar no que ele tinha vindo a acumular no pensamento, 
julgando ser sua exclusiva criação. 
Ficou a saber que pelo menos alguns florinianos pensavam que os Escudeiros eram 
uns vis brutos que expoliavam Florina das suas riquezas, em seu próprio e inútil 
proveito, enquanto deixavam os nativos trabalhando duramente e vegetando na 



ignorância e na pobreza. Ficou a saber que se aproximava o tempo em que um 
grande gigante se levantaria contra Sark, e que todo o poder e conforto de Florina 
seria tomado pelos legítimos proprietários. 
Como? perguntara Terens. Perguntou-o outra vez e ainda outra. No fim de contas os 
sarkianos e os patrulheiros é que tinham as armas. E falaram-lhe de Trantor, do 
gigantesco império que tinha alastrado durante os últimos séculos, até incorporar 
metade dos mundos habitados da Galáxia.  
Trantor, diziam, destruirá Sark com o auxílio dos florianianos. 
Mas, dizia Terens, primeiro a si próprio e depois aos outros, se Trantor era tão 
grande e Florina tão pequena, não viria Trantor, pura e simplesmente, substituir Sark 
como um ainda maior e mais tirânico senhor? Se essa era a única saída, mais valia, 
suportar Sark. Mais valia o amo que já conheciam do que aquele que ainda não 
conheciam. 
Foi ridicularizado e expulso com ameaças de morte se alguma vez falasse do que 
ouvira. 
Mas, algum tempo depois, veio a saber que, um a um, iam desaparecendo os 
conspiradores, até ficar apenas o gordo do princípio. 
Ocasionalmente, via-o segredar a um ou outro recém- chegado, aqui e além, mas 
não teria sido prudente avisar a jovem vítima de que estava a ser submetida a uma 
tentação e a uma prova. Eles teriam que encontrar o seu próprio caminho, tal como 
acontecera consigo. 
Terens chegou mesmo a estar algum tempo no Departamento de Segurança, coisa 
que só uns poucos florinianos tinham conseguido. Foi um curto estágio, no entanto, 
pois o poder conferido a um Oficial da Segurança era tal, que o tempo ali dispendido 
por qualquer indivíduo era ainda menor que em qualquer outro lugar. 
Mas aí Terens descobriu, com certa surpresa, que havia, na verdade, autênticas 
conspirações a debelar. De um ou de outro modo, homens e mulheres reuniam-se 
em Florina, e planejavam rebeliões. Normalmente, eram sustentados com dinheiro 
trentoriano. Às vezes, porém, eram rebeldes independentes que, de fato, ousavam 
acreditar na vitória de Florina sem qualquer auxílio. 
Terens meditara no assunto. As suas palavras eram poucas, o seu comportamento 
correto, mas as suas idéias mantinham-se de pé. Aos Escudeiros odiava-os, em 
parte porque não tinham seis metros de altura, em parte porque não podia olhar 
para as suas mulheres e em parte ainda porque servira uns tantos de espinha 
dobrada e descobrira que, com toda a sua arrogância, eram criaturas estúpidas, tão 
educadas como ele e freqüentemente muito menos inteligentes. 
E, no entanto, que alternativa havia para esta escravidão pessoal? Era inútil trocar o 
estúpido Escudeiro de Sark pelo estúpido imperador de Trantor. Esperar que os 
saloios de Florina fizessem alguma coisa sozinhos era uma loucura fantástica. Não 
havia, pois, processo de atirar a  albarda ao ar. 
Era este o problema que tinha tido durante anos na cabeça como estudante, como 
funcionário subalterno, como Cidadão. 
E, de repente, surgiu o especial conjunto de circunstâncias que pusera nas suas 
mãos uma resposta insuspeitada na pessoa deste homem de aspecto insignificante, 
que tinha sido Analista Espacial e agora balbuciava uma coisa qualquer que punha 
em perigo a vida de todos os homens e mulheres de Florina. 
Terens estava agora nos campos onde a chuva terminava e as estrelas noturnas 
luziam palidamente através das nuvens.  



Respirou profundamente o aroma do kyrt, que era o tesouro de Florina e a sua 
maldição. 
Não tinha ilusões. Já não era um Cidadão. Já não era sequer um aldeão livre de 
Florina. Era um criminoso em fuga, um fugitivo que tinha que se esconder. 
E todavia uma coisa lhe queimava a cabeça. Nas últimas vinte e quatro horas tivera 
nas mãos a maior arma contra Sark com que alguém poderia sonhar. Isso era 
indiscutível. 
Ele sabia que Rik se lembrava perfeitamente que ele fora outrora um Analista 
Espacial, que fora submetido a uma cilindragem psíquica até à quase destruição do 
cérebro; e o que ele recordava era algo verdadeiro, horrível e poderoso. Tinha a 
certeza. 
E agora esse Rik encontrava-se nas mãos grosseiras de um homem que se afirmava 
patriota floriniano, mas era na realidade um agente de Trantor. 
Terens sentiu a amargura da sua raiva na garganta. Está claro que este padeiro era 
um agente de Trantor. Logo no primeiro momento deixara de ter dúvidas acerca 
deste ponto. Quem mais, entre os habitantes da Cidade Inferior, poderia ter capital 
para construir falsos fornos de radar? Não poderia permitir que Rik caísse nas mãos 
de Trantor. Não iria permitir tal coisa. Os riscos que se preparava para defrontar 
eram sem medida. Que interessavam os riscos? De qualquer modo, já incorrera na 
pena de morte. 
Havia uma tênue claridade a um canto do céu. Esperaria pela madrugada. As 
diversas esquadras de patrulheiros já tinham, evidentemente, a sua sinalética, mas o 
seu aparecimento levaria alguns minutos a ser registrado. 
E durante esses minutos seria ainda um Cidadão, isso dar-lhe-ia tempo para fazer 
uma coisa em que, mesmo agora, não se atrevia a pensar demoradamente. 
Foi dez horas depois de ter a sua entrevista com o funcionário que Junz encontrou 
de novo Ludigar Abel. 
O Embaixador cumprimentou Junz com a sua habitual cordialidade superficial, 
embora com uma indefinida e perturbante sensação de culpa. No seu primeiro 
encontro (fora há muito tempo; tinha quase decorrido um Ano-padrão; não prestara 
atenção à história do homenzinho em si mesma, o seu único pensamento fora: será 
isto, ou poderá ser isto útil a Trantor?) 
Trantor! Estava sempre em primeiro lugar no seu pensamento, embora ele não 
pertencesse a essa espécie de palermas que idolatravam um punhado de estrelas, 
ou o emblema amarelo de "Espacialidade e Sol" usado pelas forças armadas de 
Trantor. Em resumo, não era um patriota no sentido vulgar do termo, e Trantor só 
por Trantor nada era para ele. 
Mas ele adorava na realidade a paz; quanto mais não fosse porque ia envelhecendo 
e gostava do seu copo de vinho, da sua atmosfera saturada de música suave e de 
doces perfumes, da sua soneca depois do almoço e de ir aguardando 
sossegadamente a morte. Assim imaginava ele que toda a gente devia sentir; no 
entanto, todos sofriam guerra e destruição. Morriam congelados no vácuo espacial, 
vaporizados no estourar de átomos que explodiam, esfomeados em planetas 
cercados e bombardeados. 
Como garantir então a paz? Não decerto pelo raciocínio, nem pela educação. Se um 
Homem não podia olhar o fato paz e o fato guerra e escolher aquele de preferência 
a este, que outro argumento o persuadiria? Que mais condenatório da guerra 
poderia haver que a própria guerra? Que trettienda argumentação poderia levar 



consigo a décima parte da força de uma só nave destruída, com a sua carga 
macabra ? 
Por isso, portanto, para acabar com o mau uso da força, uma só solução havia - a 
própria força. 
Abel tinha um mapa de Trantor no escritório, planejado de tal modo que mostrava a 
aplicação dessa força. Era um ovóide cristalino muito claro, no qual se plasmava 
tridimensialmente a lente galáctica. As estrelas eram incrustações de branco pó de 
diamante; as nebulosas, manchas de névoa clara ou escura; e nas profundidades do 
centro estavam os poucos pontos vermelhos que tinham sido a República 
Trantoriana. Não "foram", mas "tinham sido".  
A República Trantoriana tinha sido apenas uns cinco mundos, há quinhentos anos. 
Mas este mapa era histórico, e mostrava a República nesse estado só quando o 
ponteiro indicava "zero". Fazendo-o andar um ponto, a Galáxia transformava-se no 
que a Repúlica tinha sido cinqüenta anos depois: um peixe de estrelas , tornava-se 
vermelho em torno da orla de Trantor. 
Em dez pontos do mostrador, meio milênio passaria e o carmim alastrar-se-ia como 
uma crescente mancha de sangue até mais de meia Galáxia cair dentro do charco 
vermelho. 
Esse vermelho era o do sangue em mais de um sentido. À medida que a República 
Trantoriana se tornara, primeiro a Confederação Trantoriana, e depois o Império 
Trantoriano, o seu avanço fizera-se através de uma espessa floresta de homens 
destruídos, naves destruídas, mundos destruídos. Todavia, por meio disso é que 
Trantor se tornara forte e dentro da zona vermelha havia paz. 
Agora, Trantor fremia no limiar de uma nova transformação: de Império Trantoriano 
em Império Galáctico, e então o vermelho engolfaria todas as estrelas e haveria paz 
universal - paz Trantórica. 
Abel assim o desejava. Quinhentos anos atrás, ou quatrocentos, ou mesmo 
duzentos, ter-se-ia oposto a Trantor como um desagradável ninho de gente nojenta, 
mesquinha e agressiva, pouco se ralando com os direitos alheios, imperfeitamente 
democrata em casa, embora capaz de ver rapidamente as pequenas escravaturas 
dos outros, e ambiciosa sem limites. Mas o tempo de tudo isso passara. 
Ele não era por Trantor, mas pelo objetivo total que Trantor representava. E por isso 
a pergunta: "Como poderá isto auxiliar a paz galáctica?" 
Naturalmente se transformava nesta outra: "Como poderá isto auxiliar Trantor?" 
O inquietante é que neste momento não tinha a certeza. Para Junz, a solução era 
obviamente simples: Trantor só pode apoiar a A. I. A. E. e castigar Sark. 
Possivelmente isto seria bom, se alguma coisa pudesse ser provada definidamente 
contra Sark. Mesmo assim, talvez não. Certamente não, se nada se pudesse provar. 
Mas, de qualquer maneira, Trantor não podia agir impensadamente. Toda a Galáxia 
percebia perfeitamente que Trantor se encontrava à beira do domínio galáctico, e 
havia ainda uma probabilidade de que se aliassem contra esse perigo os planetas 
não-Trantorianos que restavam. Trantor podia ganhar uma guerra destas, mas não 
talvez sem pagar um preço que transformasse "vitória" apenas num nome mais 
agradável que "derrota". 
Por isso Trantor nunca devia jogar cartadas imprudentes nesta fase final do jogo. 
Abel tinha, para isso, procedido lentamente, tecendo a sua teia delicada através do 
labirinto do Serviço Civil e da resplandecente classe escudeiral de Sark, 
investigando com um sorriso e perguntando sem parecer perguntar. Nem sequer se 



esquecera de manter o próprio Junz na mão do Serviço Secreto Trantoriano, não 
fosse o irado libairiano fazer num momento estragos que Abel não pudesse reparar 
num ano. 
Abel estava espantado com a ira persistente do libairiano. Tinha-lhe perguntado uma 
vez: 
- Porque é que você se preocupa tanto com um agente? 
Esperava um discurso sobre a integridade da A. I. A. E. e o dever de todos em 
apoiar a Agência como instrumento não deste mundo ou daquele, mas de toda a 
Humanidade. 
Não. Em vez disso, Junz carregara o sobrecenho e dissera: 
- Porque, no fundo de tudo isso, estão as relações entre Sark e Florina. Quero expô-
las e destruí-las. 
Abel sentira uma náusea. Sempre, em toda a parte, esta preocupação com simples 
planetas isolados que impedia, cada vez mais, toda e qualquer concentração 
inteligente do problema da Unidade Galáctica! Certamente, havia aqui e além 
injustiças sociais. Certamente, elas pareciam, às vezes, impossíveis de suportar. 
Mas, quem poderia imaginar que tais injustiças admitissem solução sem ser à escala 
Galáctica? Primeiro, era preciso pôr termo à guerra e às rivalidades nacionais, e só 
então se poderiam as pessoas virar para as misérias internas que, no fim de contas, 
tinham a sua causa principal nos conflitos exteriores. 
E Junz nem sequer era de Florina. Nem esse motivo tinha para uma tão estreita 
visão de carater emotivo. 
- Que significa Florina  para si? - perguntou Abel. Junz hesitou.  Respondeu por fim: 
- Sinto um parentesco. 
- Mas você é libairiano. Pelo menos, dá-me essa impressão. 
- Sou, e aí está o parentesco. Ambos somos os extremos numa Galáxia de termos 
médios. 
- Extremos?   Não   percebo. Junz explicou: 
- Na  pigmentação  da  pele. 
Eles são invulgarmente pálidos. Nós somos invulgarmente escuros. Isso significa 
alguma coisa, isso liga-nos uns aos outros. Torna comum entre nós alguma coisa. 
Parece-me que os nossos ancestrais devem ter tido longas histórias de diferenças, 
mesmo de exclusão da maioria social. Somos brancos e pretos infortunados, irmãos 
por sermos diferentes. 
Nessa altura, perante o olhar espantado de Abel, Junz interrompera-se 
bruscamente.  O  assunto nunca mais fora abordado. 
E agora, um ano depois e sem aviso, sem quaisquer intimações prévias, exatamente 
no ponto em que talvez se pudesse esperar um fim tranqüilo para todo este confuso 
assunto, e mesmo quando até Junz mostrava abrandar o seu zelo, tudo explodira de 
repente. 
Ele encarava agora um Junz diferente, cuja ira não se reservava para Sark, mas 
esbravejava também sobre o próprio Abel. 
- Não é - dizia o libairiano - que eu esteja ressentido por ter   sentido   os   seus   
agentes   nos  meus  calcanhares.  Você é, naturalmente, cauteloso e não pode ter 
confiança em coisa ou pessoa alguma. Muito bem. Mas por que é que eu não fui 
informado, logo que o homem foi localizado? 
A mão de Abel afagou a substância morna do braço da cadeira: 
- Os   assuntos   são   complicados.   Sempre   complicados. Eu tinha conseguido 



que fosse entregue a um certo agente meu, e a si, todo e qualquer relatório sobre 
quem quer que de suspeito procurasse  dados  de   Análise   Espacial.  Pensei 
mesmo  que  você poderia  precisar  de  proteção.   Mas  em Florina... 
- Sim - disse Junz amargamente. - Fomos doidos em não ter pensado nisso. 
Gastamos quase um ano a provar que o podíamos apanhar em Sark.  Ele tinha de 
estar em Florina e  nós  fomos uns  cegos.  Em  todo  o  caso,   agora  temo-lo. Ou 
tem-no você, e presumivelmente conseguirá que ele me seja   enviado. 
Abel não respondeu diretamente. Disse: 
- Você diz que lhe garantiram que esse Khorov é agente de Trantor? 
- E não é?   Porque   haviam eles de  mentir?   Ou   estarão mal informados? 
- Eles nem mentem, nem estão mal informados. É nosso agente há dez anos, e 
preocupa-me muito que eles o saibam. Isso faz-me pensar que mais saberão eles 
acerca de nós e quão abalada poderá estar a nossa estrutura. Mas não lhe causa 
admiração o fato de lhe terem contado assim, friamente, que ele era um dos nossos 
homens? 
- Porque era a verdade, calculo, e para me impedir, de uma vez para sempre, de os 
incomodar com mais perguntas, que só poderiam aumentar o mal estar entre eles e  
Trantor. 
- A verdade é uma coisa muito pouco conceituada já, entre diplomatas e que maior 
mal estar podem eles provocar que o deixar-nos saber até que ponto conhecem as 
nossas coisas ? Dar-nos oportunidade de, antes de ser demasiado tarde, pegar na 
nossa teia rota, remendá-la e tê-la de novo inteira ? 
- A resposta é consigo. 
- Digo-lhe que lhe contaram o que sabem da verdadeira identidade de Khorov, num 
gesto de triunfo. Sabiam que o seu conhecimento já não podia ser-lhes útil nem 
prejudicial, pelo fato de eu ter sabido há doze horas, que tinham conhecimento de 
que Khorov era um dos meus agentes. 
- Mas como? 
- Pela razão menos enganadora possível. Ouça! Há doze horas, Matt Khorov, agente 
de Trantor, foi morto por um membro  da Patrulha Floriniana. Os dois florinianos que 
ele tinha consigo nessa altura, uma mulher e um homem que, deve ser o homem do 
espaço que você tem andado a procurar, foram-se, desapareceram. Muito 
presumivelmente, estão agora nas mãos dos Escudeiros. 
Junz gritou e semi-ergueu-se da sua cadeira. 
Abel levou um copo de vinho aos lábios e disse: 
- Nada posso fazer oficialmente. O homem que morreu era floriniano e os que 
desapareceram, desde que não possamos provar o contrário, são igualmente 
florinianos. E assim, como vê, fomos porcamente postos fora de combate, e ainda 
por cima estão agora a rir-se de nós. 
 

*** 
 
CAPÍTULO VII 
O PATRULHEIRO 
 
RIK viu o padeiro morto. Viu-o enrodilhar-se sem um ai, com o tórax chamuscado e 
feito em ruínas fumegantes sob o impulso silencioso do desintegrador. Essa visão 
apagara-lhe a maior parte do que sucedera antes e a maior parte do que aconteceu 



depois. 
Havia a tênue lembrança da aproximação do patrulheiro e da sossegada, mas 
terrivelmente decidida forma como empunhara a arma. O padeiro olhara-o e os 
lábios contraíram-se-lhe numa última palavra que não pôde pronunciar. Quando o 
feito ficou consumado, houve o assomar do sangue às orelhas de Rik e a brusca e 
barulhenta confusão da turba que se escapulia em todas as direções, como um rio 
alastrando em tempo de inundação. 
Por um momento, isso negara o aperfeiçoamento que Rik fizera nas suas idéias 
durante aquelas recentes poucas horas de sono. O patrulheiro avançara para ele, 
arremetendo através de homens e mulheres a gritar como se fossem um viscoso 
mar de lama que ele tivesse de atravessar nadando. Rik e Lona viraram-se com a 
corrente e foram transportados por ela. Havia torvelinhos e subcorrentes, rodando e 
agitando-se à medida que os carros voadores dos patrulheiros começavam a 
aparecer de cima. Valona empurrou Rik, sempre atenta aos buracos da abóboda. 
Por um curto momento ele foi de novo a criança assustada de ontem, não o quase 
adulto daquela manhã. 
Tinha acordado, nessa manhã, no cinzento de uma madrugada que não podia ver 
do quarto sem janelas onde dormira. Longos minutos aí jazera, inspecionando o 
pensamento. 
Algo durante a noite se tinha restabelecido; algo se entrelaçara e se tornara um 
todo. Coisa esboçada desde que, dois dias antes, começara a "recordar"; tinha 
continuado a coisa a dar-se durante todo o dia anterior. O passeio à Cidade 
Superior, a biblioteca, o assalto ao patrulheiro, a fuga que se seguiu, o encontro com 
o padeiro, tudo isso atuara sobre ele como um fermento. As fibras lassas do seu 
cérebro, há tanto adormecidas, tinham sido esticadas e mantidas sob tensão, 
forçadas a uma atividade dolorosa e agora, após o sono, havia nelas um pulsar 
tênue. Pensou no espaço e nas estrelas, pensou em longas, longas, extensões e em 
grandes silêncios. 
Finalmente virou a cabeça e disse: 
- Lona. 
Ela acordou sobressaltada, levantando-se sobre um cotovelo,  perscrutando na sua 
direção:  
- Rik? 
- Estou aqui,  Lona. 
- Sentes- te bem? - Sim. 
Ele não podia dominar a sua excitação. 
- Estou ótimo, Lona. Ouve! Recordo-me de mais coisas. Estava numa nave e sei 
exatamente... 
Mas ela não o ouvia. Saltou para dentro do vestido e, de costas para ele, alisava o 
manto fechado à frente; e depois começou a afivelar nervosamente o cinto. 
Caminhou para junto dele em bicos dos pés. 
- Eu não queria dormir, Rik. Fiz um esforço para ficar acordada. 
Rik sentiu-se contagiado pelo seu nervosismo. 
- Há alguma novidade?... 
- Chiu... Não fales tão alto. Vai tudo bem. 
- Onde está o Cidadão? 
- Não está cá. Foi... foi... teve que sair. Porque é que não dormes mais, Rik? 
Ele afastou-lhe o braço reconfortante. 



- Estou muito bem. Não quero dormir mais. Queria contar ao Cidadão, da minha 
nave... 
Mas o Cidadão não estava e Valona não ia ouvir. Rik obedeceu e pela primeira vez 
se sentiu realmente aborrecido com Valona. Ela tratava-o como se fosse uma 
criança, e ele começava a sentir-se homem crescido. 
Uma luz entrou no quarto, e com ela a larga figura do padeiro. Rik estremeceu e por 
um instante sentiu-se amedrontado.  
Não fez objeção ao braço de Valona no seu ombro. Os  lábios  grossos  do  padeiro   
abriram-se  num  sorriso. 
- Vocês acordaram cedo. 
Nem um nem outro respondeu. O padeiro acrescentou: 
- Está bem. Hoje vão-se mudar. 
A boca de Valona estava seca. Perguntou-lhe:  
- Não vai entregar-nos aos patrulheiros? 
Lembrava-se da forma como ele olhara Rik depois do Cidadão sair. E continuava 
agora a olhar para Rik, só para Rik. 
- Aos patrulheiros, não. Já informei as pessoas que devia informar e vocês vão estar 
em suficiente segurança. 
Foi-se embora e quando, pouco depois, voltou, trazia comida, fatos e duas bacias 
com água. Os fatos eram novos e pareciam muito esquisitos. 
Enquanto ia comendo,  olhava-os e disse: 
- Vou-lhes arranjar nomes novos e histórias novas. Vocês prestem atenção, e não 
quero que se esqueçam. Vocês não são florinianos, percebem? São irmão e irmã e 
vêm do planeta Wotex. Estiveram aqui de visita. 
E continuava, fornecendo pormenores, fazendo perguntas, ouvindo as respostas que 
lhe davam. 
Rik sentia-se satisfeito ao demonstrar a capacidade da sua memória, a sua 
habilidade para aprender coisas, mas os olhos de Valona ensombravam-se de 
aborrecimento. 
O padeiro percebeu e disse à rapariga: 
- Se você me cria o mais pequeno dissabor, vai só ele e você fica cá sozinha. 
As mãos fortes de Valona entrelaçaram-se espasmodicamente, numa súplica. 
- Não, não, não causarei dissabores. 
Era já manhã alta quando o padeiro se levantou e disse: - Vamos embora! 
O seu último cuidado foi pôr-lhes pequenas folhas negras de cabedal flexível nos 
bolsos do peito. 
Uma vez na rua, Rik olhou com espanto o que podia ver de si próprio. Não sabia que 
o vestuário pudesse ser tão complicado. O padeiro ajudara-o a vestir-se, mas quem 
o iria ajudar a despir-se ? Valona já não parecia de modo nenhum uma rapariga do 
campo. Mesmo as suas pernas estavam cobertas com um material fino, e os seus 
sapatos eram levantados nos calcanhares, de modo que ela tinha de equilibrar-se 
com cuidado quando andava. 
Os transeuntes juntavam-se, olhando espantados e chamando a atenção uns dos 
outros. A maior parte eram crianças, mulheres que iam às compras e vadios furtivos 
e esfarrapados. O padeiro parecia ignorá-los. Levava um forte cacete que 
casualmente se metia, como por acaso, entre as pernas de quantos se aproximavam 
excessivamente. 
E então, quando ainda estavam apenas a cem metros da padaria, os extremos do 



ajuntamento que os rodeava agitaram-se com grande excitação e Rik apercebeu-se 
do negro e prata de um patrulheiro. 
Foi então que a coisa se deu. A arma, o disparo, e de novo uma fuga sem norte. 
Houvera já algum tempo em que o medo não estivesse com ele, em que não 
sentisse atrás de si a sombra de um patrulheiro? 
Encontravam-se na imundície de um dos bairros dos arrabaldes da Cidade. Valona 
ofegava, o seu vestido novo tinha manchas úmidas de transpiração. 
Rik disse entre haustos prolongados: 
- Não posso correr mais. 
- Tem que ser. 
- Assim não. Ouve. 
Recuava com firmeza contra o braço que o puxava. 
- Ouve-me. 
O  susto,  o  pânico,  iam-no  abandonando  aos  poucos. - Porque não  continuamos   
a   fazer   o  que  o padeiro queria? 
- Como sabes o que ele queria? 
Ela estava ansiosa. Queria continuar a fugir. 
- Tínhamos que fingir sermos de outro planeta, e ele deu-nos isto. 
Rik estava excitado. Tirou da algibeira o pequeno retângulo que mirou de ambos os 
lados e tentou abrir como se abre uma agenda. 
Não foi capaz. Era uma folha só. Tateou-a à volta com os dedos e, ao apertar um 
canto, ouviu, ou melhor: sentiu, que qualquer coisa dava de si; o lado que se virava 
para ele tornou-se de um branco leitoso extremamente claro. O texto impresso era 
tão miudinho que ele teve dificuldade em começar a juntar sílabas. Disse por fim: 
- É um passaporte. 
- Um quê? 
- Uma coisa que serve para a gente se ir embora. 
Tinha a certeza. Tinha estalado dentro da sua cabeça. Uma só palavra, 
"passaporte", isso mesmo. 
- Não percebes? Ele ia-nos levar para fora de Florina, numa nave. Vamos lá tratar 
disso. 
- Não. Eles impediram-no, mataram-no. Não podemos, Rik, não podemos. 
Ele tinha pressa. Quase falava sem sentido. 
- Mas era a melhor coisa que se podia fazer. Eles não devem contar que nós o 
façamos. E está claro que nós não vamos na nave que ele nos tinha destinado, pois 
deve estar vigiada.   Vamos noutra.  Em qualquer outra. Uma nave. - Qualquer nave. 
As palavras zumbiam-lhe nos ouvidos. Boa ou má, a idéia era a única válida. Queria 
estar  numa nave, queria estar no espaço. 
- Lona, por favor!... 
- Está bem. Se na realidade achas assim... Sei onde é o espaço-porto. Quando eu 
era pequena, costumávamos lá ir nos feriados e víamos de longe as naves, ao 
levantarem. 
Continuaram novamente a caminhar, e Rik sentia uma falha sem relevo de maior na 
sua consciência. Era uma recordação qualquer não do passado longínquo, mas do 
passado muito recente, mesmo de há pouco; qualquer coisa que ele devia recordar 
mas de que não era capaz, simplesmente capaz. Qualquer coisa.Afogou-a na 
lembrança da nave que os aguardava.  
O floriniano que estava à porta sentia-se excitado nesse dia, mas era uma excitação 



distante. Tinha havido as bárbaras histórias da noite anterior, que falavam de 
patrulheiros assaltados e de fugas audaciosa?. Nessa manhã, as histórias tinham 
crescido e havia murmúrios de patrulheiros assassinados. 
Não se atrevia a largar o seu posto, mas levantava o pescoço e via passar os 
aerocarros com patrulheiros de faces aperradas, enquanto o contigente do espaço-
porto ia diminuindo até não haver lá quase nenhum. 
Estavam a encher a cidade de patrulheiros, pensava ele, e ao mesmo tempo 
assustava-se e sentia-se como que levantado ao  ar, numa embriagues. Por que 
havia de sentir-se satisfeito ao saber que se matavam patrulheiros? Nunca o tinham 
incomodado, pelo menos nunca o tinham incomodado muito. Tinha um bom 
emprego, mais alguma coisa que um saloio estúpido. Mas sentia-se satisfeito. 
Mal tinha tempo de atender o casal, pouco à vontade e transpirando na vestimenta 
estranha que logo os assinalava como estrangeiros. A mulher estendia-lhe um 
passaporte pelo postigo. 
Um olhar para ela, um olhar para o passaporte, um olhar para a lista dos lugares 
reservados. Carregou no botão conveniente e saltaram para eles duas fitas de 
identifucação 
- Vão andando - disse impaciente - ponham-nas nos pulsos e vão andando. 
- Qual   é   a   nossa   nave? - perguntou   a   senhora   num murmúrio delicado. 
Aquilo agradou-lhe. Os estrangeiros eram raros no espaço-porto de Florina. Nos 
últimos anos tinham-se tornado cada vez mais raros. Mas quando vinham nem eram 
patrulheiros nem Escudeiros. Não pareciam compreender que uma pessoa era 
apenas um floriniano, e falavam sempre delicadamente. Isso  fê-lo   sentir-se  cinco  
centímetros  mais  alto.   Disse: 
- Encontrá-la-á no fundeadouro n.°  17, minha senhora. Desejo-lhes uma excelente 
viagem para Wotex. 
Disse  isto  com  o  modo mais delicado   que  conseguiu. 
Voltou depois à sua tarefa de fazer pequenas chamadas telefônicas sub-reptícias 
para amigos da Cidade, para saber mais coisas e tentou, ainda mais discretamente, 
apanhar as conversas particulares da Cidade Superior através da rede energética. 
Foi isso horas antes de dar pelo seu terrível engano. 
Rik disse: 
- Lona! 
Bateu-lhe no cotovelo, apontou rapidamente e segredou: 
- Aquela! 4 c. E. 
Valona, com uma expressão de dúvida, olhou a nave que ele indicava. Era muito 
mais pequena que a do fundeadouro n.° 17, para a qual eram válidos os bilhetes. 
Parecia mais polida. Quatro entradas de ar bocejavam abertas, e a porta principal 
estava escancarada, com uma "passerelle" estendida até ao chão, como língua fora 
de uma boca. 
- Estão a arejá-la. É costume arejar as naves de passageiros para eliminar o cheiro 
do  oxigênio engarrafado, já usado  e  viciado. 
Valona admirava-se. 
- Como sabes isso? 
Rik sentiu um assomo de vaidade. 
- Sei, simplesmente. Não está lá ninguém agora. Não é cômoda, com o ventilador a 
funcionar. 
Olhou em torno, pouco à vontade. 



- Mas apesar disso não percebo por que se não vê ninguém nas redondezas. Era 
assim quando vinhas cá passear? 
Valona pensou que não, mas dificilmente se lembrava. A recordação de infância era 
longínqua. 
Não havia patrulheiros à vista quando subiram a "passerelle" com pernas trêmulas. 
Apenas se viam funcionários civis, atarefados com os seus serviços e minúsculos na 
distância. 
Uma corrente de ar passou por eles quando entraram na construção, e o vestido de 
Valona agitou-se tanto que ela teve que o agarrar com as mãos para o manter no 
lugar. 
- É sempre assim? - perguntou ela. 
Nunca tinha estado numa nave; nunca tinha sonhado tal coisa.   Os seus lábios 
apertavam-se   e  o coração  batia-lhe com força. 
- Não; é só durante a ventilação. 
Caminhava alegremente pelas passagens de metalite dura, e inspecionava 
avidamente os compartimentos vazios. 
- Aqui - disse. - Era uma cozinha. 
Falava rapidamente. 
- Não há muita comida. Podemos ir sem comida durante um tempo. Isto é água. 
Investigara rapidamente todas as limpas e compactas divisões dos utensílios e tirara 
uma lata grande, tapada. Olhou em torno, procurando a torneira, resmungou uma 
esperança súbita de que se não houvessem esquecido de encher os reservatórios e 
logo se desfez a preocupação quando ouviu o ruído suave das bombas e 
estabeleceu o fluxo regular do líquido. 
- Agora, pega numas latas. Não muitas. Não devemos fazer-nos notar. 
Rik tentava desesperadamente pensar na maneira de fazer descobertas. Mais uma 
vez procurou algo que não conseguiu recordar. Por vezes, ainda se precipitava 
sobre essas falhas do seu pensamento, e, temeroso, evitava-as, negava a sua 
existência. 
Encontrou um pequeno compartimento destinado ao material de incêndios, de 
socorro de urgência e de soldadura. Com certa falta de confiança, disse: 
- Aqui não devem eles vir se não em casos de emergência. Tens medo, Lona? 
- Contigo não tenho medo, Rik. 
Dois dias antes, não, doze horas antes, teria sido ao invés. Mas a bordo da nave, 
por alguma transmutação de personalidade que ela não discutia, era Rik o adulto e 
ela a criança. 
- Não poderemos acender as luzes para eles não notarem o consumo de energia, e, 
para usar as retretes, temos que esperar os períodos de descanso e tentar sair 
depois de toda a tripulação da noite. 
O ventilador parou subitamente. O toque frio nas faces desapareceu, e o som suave, 
regular e murmurante que distantemente o acompanhava parou e deixou um grande 
silêncio em seu lugar. 
Rik disse: 
- Estão a entrar a bordo não tarda nada, e depois vamos para o espaço. 
Valona nunca vira tal alegria na cara de Rik. Era um amante que ia encontrar a sua 
amada. 
Se Rik se sentira um homem ao acordar nessa manhã, agora ele era um gigante, e 
os seus braços abarcavam toda a extensão da Galáxia. As estrelas eram berlindes 



para ele, as nebulosas apenas maçarocas de milho para desfolhar. 
Estava numa novela! As recordações voltavam em tropel, continuamente, e outras 
saíam para lhes dar lugar. Estava a esquecer-se dos campos de kyrt e da fiação, e 
de Valona a embalá-lo na escuridão. Isso eram agora simples quebras 
momentâneas, numa estrutura que regressava lentamente à integridade. Era a nave! 
Se há mais tempo o tivessem posto numa nave, não teria tido que esperar tanto para 
que as células queimadas do seu cérebro se refizessem. 
Falava suavemente a Valona na escuridão: 
- E agora não te rales. Vais sentir uma vibração e um barulho, mas isso são os 
motores. Depois hás-de sentir um peso muito grande. É a aceleração. 
Não havia palavra floriniana corrente para este conceito, e ele teve de usar outra, 
uma que lhe surgiu facilmente. Valona não percebeu: 
- Magoa? 
- É muito desconfortável, porque não temos os fatos anti-aceleratórios para suportar 
a pressão, mas não dura muito. Tens só que te encostar a esta parede e, quando te 
sentires empurrada contra ela, descontrai- te. Olha, está a começar. 
Ele tinha escolhido a parede certa; e, quando aumentou o ruído monótono dos 
hiperatómicos de impulso, a gravidade aparente aumentou também: o que tinha sido 
uma parede vertical começou a tornar-se um plano cada vez mais inclinado. 
Valona gemeu uma vez, e caiu num silêncio de respiração difícil. As gargantas 
rangiam, bem como as paredes dos tóraxes, desprotegidas de faixas e de 
amortecedores hidráulicos que lhe libertassem suficientemente os pulmões para 
poderem tomar um pouco de ar. 
Rik pôde emitir algumas palavras, algumas que permitissem a Valona saber que ele 
estava ali e que contribuíssem para destruir o terrível medo do desconhecido que ele 
sabia que ela devia sentir. Era apenas uma nave, uma maravilhosa nave; mas ela 
nunca tinha estado numa nave. 
- Há o salto - disse ele - é claro, quando passarmos ao hiperespaço para fazer de 
uma só vez a travessia da maior parte da distância que separa as estrelas. Isso não 
incomoda absolutamente nada. Nem sequer se percebe que aconteceu. Nada há 
que se compare a isto. Apenas uma sacudidela nas tripas e pronto. Ele pronunciava 
as palavras sílaba por sílaba, roucamente, e levou muito, muito tempo, a dizer isto. 
Pouco a pouco, o peso que sentiam diminuiu, e as correntes invisíveis que os 
prendiam à parede afrouxaram e caíram. Eles rolaram, ofegantes, no chão. Por fim 
Valona perguntou: 
- Estás magoado,  Rik? 
- Magoado, eu? - deu uma risada. Ainda não retomara a respiração normal, mas riu-
se ao pensar em magoar-se a bordo de uma nave... 
- Eu vivia numa nave durante anos, de cada vez. Descia num planeta de meses a 
meses. 
- Porquê? - perguntou ela.  Tinha ido para junto dele e pusera-lhe uma mão na cara, 
para ter a certeza de que ele estava lá. 
Ele pôs-lhe o braço em torno do pescoço e ela ficou assim, aceitando a inversão de 
situações. 
- Porquê ? - perguntou. 
Rik não podia lembrar-se porquê. Fizera-o; já tinha odiado descer nos planetas. 
Alguma razão o tinha forçado a permanecer no espaço, mas não se lembrava. De 
novo escondeu a falha: 



- Tinha um emprego. 
- Sim- disse ela - analisavas o Nada. 
- Isso mesmo. - Ele estava contente. - Era isso exatamente que eu fazia. Sabes o 
que quer dizer isso ? 
- Não. 
Ele não esperava que ela compreendesse, mas tinha que falar. Tinha que alegrar-se 
ruidosamente com a sua memória, tinha que gozar delirantemente o fato de poder 
lembrar atos passados com o simples mover de um dedo mental. 
- Compreendes, todos os materiais do Universo são compostos com umas cem  
substâncias  diferentes.  A  essas substâncias dá-se o nome de "elementos". O 
cobre e o ferro são elementos. 
- Julguei que fossem metais. 
- São, mas também são elementos. Também o oxigênio e o azoto, o carbono, o 
paládio.  Os mais importantes de todos são o hidrogênio e o hélio. São os mais 
simples e os mais abundantes. 
- Nunca ouvi falar deles - disse Valona desolada.  
- Noventa e cinco por cento do Universo é hidrogênio e a maior parte do resto é 
hélio. Até o espaço... 
- Uma vez disseram-me que o espaço é o vácuo. E que isso quer dizer que lá não há 
nada. É mentira? 
- Não inteiramente mentira. Não há quase nada. Mas, bem vês, eu era um Analista 
Espacial, e isso quer dizer que andava através do espaço a recolher as 
pequeníssimas quantidades de elementos que lá existem para as analisar. Quer 
dizer, era eu um dos que resolvem a questão de saber que quantidade há de 
hidrogênio, que quantidade há de hélio e que quantidade há dos outros elementos. 
- Porquê? 
- Bom, isso é complicado. Sabes, a distribuição dos elementos não é a mesma em 
todo o espaço. Numas regiões, há um pouco mais de hélio que o normal; noutras, há 
mais sódio que o normal, e assim sucessivamente. Estas regiões de especial 
composição estendem-se e ondulam pelo espaço como correntes. É assim mesmo 
que lhes chamam: correntes do espaço. É importante saber como se distribuem 
estas correntes, porque isso pode vir a explicar como se formou, e como evolui o 
Universo. 
- Como se pode explicar tal coisa? 
Rik hesitou: 
- Ninguém sabe ao certo. 
Apressou-se a continuar, embaraçado por este imenso volume de conhecimentos, 
em que a sua inteligência nadava, chegar tão facilmente a uma saída intitulada 
"desconhecido", mercê das perguntas de... de... Subitamente, ocorreu-lhe que 
Valona, no fim de contas, não era senão uma saloia de Florina. 
- E depois, determinamos a densidade, isto é, a espessura, percebes, deste "gás" do 
espaço em todas as regiões da Galáxia. Ela é diferente nas diversas regiões e 
temos que determiná-la com exatidão, para que as naves possam calcular com rigor 
como saltar para o hiperespaço. É como... 
A sua voz morreu de repente. 
- Rik? Que tens, Rik? 
O silêncio. As mãos de Valona procuraram-lhe os ombros e sacudiram-no: 
- Rik! Rik! 



E, em certa medida, foi a voz do velho Rik que respondeu. Era fraca, assustada, 
nem alegre, nem confiante: 
- Lona. Nós cometemos um erro. 
- Que há? Que foi que fizemos? 
A recordação da cena em que o patrulheiro matara o padeiro estava na mente de 
Rik, gravada com nitidez e clareza apesar de empurrada para trás pela viva 
recordação de tantas outras coisas. 
- Não devíamos ter fugido. Não devíamos estar nesta nave. 
Tremia desmedidamente, e Valona esforçava-se em vão por lhe limpar o suor da 
testa com a mão. 
- Porquê? - perguntou ela - porquê? 
- Porque devíamos ter visto que, se o padeiro nos queria fazer sair às claras, é 
porque não receava nada dos patrulheiros, Tu lembras-te do patrulheiro? Do que 
matou o padeiro ? 
- Lembro. 
- Lembras-te da cara dele? 
- Nem me atrevi a olhar para ele. 
- Eu atrevi, e achei-lhe qualquer coisa peculiar, mas não pensei. Não pensei. Lona, 
aquele homem não era um patrulheiro. Era o Cidadão, Lona; era o Cidadão vestido 
de patrulheiro. 
 
 

*** 
 
CAPÍTULO VIII 
A SENHORA 
 
SAMIA de Fife tinha exatamente um metro e meio de altura, e todos esses cento e 
cinqüenta centímetros tremiam exasperados. Pesava quarenta e cinco quilos, que 
neste momento  estavam  solidamente irritados.  Andava a passos rápidos de um 
lado para outro na sala, cabelo escuro encaracolado  em  grandes  rolos;   os  
calcanhares estofados emprestando-lhe uma falsa estatura e o queixo estreito, com 
uma cova vertical muito acentuada, a tremer. 
- Oh!, não! Não me faria tal. Não mo poderia fazer! Capitão! 
A sua voz era penetrante e carregada de autoridade. O capitão Racety curvou-se 
perante esta tempestade: 
- Minha senhora? 
Para qualquer floriniano, evidentemente, o capitão Racety seria um Escudeiro. 
Apenas isso. Para todos os florinianos, todos os Sarkianos eram Escudeiros. Mas 
para os Sarkianos havia Escudeiros e Escudeiros a valer. O capitão era apenas um 
Escudeiro, e Samia de Fife era uma Escudeira a valer. 
- Minha senhora? - perguntou ele. 
- Não estou disposta a receber ordens acerca destas coisas. Sou maior e 
revacinada, sou senhora de mim mesma. Quero permanecer aqui. 
O capitão observou cautelosamente: 
- Minha senhora, faça-me a fineza de compreender que não há ordens minhas. Não 
me pediram a minha opinião. Disseram-me simples e claramente o que devo fazer. 
Procurou precipitadamente a folha com as ordens que já por duas vezes tentara 



mostrar-lhe para provar essa evidência, e ela recusara-se a considerá-la como se, 
deixando de olhar, pudesse, em boa consciência, continuar a negar onde estava o 
dever dele. 
Ela disse mais uma vez, exatamente como antes: 
- Não me interessam as ordens que recebeu. Virou-se com um ranger de 
calcanhares e afastou-se rapidamente. 
O capitão seguiu-a e disse suavemente: 
- As ordens incluem, na hipótese de V. Exa. não querer vir, instruções para que eu, 
se me permite a expressão, a obrigue a ir para bordo da nave. 
Ela irritou-se: 
- Você atrever-se-ia a tal? 
- Quando considero - retrucou   o   capitão - quem   é   a pessoa que me deu estas 
ordens, atrevo-me a tudo. 
Ela experimentou a diplomacia: 
- Certamente, capitão, mas não há perigo real.  Isto é perfeitamente ridículo, é uma 
loucura. A cidade está sossegada. Tudo  se   limita   a   terem   atacado, ontem   à   
tarde,   um patrulheiro na biblioteca. Na verdade!... 
- Outro patrulheiro foi assassinado esta madrugada, e ainda desta vez foi um 
floriniano. 
Isto agitou-a, mas a sua pele cor de azeitona tornou-se sombria e os seus olhos 
negros fulguraram: 
- Que tenho eu com isso? Não sou um patrulheiro. 
- Minha senhora, a nave está a ser aprestada. Vai partir em breve. E com V. Exa a 
bordo. 
- E o meu trabalho? A minha investigação? Já compreendeu... não, você não pode 
compreender. 
O capitão não disse nada. Ela virara-lhe as costas. O seu fato reluzente de algodão 
acobreado, com riscas de prata leitosa, acentuava a extraordinária e quente 
suavidade dos seus ombros e braços. O capitão Racety olhou-a com algo mais que 
a simples cortesia e a humilde objetividade que um mero sarkiano devia a tão 
grande senhora. Ele admirava-se e gostaria de saber a razão por que uma mulher 
tão inteiramente desejável gastava o seu tempo a macaquear os trabalhos escolares 
de um doutoramento universitário. 
Samia sabia bem que a sua preocupação pelo estudo a tornava objeto de certo 
ridículo perante as pessoas que estavam habituadas a pensar que as senhoras 
aristocratasde Sark se dedicavam, apenas, a brilhar na sociedade elegante e, 
eventualmente, a servir de incubadoras para não mais de dois futuros Escudeiros de 
Sark. Não fazia caso. 
Viriam ter com ela para dizer: "estás de fato a escrever um livro, Samia?" e pediriam 
para o ver entre risinhos idiotas. Essas seriam as mulheres. Os homens eram ainda 
piores, com a sua gentil condescendência e a óbvia convicção de que bastaria 
apenas um olhar, ou um braço a rodear-lhe a cintura, para a curar da "parvoíce" e 
orientar-lhe as idéias para "coisas de real importância". 
A coisa começara já há tanto tempo, como ela ainda podia recordar, pois desde 
sempre estivera enamorada de kyrt, ao passo que toda a gente o considerava com 
indiferença. 
Kyrt! O rei, o imperador, o deus dos tecidos. Não havia metáfora suficientemente 
forte. Quimicamente não passava de uma variedade de celulose. Os químicos 



juravam-no. No entanto, com todos os seus instrumentos e teorias, nunca tinham 
sido capazes de explicar porque é que em Florina, e só em Florina, em toda uma 
Galáxia, a celulose se transformava em kyrt. Uma questão de "estado físico", era o 
que diziam. Mas fossem lá perguntar-lhes onde é que o "estado físico" do algodão 
diferia do da celulose e ficariam mudos. 
Ela já aprendera essa ignorância com a preceptora. 
- Porque é que ele brilha, Nanny? 
- Porque é kyrt, Miakins. 
- Porque   é   que  as  outras   coisas  não   brilham  assim, Nanny ? 
- As outras coisas não são kyrt, Miakins. 
Ora aí estava. Havia apenas três anos, tinha sido escrita uma monografia em dois 
volumes sobre o assunto. Lera-a cuidadosamente e tudo isso se resumia, afinal, à 
explicação de Nanny. O kyrt era kyrt por ser kyrt. As coisas que não eram kyrt não 
eram kyrt porque não eram kyrt. 
É claro que o kyrt não era, na realidade, brilhante por si mesmo; mas 
convenientemente fiado brilhava metalicamente ao Sol, com uma grande variedade 
de cores ou com todas as cores do espectro ao mesmo tempo. Outro tratamento 
dava à fibra um brilho diamantino. Com pequeno esforço podia ser impermeabilizado 
contra temperaturas até 600°C, e praticamente inerte em relação a todos os 
reagentes químicos. As suas fibras podiam ser fiadas mais finas que as dos mais 
delicados sintéticos, e essas mesmas fibras tinham uma resistência à tração que 
nenhuma liga de aço podia igualar. 
Tinha mais utilizações, maior versatilidade que qualquer outra substância que o 
homem conhecesse. Se não fosse tão caro poderia ser usado para substituir o vidro, 
os metais e os plásticos em quaisquer das suas infinitas aplicações industriais. Tal 
como estava, era o único material nos retículos dos instrumentos ópticos, nos 
moldes para vasar os hidrócromos, usados em reatores hiperatômicos, e, como 
duradoura e levíssima rede onde quer que o metal fosse excessivamente quebradiço 
ou excessivamente pesado, ou ambas as coisas. 
Mas isso era, como se dizia, um uso em pequena escala, visto que a utilização do 
kyrt em grandes quantidades se tornava proibitivo. Atualmente, a colheita do kyrt em 
Florina destinava-se à manufatura de tecidos empregados nos mais fabulosos 
ornamentos de toda a história galáctica. Florina vestia a aristocracia de um milhão 
de mundos e a colheita de kyrt de um único planeta, Florina, tinha que ser distribuída 
por rateio. Vinte mulheres em cada planeta podiam ter conjuntos de kyrt, outras duas 
mil podiam ter um bolero de luxo, ou talvez umas luvas. Vinte milhões aguardavam, 
ansiosas, uma oportunidade. 
Os milhões de planetas da Galáxia partilhavam entre si uma gíria para uso dos 
snobes. Era a única frase idiomática que se ouvia fácil e exatamente por toda a 
parte: parece que cheirou kyrt! 
Quando Samia era já crescidinha foi ter com o pai: 
- Papá, o que é o kyrt? 
- É o teu pão com manteiga, Mia. 
- O meu pão com manteiga? 
- É o pão com manteiga da cidade toda. 
Claro! Aprendeu com bastante facilidade a razão disto. Não fora só um planeta da 
Galáxia a tentar a cultura do kyrt no seu solo. A princípio Sark aplicara a pena de 
morte a quem quer que, nativo ou estrangeiro, fosse apanhado a passar 



furtivamente sementes de kyrt para fora de Florina. Isso não impedira que o 
contrabando acabasse por resultar e à medida que os séculos passaram e que a 
verdade se revelou em Sark, essa lei foi abolida. Gente de toda a parte era bem 
recebida para comprar sementes de kyrt por troca com tecido de kyrt acabado. Em 
pesos iguais. 
Podiam adquiri-las, porque se descobrira que o kyrt cultivado em qualquer outro 
ponto da Galáxia que não fosse Florina era simplesmente celulose. Branca, simples, 
frágil e inútil. Nem mesmo kyrt decente. 
Seria qualquer questão geológica? Alguma coisa nas características de radiação do 
solo de Florina? Qualquer coisa que se referisse à vida bacteriana do planeta? 
Tudo isso fora experimentado. Tinham-se recolhido amostras dos terrenos de 
Florina. Tinham sido construídos arcos artificiais que reproduziam exatamente o 
espectro do solo de Florina. Solos estranhos tinham sido povoados com bactérias  
florinianas. E sempre o kyrt crescera branco, simples, frágil e inútil. 
Havia imenso que dizer acerca do kyrt, e que nunca tinha sido dito. Material diferente 
do contido nos relatórios técnicos ou nas revistas de investigação, ou mesmo nos 
livros de viagens. Durante cinco anos, Samia sonhara escrever um livro, um livro que 
relatasse a autêntica história do kyrt; do solo em que crescia e das gentes que o 
cultivavam. 
Esse sonho era rodeado de riscos trocistas, mas ela mantinha-se-lhe fiel. Insistira 
em ir a Florina. Ia passar uma larga temporada nos campos e alguns meses 
nasfiações. Ia... Mas o que interessava o que ela ia fazer? Estavam a ordenar-lhe 
que regressasse. 
Tomou a sua decisão com a repentina impulsividade que marcava todos os seus 
atos. Poderia lutar por esta verdade em Sark. Solenemente, prometeu a si própria 
estar de volta a Florina dentro de uma semana. 
Virou-se para o capitão e disse friamente: 
- Quando  partimos,   senhor ? 
Samia ficou a olhar pela vigia enquanto Florina continuou a ser um globo visível. Era 
um planeta verde, primaveril, de clima mais agradável que o próprio Sark. Ela 
dedicara-se a estudar os nativos. Não gostava dos florinianos de Sark, homens 
desprovidos de seiva que não se atreviam a olhá-la, mas se viravam quando ela 
passava, de acordo com a lei. No seu próprio planeta, no entanto, os nativos eram 
sem exceção felizes e despreocupados. Irresponsáveis, claro, e infantis, mas tinham 
encanto. 
O capitão Racety interrompeu-lhe os pensamentos: 
- Minha senhora, poderia V. Exa retirar-se para o seu aposento ? 
Ela olhou-o, uma estreita ruga vertical entre os olhos: 
- Que  novas instruções recebeu,  capitão?  Sou alguma prisioneira, agora? 
- Claro que não. É uma simples precaução. O espaço-porto estava invulgarmente 
vazio antes da nossa partida. Parece que tinha havido outro crime, de novo 
praticado por um floriniano, e o contingente de patrulheiros do espaço-porto tinha ido 
juntar-se aos restantes, numa caça ao homem através da cidade. 
- E que tem isso a ver comigo? 
- É  que,   nestas  circunstâncias,   às  quais  eu devia  ter reagido colocando uma 
guarda privativa (não quero diminuir as minhas culpas), podem muito bem ter 
entrado na nave pessoas estranhas e sem autorização. 
- E com que intuito? 



- Não posso dizer,  mas dificilmente no intuito de nos agradar. 
- Capitão, o senhor está a romancear. 
- Temo que não, minha senhora. Os nossos energómetros eram, evidentemente, 
inúteis a uma distância planetária do Sol de Florina, mas este não é agora o caso, e 
eu receio que esteja a haver radiação excessiva de calor nos armazéns de 
emergência. 
- Está a falar a sério? 
A face inclinada e inexpressiva do capitão olhou-a sem interesse por um instante: 
- A radiação que de lá provém é equivalente à que seria emitida por duas pessoas 
vulgares. 
- Ou então é um aquecedor esquecido a funcionar. 
- Não está a passar energia no contador, minha senhora. Estamos preparados para 
investigar e só pedimos que V. Exa se retire, primeiro, para o seu aposento. 
Ela assentiu em silêncio e deixou a sala. Dois minutos depois, a voz calma do 
capitão falava sem pressas pelo comunitubo:  
"Entrem nos armazéns de emergência". 
Merlyn Terens, se tivesse relaxado ligeiramente os nervos tensos, poderia 
facilmente, e talvez com proveito, entrar em estado de histeria. Fora um nadinha 
atrasado no seu regresso à padaria. Eles já tinham saído, e só por sorte os 
encontrou na rua. A ação seguinte foi-lhe imposta; não era, de modo algum, assunto 
de escolha; e assim jazia perante o padeiro inteiriçado pela morte. 
Logo a seguir, entre a multidão em pânico, com Rik e Valona misturando-se nela, e 
com os aerocarros dos patrulheiros, dos autênticos patrulheiros, começando a 
mostrar a sua aparência de abutres, que podia ele fazer? 
O seu primeiro impulso de perseguir Rik, foi logo reprimido. Não seria bom. Nunca 
os apanharia, e havia grande probabilidade de que os patrulheiros não o falhassem. 
Apressou-se noutro sentido, no da padaria. 
A sua última esperança depositava-se na própria organização da patrulha. Tinha 
havido gerações de vida pacífica. Há pelo menos dois séculos que se não falava de 
revoltas. A instituição dos cidadãos (ele sorria-se agressivamente ao pensar nisso), 
tinha obrado maravilhas e os patrulheiros apenas tinham deveres de rotina desde 
então. Já lhes faltava o aguçado treino de equipe que em condições de maior 
gravidade deveriam ter desenvolvido. Tinha-lhe sido possível, ao amanhecer, entrar 
numa esquadra de patrulheiros, onde a sua descrição já deveria ter chegado, 
embora ainda não muito estudada, evidentemente. O patrulheiro que estava sozinho 
de serviço, era uma mistura de indiferença e lentidão. Tinham mandado Terenf 
declarar a sua profissão, mas a sua profissão incluía uma grossa barra de plástico 
arrancada da parede de uma fantástica cabana dos arrabaldes. 
Abatera-a sobre o crânio do patrulheiro, e trocara com ele os fatos e as armas. A 
lista dos seus crimes era já tão formidável  que nem sequer o incomodou, um pouco 
que fosse, o descobrir que o patrulheiro morrera, em vez de apenas desmaiar. 
Assim estava ainda em fuga, e a ferrugenta máquina da patrulha rangia debalde em 
sua busca. 
Estava na padaria. O velho ajudante do padeiro, de pé, na porta, tentava 
compreender a causa do tumulto, resmungou com voz aguda umas coisas ao ver o 
assustador negro e prata de um patrulheiro e deslizou para os fundos da loja. 
O Cidadão irrompeu atrás dele, agarrando-o pelo colarinho solto e enfarinhado e 
apertando-o: 



- Onde ia o padeiro? 
Os lábios do velho moveram-se, sem emitir qualquer som. 
- Matei um homem há dois minutos. Não me importo de matar outro. 
- Não, não! Não sei, senhor. - Vais morrer por não saber! 
- Mas ele não me disse. Parece que tinha reservado umas passagens. 
- Ouviste isso, não? Que mais ouviste? - Referiu-se ao planeta Wotex. Parece-me 
que os bilhetes eram para uma nave do espaço. 
Terens  empurrou-o. Teria que esperar. Teria que deixar morrer a excitação que ia lá 
fora, teria que arriscar-se a que chegassem à padaria os autênticos patrulheiros. 
Mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Podia apostar o que iriam fazer os 
seus companheiros de até há pouco.  
Rik, evidentemente, não se prestava a predições, mas Valona era uma rapariga 
inteligente. A avaliar pela direção que tinham seguido, deviam de fato tê-lo tomado 
por um autêntico patrulheiro e Valona decidira com certeza que a sua única salvação 
estava em continuar a luta que o padeiro começara por eles. 
O padeiro reservara-lhes bilhetes. Uma nave estaria à sua espera. Eles deviam estar 
lá. E ele tinha de chegar primeiro. 
Sabia isto no desespero do momento. Nada mais interessava. Se perdesse Rik, se 
perdesse essa arma que era um potencial contra os tiranos de Sark, a sua vida seria 
uma pequena perda adicional. 
E por isso, ao sair, fê-lo sem uma tremura, sem uma hesitação, embora fosse dia 
claro, embora os patrulheiros devessem saber já então que era a um homem 
fardado de patrulheiro ; que tinham de procurar, e embora dois aerocarros 
estivessem bem à vista. 
Terens conhecia o espaço-porto em questão. Só havia um desse tipo em todo o 
planeta. Havia na Cidade Superior uma dúzia deles, pequenos para uso de "yachts" 
do espaço, particulares, e havia centenas em todo o planeta para uso exclusivo das 
naves de carga que, sem lucro, transportavam gigantescos fardos de tecido de kyrt 
para Sark, e maquinaria e simples mercadorias de consumo em sentido contrário. 
Mas, entre todos esses espaço-portos,  havia só um para os viajantes vulgares; para 
os sarkianos mais pobres, funcionários civis florinianos e os poucos estrangeiros que 
conseguiam obter licença para visitar Florina. 
O floriniano que se conservava ao portão de entrada observou a aproximação de 
Terens com todos os sintomas de um visível interesse. O vácuo que o rodeava 
tornava-se insuportável. 
- Saudações, senhor - disse. Havia um tom secretamente curioso  na sua voz.   No 
fim   de   contas   estavam   a   morrer   patrulheiros. - Há  considerável   excitação 
na   cidade, não há? 
Terens não reagiu à abordagem. Baixara a viseira curva do chapéu e abotoara o 
dólman até cima. Atirou-lhe  de chofre: 
- Não entraram há pouco duas pessoas, um homem e uma mulher em transito para 
Wotex? 
O porteiro pareceu pasmar. Engoliu em seco e disse, num tom muito mais humilde: 
- Sim, sargento. Há coisa de meia hora. Talvez menos. Subitamente, corou: 
- Haverá alguma ligação entre eles e... Sargento eles tinham as passagens 
inteiramente em ordem. Eu nunca deixaria passar estrangeiros sem as necessárias 
autorizações. 
Terens ignorava tal coisa. As necessárias autorizações! O padeiro conseguira numa 



noite arranjar tudo isso. Galáxia, espantava-se ele, até que ponto teria já penetrado 
a espionagem trantoriana na organização sarkiana? 
- Que nomes deram? 
- Garetho e Hansa Barne. 
- A nave deles já saiu? Depressa! 
- N-não, senhor. 
- Que fundeadouro? 
- Dezessete. 
Terens teve que dominar-se para não correr, mas o seu passo era pouco menos que 
de corrida. Estivesse lá um só patrulheiro autêntico que fosse, e essa meia corrida 
tão insignificante teria sido o seu último passeio em liberdade. 
Um espaçonauta em uniforme de oficial estava na entrada principal da nave. 
Terens, um pouco ofegante, perguntou: 
- Gareth e Hansa Barne já entraram a bordo?  
- Não, ainda não entraram - disse fleumaticamente  o espaçonauta. Era um sarkiano 
e, para ele, um patrulheiro era apenas outro homem fardado.  
- Tem algum recado para eles? 
Impaciente, Terens estalou: 
- Não embarcaram! 
- É o que lhe digo. E não estamos para estar aqui à espera deles. Vamos partir à 
tabela com eles ou sem eles. 
Terens virou-se. De novo ao portão, perguntou:  
- Eles foram-se embora outra vez?  
- Foram-se embora? Quem, senhor? 
- Os Barne. Aqueles que iam para Wotex. Não estão a bordo. Teriam saído? 
- Não, senhor; não pelo menos que eu saiba. 
- E nos outros portões? 
- Não há saída pelos outros portões, senhor. Esta é a única saída. 
- Verifique nesses portões, seu pedaço de asno. O porteiro, apavorado, levantou o 
comunitubo. Nunca um patrulheiro lhe falara tão duramente e receava os resultados. 
Dois minutos depois pousava o aparelho.  
- Ninguém saiu, senhor. 
Terens ficou a olhá-lo.  Sob o chapéu negro o cabelo molhado colava-se-lhe ao 
crânio e nas faces brilhava o suor.  
- Alguma nave deixou o espaço-porto desde que eles entraram ? 
O porteiro consultou a tabela-horário.  
- Uma – respondeu - a "Tentativa". 
E prosseguiu voluvelmente,  procurando ganhar as boas graças do patrulheiro com 
informações voluntárias: 
- A "Tentativa" vai em viagem especial a Sark conduzir a sra. Samia de Fife de 
regresso de Florina. 
Não se deu ao cuidado de descrever o delicado trabalho de coscuvilhice que lhe fora 
necessário para estar a par desta "informação confidencial". 
Mas para Terens tudo deixara de ter importância. Regressou lentamente pelo 
mesmo caminho. Eliminando o  impossível,  ficava  a   verdade,   por   menos   
possível que parecesse.  Rik e Valona  tinham entrado no espaço-porto. Não tinham 
sido presos, senão o porteiro sabê-lo-ia. Não andavam simplesmente a vaguear pelo 
espaço-porto, porque nesse caso já   teriam   sido   apanhados.    Não   estavam   na   



nave para que eram válidos os seus bilhetes. Não tinham saído do espaço-porto.   O  
único aparelho  que  tinha saído era a "Tentativa". Rik e Valona seguiam nela, 
possivelmente como presos, talvez como passageiros clandestinos. 
E as duas coisas equivaliam-se. Se iam como passageiros clandestinos em breve 
estariam presos. Só uma saloia de Florina e um doido poderiam ignorar que se não 
pode entrar clandestinamente numa nave moderna. 
E entre todas as naves que poderiam escolher, tinham logo escolhido a que 
conduzia a filna do Escudeiro de Fife. 
O Escudeiro de Fife! 
 

*** 
 
CAPÍTULO IX 
O ESCUDEIRO 
 
O Escudeiro de Fife era a pessoa mais importante de Sark e por essa razão não 
gostava que o vissem de pé. Como sua filha, era baixo; mas não como ela, pois não 
tinha proporções perfeitas,  dado  que  a sua  baixa estatura derivava 
particularmente das pernas. Tinha um tronco até bem constituído    e   uma    cabeça   
indubitavelmente majestosa, mas  as  pernas  eram  curtas  e  atarracadas,   
obrigando-o   a oscilar para poder sustentar o corpo. 
Por isso se ocultava atrás de uma secretária, exceto para sua filha e para alguns 
servidores pessoais e para sua mulher, enquanto fora viva. Fora desse pequeno 
círculo nunca ninguém o vira noutra posição. 
Aí ele parecia o homem que era. A sua grande cabeça, com uma boca rasgada e 
quase sem lábios o nariz grande com enormes narinas, um queixo agudo e cova 
vertical, podia parecer benigna e inflexível da mesma forma e com igual facilidade. O 
cabelo rigidamente penteado para trás e, sem qualquer respeito pela moda, caindo-
lhe até quase aos ombros, era azul escuro, sem qualquer mancha cinzenta. Uma 
sombra azulada marcava-lhe a face, sombra com que o barbeiro floriniano lutava 
duas vezes por dia. 
O Escudeiro estava a "posar" e sabia-o. Tinha aprendido a eliminar do rosto 
qualquer expressão e mantinha, como que a agarrar a mesa, cuja superfície lisa e 
polida não tinha qualquer ornamento, as mãos curtas e fortes, com dedos nodosos. 
A mesa estava limpa de papéis, comunitubos, ornamentos. Essa mesma 
simplicidade punha em relevo a presença do Escudeiro. 
Dirigia-se ao pálido secretário, cor de peixe, com o tom especial e sem vida de que 
se servia para usos mecânicos e para se dirigir aos criados florinianos. 
- Parece-me que todos concordaram, ou não? Sabia de antemão qual seria a 
resposta. O secretário respondeu em tom igualmente neutro:  
- O Escudeiro de Bort declarou que se via obrigado, devido a vários compromissos 
comerciais, a só comparecer pelas três horas. 
- E que lhe disseste? 
- Afirmei-lhe que a natureza desta comunicação tornava pouco aconselhável 
qualquer demora. 
- E o resultado? 
- Estará, senhor. Os outros concordaram sem reservas. 
Fife sorriu. Meia hora, de qualquer modo, não faria diferença. Tratava-se de um novo 



princípio, eis tudo. Os Grandes Escudeiros eram muito susceptíveis da sua 
independência, mas essa susceptibilidade tinha que desaparecer. 
Agora aguardava. A sala era vasta e estava tudo preparado para receber os outros. 
O grande cronômetro, cuja pequeníssima chispa de radioatividade não falhava nem 
vacilava durante mil anos, marcava duas e vinte e um. 
Que reboliço durante os dois últimos dias! O velho cronômetro ainda podia vir a 
presenciar acontecimentos sem igual em qualquer época. 
E todavia esse cronômetro tinha presenciado muitos no seu milênio de existência. 
Quando começara a trabalhar, Sark era ainda um mundo jovem com cidades 
construídas anualmente, e relações muito duvidosas com os planetas antigos. O 
relógio estava então na parede de um velho edifício de tijolo que há muito se tinha 
transformado em pó. Manteve o seu ritmo impertubável através de três "impérios"  
sarkianos de curta duração, durante os quais os indisciplinados soldados de Sark 
conseguiram dominar, em intervalos maiores ou menores, uma meia dúzia de 
planetas vizinhos. Os seus átomos radioativos explodiram em seqüência 
estritamente estatística através dos dois períodos em que a política de Sark fora 
ditada pelas esquadras dos mundos próximos. 
Havia quinhentos anos, marcara um tempo frio, quando Sark descobrira que o 
planeta mais próximo, Florina, tinha no seu solo um tesouro que excedia tudo o que 
se podia imaginar. Passara uniformemente por duas guerras vitoriosas e registrara 
solenemente uma paz de conquista. Sark abandonara os seus impérios para 
absorver totalmente Florina, e tornara-se tão poderoso que nem Trantor o podia 
igualar. 
Trantor queria Florina e outras potências o cobiçavam da mesma forma. Os séculos 
tinham marcado Florina como um planeta para o qual, através do espaço, se 
estendiam mãos plenas de cobiça e de raiva. Mas era a mão de Sark que o 
segurava e entre ter que provocar uma guerra galáctica ou abandoná-lo, Sark 
preferiria a guerra. 
E Trantor sabia-o! Trantor sabia-o! 
Era como se o ritmo silencioso do cronômetro acordasse no cérebro do Escudeiro 
esta pequena canção. Eram duas e vinte e três. 
Cerca de um ano antes, os Cinco Grandes Escudeiros de Sark tinham-se reunido. 
Então, como agora, a reunião tinha-se efetuado naquela sala. Então, como agora, os 
Escudeiros espalhados pela face do planeta, cada um no continente que lhe 
pertencia, tinham-se reunido em presença tridimensional. 
Isso equivalia praticamente a uma televisão em tamanho natural, a três dimensões 
com som e cor. Podia-se encontrar uma coisa semelhante em qualquer habitação 
remediada de Sark. Onde a coisa ultrapassava o normal, era na ausência de   , 
qualquer aparelho visível para a recepção. 
Excetuando Fife, os Escudeiros estavam prementes de todas as maneiras possíveis,  
menos na realidade. Não se via através deles e não tremiam; no entanto, poder-se-
ia passar a mão através dos seus corpos. O autêntico corpo do Escudeiro de Rune 
estava sentado nos  antípodas,  sendo  o  único  planeta  onde havia  noite. A zona 
cúbica que rodeava o seu corpo no escritório de Fife, tinha  o  brilho  da  iluminação  
artificial, atenuado pela luz diurna, mas brilhando à sua volta. 
Reunida numa sala,  em carne e osso ou em imagens, estava a própria essência de 
Sark. Era uma esquisita e de modo nenhum heróica  personificação do planeta. 
Rune era careca e rosadamente gordo, enquanto Baile era seco e encarquilhado. 



Steen era rude e empoava-se, com o sorriso desesperado de um homem que busca 
uma força vital que já perdeu; Bort levava o seu desinteresse pela boa apresentação 
até ao ponto de se apresentar com barba de dois dias e as unhas sujas!  
Mas, apesar de tudo, eram os Cinco Grandes Escudeiros. Eram os mais elevados 
topos das três seções governativas de Sark. A secção mais baixa era, é claro, o 
Serviço Civil Floriniano, que se mantinha estável através de todas as vicissitudes 
que marcavam a vida das casas nobres de Sark. Eram eles quem, de fato, 
lubrificavam os eixos e impeliam as rodas do governo.  
Acima deles estavam os ministros e chefes de repartição,  nomeados pelo  Chefe do 
Estado hereditário (e inofensivo). Os seus nomes,  e os do próprio Chefe, eram 
indispensáveis nos papéis do Estado para os tornarem legalmente válidos, mas os 
seus únicos poderes eram, apenas, assinar os nomes. 
A mais elevada seção era constituída por estes cinco, dividindo entre si os 
continentes. Eram os chefes das famílias que detinham o maior volume da indústria 
de kyrt e os dividendos que daí derivavam. Era o dinheiro que dava o poder e ditava 
a política de Sark, e eram estes cinco que o tinham. 
Era Fife, entre todos, aquele que tinha mais. O Escudeiro de Fife tinha-os encarado 
nesse dia, quase há um ano, e dissera  aos restantes senhores do segundo mais 
rico planeta da Galáxia (o segundo depois de Trantor que, no fim de contas, tinha 
meio milhão de planetas sob tutela e não apenas dois). 
- Recebi uma curiosa mensagem.  
Não houve comentários. Todos esperavam. Fife estendera ao seu secretário uma 
tira de película de melalite; o secretário foi de Escudeiro em Escudeiro, mostrando-a 
cuidadosamente, para que todos a pudessem analisar bem, mas sem gasto 
excessivo de tempo. 
Para cada um dos quatro que assistiam à conferência no escritório de Fife só os 
outros eram sombras. A película de melatite era também uma sombra. Podiam 
apenas ficar sentados e observar os raios luminosos que convergiam para ali, 
através de vastos setores do mundo, desde o Continente de Fife ao de Baile, ao de 
Bort, ao de Steen e ao continente insular de Rune. As palavras que liam eram 
sombras na sombra. 
Só Bort, de espírito direto e pouco dado a subtilezas, esqueceu esse fato e quis 
agarrar a mensagem. 
A sua mão estendeu-se para os limites do receptor retangular das imagens e foi 
cortada. O braço parecia terminar num coto enorme. No seu gabinete, (como Fife 
sabia), o braço de Bort apenas conseguira agarrar o nada passando através da 
imagem da missiva. Sorriu e todos sorriram. Steen deu uma ligeira gargalhada. 
Bort corou. Recolheu o braço e a mão apareceu de novo. 
Fife disse: 
- Bem, já todos viram. Caso não se importem vou lê-la em voz alta, para que todos 
fiquem cientes do seu significado. 
Endireitou-se e o secretário, apressando o passo, tratou de segurar a película na 
posição adequada para que Fife lhe pegasse sem uma oscilação. 
Fife leu pausadamente, dramatizando as palavras como se a mensagem fosse sua e 
tivesse especial prazer em lê-la.  
Começou: 
- Eis a mensagem: "És um Grande Escudeiro de Sark e não há ninguém que se 
possa medir contigo em poder e fortuna. Mas esse poder e essa fortuna têm pés de 



barro. Naturalmente, pensas que o fornecimento de kyrt produzido por Florina 
continuará pela eternidade. Mas não achas isto uma base frágil? E durante quanto 
tempo ainda existirá Florina? Pela eternidade? 
Não! Florina pode desaparecer amanhã. Pode durar ainda mil anos. E destas duas 
hipóteses a mais válida é a primeira. Não porque eu a destrua, mas servindo-me de 
um processo que tu não podes prever nem imaginar. Pensa nessa destruição. 
Pensa, também, que o teu poder e a tua fortuna já desapareceram porque eu te 
exijo a maior parte, a quase totalidade. Dou-te um prazo para considerares, mas não 
muito grande. 
Tenta demorar-te muito e anunciarei a toda a Galáxia, e em especial a Florina, a 
destruição iminente; depois disso deixará de haver kyit, desaparecerão o poder e a 
fortuna. Não serão para mim, mas eu já estou habituado; mas também não serão 
para ti e isso vai-te doer muito, porque nasceste mergulhado na riqueza. 
Dá-me a maior parte dos teus domínios, seguindo a norma que em breve te ditarei e 
ficarás certo de que podes conservar o que te deixo. É verdade que, em relação aos 
teus atuais poderes, não ficarás com muito, mas ultrapassa largamente o nada com 
que te posso deixar. Não desprezes o pouco que te ficar. Florina pode ainda durar 
até ao resto da tua vida e viverás, senão no luxo, pelo menos em grande conforto." 
Fife terminara. E dava agora voltas à película, para depois a enrolar cuidadosamente 
num cilindro traneld"agua e prateado, através do qual as letras impressas se 
transformaram numa mancha avermelhada,com a sua voz normal, acrescentou: 
- É uma Carta muito pândega. Não tem assinatura e o tom, como notaram, é 
empolado e pomposo. Que pensam disto, Escudeiros ? 
A cara vermelhusca de Rune denotava desagrado. 
- É evidente tratar-se da obra de um homem não muito distante da psicose.  
Escreveu isso como se escrevesse uma novela histórica. Francamente, Fife, não 
vejo razões para que uma  tal palermice o forçasse a quebrar as nossas tradições de 
autonomia continental, convocando-nos para uma reunião. E não gosto que estas 
coisas se passem na presença do seu secretário. 
- O meu secretário? Por ser um floriniano? Você receia que as idéias do homem se 
alterem com coisas como esta carta ? Tolices.  
O tom da sua voz deixara de ser divertido para passar ao tom impessoal de 
comando.  
- Vira-te para o Escudeiro de Rune. 
O secretário assim fez. Os seus olhos fixavam o chão e na sua face branca não se 
via uma linha que denunciasse uma opinião. Quase parecia não ter nada de comum 
com a vida. 
- Este floriniano - disse Fife, sem se importar com a presença do homem - é o meu 
criado particular. Está sempre junto de mim e nunca se encontra com outros da sua 
classe. Mas não é por esta razão que pode ter nele uma confiança ilimitada. Não 
reconhece a evidência deste homem ter sido submetido a uma cilindragem psíquica? 
É incapaz de qualquer pensamento desleal para comigo, por mais ínfimo que seja. 
Sem querer de modo algum ofendê-los, devo dizer-lhes que  poria  mais  confiança 
nele  do  que  em  qualquer  dos senhores. 
Bort deu  uma gargalhada. 
- Não lho levo a mal. Nenhum de nós lhe deve a lealdade de um criado floriniano 
cilindrado psiquicamente. 
Steen deu outra curta gargalhada e remexeu-se na cadeira, como se esta lhe fosse 



particularmente incômoda. 
Nenhum deles teve qualquer comentário para o uso que Fife fazia do cilindro 
psíquico nos seus criados particulares. Fife ficaria tremendamente espantado se o 
fizessem. 
O uso do cilindro psíquico era proibido para outros fins alheios à correção de 
perturbações mentais ou à remoção de instintos criminosos. Em boa norma, era 
também proibido aos Grandes Escudeiros. 
Mas Fife fazia cilindragens sempre que o achava necessário, especialmente quando 
o paciente era floriniano. A cilindragem psíquica num sarkiano era coisa mais 
delicada. 
O Escudeiro de Steen, cuja inquietação não passara despercebida a Fife, quando se 
referira à cilindragem, tinha bastante fama de usar o cilindro psíquico em florinianos 
de ambos os sexos, por motivos bem diferentes do serviço de secretária. 
- Agora, e Fife juntou os dedos curtos e grossos, eu não os reuni aqui para lhes ler 
uma carta anônima. Espero que o tenham entendido. O que sucede, é eu recear que 
tenhamos entre mãos um problema importante. Antes de mais, pergunto a mim 
mesmo porquê tanto egoísmo? É certo que sou o mais rico dos Escudeiros, e que 
um terço da indústria de kyrt me pertence. Mas somos os cinco que a controlamos 
na totalidade. É fácil fazer cinco cópias desta carta, tão fácil como fazer apenas uma. 
- Você emprega muitas palavras - resmungou Bort. - Que pretende afinal? 
Os lábios pálidos e ressequidos de Baile mexeram-se na face cinza escuro: 
- Pretende,   meu  caro  sr.   de  Bort,   pretende  saber  se recebemos cópias desta 
carta. - Então que o pergunte. 
- Julguei que era isso que estava a fazer - pronunciou Fife monotonamente. - E 
então? 
Olharam uns para os outros, como desconfiados, ou em desafio, de acordo com a 
personalidade de cada um. 
Rune foi o primeiro a falar. A sua testa rosada estava molhada de leves gotas de 
suor e levantara um macio retângulo de kyrt para limpar a umidade das pregas de 
gordura, que lhe iam de orelha a orelha: 
- Eu não posso saber, Fife. Posso perguntar aos meus secretários, que aliás são 
todos sarkianos. No fim de contas, mesmo que uma tal coisa chegasse ao meu 
escritório, teria sido considerada como um... como dizer? Como uma carta sem 
importância. Nunca me chegaria às mãos. Só o sistema secretarial que você utiliza 
lhe dá essas preocupações fúteis. 
Olhou em roda e sorriu, com as gengivas brilhando, entre os lábios, dentes artificiais 
de aço cromado. Cada dente era profundamente implantado, fixado à maxila, e era 
mais forte que qualquer dente de esmalte puro e simples. O seu sorriso era talvez 
mais assustador que uma carranca.  
Baile encolheu os ombros: 
- Julgo que Rune disse o que se passa com todos nós. Steen, rindo, comentou: 
- Eu nunca leio a correspondência. Na realidade nunca leio nada. É uma destas 
maçadas que sempre me poupo e depois essas coisas aparecem quando não se 
dispõe de tempo nenhum. Olhou em torno, muito sério, como se fosse realmente 
necessário convencer os outros de um facto tão importante. 
- Bolas- disse Bort. - O que se passa com vocês? Têm medo de Fife? Ouça, Fife: eu 
não tenho secretário porque não preciso ter ninguém entre mim e os meus negócios.  
Recebi uma cópia dessa carta e tenho a certeza de que estes três também a 



receberam. Querem saber o que fiz à minha? Deitei-a ao lixo. E dou-lhes o conselho 
de fazerem o mesmo às vossas. Acabemos com isto. Estou cansado. 
A sua mão subiu em busca do botão que cortaria o contacto e o afastaria de Fife. 
- Espere, Bort - a voz de Fife soou duramente. - Não faça isso. Ainda não acabei. 
Parece-me que você não quer que cheguemos a decisões e tomemos medidas na 
sua ausência. Suponho que não deseja que o façamos. 
- Fiquemos, sr. de Bort - insistiu Rone com o tom mais gentil que arranjou, embora 
os olhinhos que tinha enterrados na gordura se mostrassem muito pouco amáveis.  
Não entendo porque se preocupa tanto o sr. de Fife com estas ninharias. 
- Bem, acrescentou Baile numa voz seca e áspera - talvez Fife julgue que o nosso 
amigo da carta saiba de um ataque trantoriano a Florina. 
- Pfff! - exclamou Fife com desprezo - como o poderia ele saber fosse o que fosse ? 
O nosso serviço secreto é excelente, garanto-lhes. E como poderia ele evitar o 
ataque recebendo as nossas propriedades como preço do suborno? Não, não. Ele 
fala da destruição de Florina como se quisesse referir a uma destruição física e não 
a uma alteração política. 
- Isso é loucura a mais - cortou Steen. 
- Parece-lhe? - perguntou Fife. - Então não vê a significação dos acontecimentos das 
duas últimas semanas? 
- Que acontecimentos? - quis saber Bort. 
- Parece que desapareceu um analista espacial. Já certamente sabem disso. 
Bort continuava aborrecido e não parecia ter-se acalmado. 
- Ouvi Abel  de Trantor falar  nisso.  E  depois?  Não percebo nada de analistas do 
espaço. 
- Pelo menos leu uma cópia da sua última mensagem para a base de Sark, antes de 
desaparecer sem deixar rasto. 
- Abel mostrou-ma. Mas não lhe liguei atenção. 
- E os senhores? - os olhos de Fife analizaram-nos um a um. - A vossa memória 
será capaz de ir uma semana atrás? 
- Eu li - disse Rune. - Já me lembro. Está claro! Também falava de destruição. É aí 
que você quer chegar? 
- Ouçam - disse Steen com voz aguda - essa coisa vinha cheia de sugestões 
nojentas que não faziam sentido. Realmente, espero que não nos ponhamos agora 
a discuti-lo. 
 Levei tempo a ver-me livre de Abel e foi   logo antes do jantar. Muito aborrecido. Na 
verdade. 
- Não há remédio, Steen - disse Fife sem o mais simples laivo de impaciência (que 
se podia fazer com Steen?). Teremos que voltar a falar neste assunto.  O analista 
espacial falava da destruição de Florina.  Coincidindo  com o seu desaparecimento,  
recebemos mensagens  que  nos ameaçam diretamente  com  a  destruição  de  
Florina. Será  apenas coincidência ? 
- Quer você dizer que o analista espacial mandou esta carta para fazer chantagem? 
-murmurou  o  velho   Baile. 
- Não. Porque havia ele de fazer isso primeiro em seu nome e depois 
anonimamente? 
- Quando primeiro falou nisso - comentou Baile - foi para prevenir a sua repartição e 
não para se dirigir a nós. 
- Mesmo assim. Um chantagista lida só com a sua vítima, se tal lhe for útil. - Bem, e 



então... 
- Então desapareceu. Suponhamos que se trata de um homem honesto. Mas 
transmitiu informações perigosíssimas. Agora está nas mãos de outros que não são 
honestos e que são chantagistas. 
- Que outros? 
Fife reclinou-se gravemente na cadeira, falando a custo:  
- Essa pergunta é feita a sério? Trantor. Steen estremeceu: 
- Trantor! -a sua voz aguda quebrou-se. 
- Porque não? Que melhor processo haveria para ganhar Florina? É um dos 
objetivos fundamentais da sua política externa.  E se o puderem fazer sem guerra,  
tanto melhor para eles. Olhe, se nós cedermos a este ultimato impossível, Florina é 
deles. Prometem-nos um bocadinho - e fez com as mãos   uma   cova - mas   
durante quanto   tempo  poderemos manter esse pouco? Por outro lado, suponha 
que ignoramos isto e na realidade não temos por onde escolher. Que fará então 
Trantor? Bom, espalharão boatos entre os saloíos de Florina dizendo que o mundo 
vai acabar. À medida que os boatos se espalham e os camponeses entram em 
pânico,o que poderá suceder senão um desastre? Que força pode obrigar um 
homem a trabalhar se pensar que o mundo vai acabar hoje ou amanhã? A colheita 
perde-se. Os armazéns esvaziarão-se. 
Steen levantou um dedo para retocar a pintura de uma face, enquanto espreitava o 
espelho do gabinete, fora do alcance do tubo-receptor. Disse: 
- Não encontro nisto tudo grande mal. Se o fornecimento baixar, o preço sobe 
automaticamente. E pouco tempo depois há de concluir-se que Florina continua e os 
homens voltarão ao trabalho. Alem de que podíamos em qualquer altura responder 
com a ameaça do corte de exportações. Na realidade, não vejo como possa 
qualquer planeta culto viver sem kyrt. Oh! É em justiça o rei Kyrt. Tudo isto me 
parece uma tempestade num copo de água. 
Assumiu uma atitude de aborrecimento, com um  dedo delicadamente apoiado na 
cara. 
O velho Baile tinha estado com os olhos fechados durante toda a discussão, mas fez 
a seguinte observação: 
- Agora não pode haver aumentos de preço. Já os elevamos até ao máximo 
possível. 
- Exatamente - concordou   Fife. - De qualquer modo, isso não daria grande 
resultado.  Trantor aguarda o mais leve sinal de perturbação em Florina. Se eles 
puderem apresentar ao resto da Galáxia o espetáculo de um Sark incapaz de 
garantir a produção de kyrt, seria a coisa mais natural do universo virem garantir 
aquilo a que chamam a "ordem" afim de manter  a produção. E o perigo é os 
mundos livres da Galáxia, só por causa do kyrt, fazerem o jogo deles. Especialmente 
se Trantor concordasse em acabar com o monopólio, aumentar a produção e baixar 
os preços. Depois seria outra conversa, mas entretanto obteriam um apoio 
incondicional. É o único processo lógico de que Trantor dispõe : para apanhar 
Florina. Se fosse só à força, a Galáxia livre , unir-se-ia a nós, procurando defender 
os valores tradicionais.  
Rune  comentou: 
- E o que faz o analista espacial no meio disto tudo? Que faz ele? Se a sua teoria é 
válida, deve explicá-la. 
- Acho que explica. Esses analistas espaciais são na quase totalidade pessoas 



desequilibradas, e este deve ter arranjado alguma - aqui, os dedos de Fife moveram-
se como que a construir uma vaga estrutura - alguma teoria maluca. Não interessa 
qual. Trantor não pode deixá-la vir a lume, senão a Agência Interestelar de Análise 
Espacial desmentia logo. Mas apanhar o homem e saber pormenores, é coisa que 
talvez apresente uma validez superficial aos olhos de pessoas não especializadas 
no assunto. Podem usá-la, podem parecer fazê-la verdadeira. A Agência é um 
fantoche nas mãos de Trantor e os desmentidos, uma vez espalhada a história por 
rumores sabiamente preparados, nunca teriam força suficiente para destruir a 
mentira. 
- Isso  parece muito  complicado - disse Bort. Bolas. Não podem deixar saber-se a 
coisa, mas depois fazem-na constar? 
- Não podem deixar que se saiba a coisa com a forma de notícia científica séria, ou 
mesmo chegar à Agência como tal - explicou Fife pacientemente. Mas podem 
espalhá-la como boato. Não percebe ? 
- E que anda então o velho Abel a fazer, gastando o seu tempo à procura do analista 
espacial? 
- Está à espera que ele nos diga que o apanhou ? O que Abel  faz   na   verdade  e  
o que parece fazer são duas coisas diferentes. 
- Bem - disse Rune - se você  tem razão,  que devemos fazer? 
Fife  continuou: 
- Já sabemos do perigo, e isso é o importante. Se pudermos, havemos de apanhar o 
analista espacial. Temos que manter sob cuidadosa vigilância todos os agentes de 
Trantor que conhecemos, mas sem na realidade intervir. Dos seus atos, poderemos 
depreender o que vai acontecer em seguida. Temos que suprimir por completo toda 
a propaganda em Florina acerca da destruição do planeta. O primeiro murmúrio, por 
mais leve que seja, tem de encontrar instantaneamente um contra-ataque da 
espécie mais violenta. Além de tudo o mais, temos que manter-nos unidos. É esse o 
principal propósito desta reunião, a meu ver; a formação de uma frente comum. 
Todos nós sabemos da autonomia continental, e estou certo de que ninguém mais 
do que  eu insiste neste ponto. Isto é, em condições normais. Estas condições não 
são as normais, percebem? 
Mais ou menos relutantemente, todos perceberam, se bem que a autonomia 
continental não fosse coisa para se abandonar de ânimo leve. 
- E agora - dissera Fife - vamos aguardar a segunda cartada. 
Isso fora um ano antes. Tinham-se ido embora, e depois fora o mais estranho e mais 
completo fiasco que jamais acontecera na moderadamente longa e mais que 
moderadamente audaciosa carreira do Escudeiro de Fife. 
Não houve segunda cartada, Não houve mais cartas para nenhum deles. O analista 
espacial continuava a não ser encontrado, enquanto Trantor fazia pesquisas ao 
acaso. 
Não havia vestígios de boatos de apocalipse em Florina, e a colheita e tratamento 
do kyrt continuavam o seu ritmo calmo. 
O Escudeiro de Rune dava-se ao trabalho de chamar Fife semanalmente. 
- Fife – dizia - há algo de novo? A sua gordura tremia de satisfação, e grossas 
risadas lhe escapavam da goela. 
Fife suportava tudo, desolado e impassível. Que podia fazer ? Peneirou e tornou a 
peneirar os fatos. De nada servia. 
Faltava   qualquer  coisa.   Algum  fator  vital   estava  fora do jogo. 



E depois, tudo começou a explodir ao mesmo tempo, e obteve a resposta. Sabia que 
tinha a resposta, e era o que já não esperava. 
Convocara nova reunião. O cronômetro marcava agora duas e vinte e nove. 
Começaram a aparecer. Bort primeiro, de lábios comprimidos e um dedo de áspera 
pele e grossa unhada recurvada arranhando o braço da cadeira. 
Depois Steen, a cara recentemente lavada de pinturas, apresentando uma aparência 
pálida pouco saudável. Baile, indiferente e cansado, faces chupadas, o braço da 
cadeira bem estofado, um copo de leite morno ao lado. Por fim Rune, atrasado dois 
minutos, os lábios traindo bom humor e movimentos tardos, posando durante a noite 
uma vez mais. Agora a sua luz estava enfraquecida a tal ponto de estar 
transformado num volume brumoso sentado dentro de um cubo de sombra que as 
luzes de Fife não podiam iluminar, embora tivessem o poder do Sol de Sark. 
Fife começou: 
- Escudeiros! O ano passado especulei sobre um perigo distante e complicado. 
Fazendo-o, caí numa cilada. O perigo existe, mas não é distante. Está perto de nós, 
muito, muito perto. Um de vós sabe já o que quero dizer. Os outros vão descobri-lo 
em breve. 
- Que quer você dizer com isso? - perguntou Bort rapidamente. 
- Alta traição! - respondeu-lhe Fife à queima roupa. 
 

*** 
 
CAPÍTULO X 
O FUGITIVO 
 
MYRLYN Terens não era um homem de ação. Disse-o consigo como desculpando-
se, por agora, ao   abandonar o espaço-porto, sentir o cérebro paralisado. Tinha que 
caminhar cuidadosamente. Não muito devagar, para não parecer estar perdido. Não 
muito depressa, para não parecer correr.  
Apenas estugar o passo, como o teria feito um patrulheiro,  um patrulheiro que 
andasse no seu serviço e prestes a entrar no carro. 
Se ao menos ele pudesse entrar num carro! O conduzir, infelizmente, não fazia parte 
da educação de um floriniano, nem mesmo de um Cidadão floriniano, por isso se 
esforçava por pensar enquanto caminhava e não o conseguia. Precisava de silêncio 
e repouso. 
E quase não tinha forças para andar. Podia não ser um homem de ação, mas tinha 
agido rapidamente durante um dia e uma noite e parte de outro dia. Tinha esgotado 
toda a sua vitalidade nervosa. 
E, no entanto, não se atrevia a parar. Se fosse de noite, poderia dispor de algumas 
horas para pensar. Mas era o princípio da tarde. 
Se soubesse conduzir um carro podia colocar quilômetros entre ele e a cidade. A 
distância suficiente para pensar um bocado, antes de decidir o passo seguinte. Mas 
só dispunha das pernas. 
Se pudesse pensar... Era isso. Se pudesse pensar... Se pudesse suspender todo o 
movimento, toda a ação. Se pudesse agarrar o universo, entre os instantes do 
tempo, ordenar-lhe que parasse, enquanto pesava bem todos os fatos. Tinha de 
encontrar alguma maneira. 
Mergulhou na sombra bem vinda da Cidade Inferior. Caminhava hirto, como vira 



fazer aos patrulheiros. Agarrou a matraca com pulso firme. As ruas estavam 
desertas. 
Os nativos encolhiam-se dentro das habitações. Tanto melhor. O Cidadão escolheu 
cuidadosamente a casa. Era preferível escolher uma das melhores, uma com a 
mancha colorida dos tijolos plásticos e vidros polarizados nas janelas. As classes 
mais baixas mostravam uma total indiferença.  
Tinham menos a perder. Um "homem de cima", era capaz de tirar a camisa para o 
ajudar. . 
Meteu por uma curta vereda dirigindo-se a uma dessas casas. Estava afastada da 
rua, outro sinal de superioridade em relação ao meio. Sabia que não precisaria de 
dar punhadas na porta ou de a arrombar. Notara movimento numa janela enquanto 
caminhava pela vereda. (Como a continuidade das gerações de necessidades 
tinham habituado os florinianos a pressentir   a   aproximação   de   um   
patrulheiro!). A   porta abrir-se-ia. Abriu-se. 
Uma rapariguinha surgiu no limiar, de olhos arregalados. Estava num vestido, cujos 
enfeites mostravam um esforço da parte de seus pais no sentido de evidenciar a sua 
posição de ligeira superioridade sobre a vulgar "escória floriniana". Afastou-se para o 
deixar entrar, ofegante, a boca aberta. 
O Cidadão fez-lhe sinal para fechar a porta. 
- O teu pai está, rapariga? Ela gritou: 
- Papá! - e depois murmurou: - Sim, senhor. 
O "papá" vinha vagarosamente de outro compartimento. 
Caminhava como se ignorasse ser um patrulheiro a pessoa que estava à porta. Era 
simplesmente mais seguro mandar a rapariguinha abrir a porta. Se o patrulheiro 
estivesse por acaso de mau humor, podia muito bem dar uma pancada em quem lhe 
abrisse a porta. E sem dúvida hesitaria perante uma rapariguinha. O que não 
aconteceria com o "papá". 
- Como te chamas? - perguntou o Cidadão.  
- Jacof, senhor, se assim lhe agrada. 
No uniforme do Cidadão havia um bloco de notas de folhas finas numa das 
algibeiras. O Cidadão abriu-o e examinou-o com rapidez, para fazer um breve sinal 
de conferência. 
Disse: 
- Jacof! Sim! Quero ver toda a gente da casa. Depressa! 
Se pudesse sentir outra emoção além da depressão desesperada que o tomava, 
Terens quase se teria orgulhado de si próprio nesse momento. Não era imune aos 
sedutores prazeres da autoridade. 
Os da casa alinharam-se. Uma mulher magra, aflita, com uma criança de quase dois 
anos mexendo-se-lhe nos braços.  
Depois a rapariguinha que o tinha recebido e o irmão mais novo. 
- É  tudo? 
- Todos,   senhor - respondeu   Jacob,   com   humildade. 
- Posso ir deitar a criança? - perguntou a mulher, preocupada. - É a hora da sesta. 
Estava a deitá-la. 
Mostrava a criança nos braços como se à vista da inocência infantil se pudesse 
abrandar o coração do patrulheiro. 
O Cidadão não a olhou. Um patrulheiro, imaginava, não o teria feito e ele era um 
patrulheiro. Respondeu: 



- Deita-a e dá-lhe uma boneca de açúcar para a sossegar. Agora tu! Jacof! 
- Sim, senhor! 
- És um rapaz com responsabilidades, não és? Um  nativo  de  qualquer idade  era, 
evidentemente, um "rapaz". 
- Sim, senhor. - Os olhos de Jacof brilharam e encolheu os ombros 
imperceptivelmente. - Sou funcionário do centro de tratamento de alimentos. Fiz 
matemáticas, curso complementar. Sei calcular com logaritmos. 
Sim, pensou o Cidadão, mostraram-te como se usa uma tábua de logaritmos e 
ensinaram-te a pronunciar a palavra. 
Conhecia este gênero. O homem sentia-se mais orgulhoso com os seus logaritmos, 
que um Escudeiro novato com o seu "yacht". O vidro polarizado das janelas era 
conseqüência desses logaritmos e os tijolos coloridos apregoavam o curso 
complementar. O seu desprezo pelo nativo não educado, devia ser igual ao do 
escudeiro comum por todos os nativos e o seu ódio devia ser mais intenso, pelo fato 
de ter de viver entre eles e ser tomado por um deles pelos seus superiores. 
- Acreditas na lei, rapaz? E nos bons Escudeiros? 
O Cidadão manteve-se na comédia impressionante de consultas ao bloco de 
apontamentos. 
- O  meu marido  é um  homem de  bem - irrompeu  a mulher,  voluvelmente - Nunca  
teve  complicações.   Não  se liga à escumalha. E eu também não. Nem as crianças. 
Nós sempre... 
Terens fez-lhe um gesto com a mão: 
- Sim, sim. Ora ouve, rapaz: eu quero que te sentes aqui e faças o que te vou dizer. 
Quero uma lista de toda a gente que conheces neste quarteirão. Nomes, moradas, o 
que fazem e que espécie de rapazes são. Especialmente isto. Se houver aí algum 
desses agitadores, quero saber. Vamos fazer uma limpeza. Percebido? 
- Sim, senhor. Sim, senhor. Antes de mais, há o Hustinp. Mora ali em baixo. É... 
- Assim, não, rapaz. Tu dá-lhe uma folha de papel. Agora senta-te aí e escreve tudo 
isso. Tudo. Escreve devagar, porque não posso ler os rabiscos imundos dos nativos. 
- Tenho mão bem treinada na escrita, senhor. 
- Então, vamos ver isso. 
Jacof pôs mãos à obra, a mão movendo-se devagar. A mulher observava sobre o 
seu ombro. 
Terens falou à rapariga que lhe abrira a porta: - Vai para a janela e dize-me assim 
que vierem outros patrulheiros nesta direção.  Hei de querer falar com eles. Mas não 
os chames. Só quero que me previnas. 
E então pôde por fim descansar. Tinha arranjado momentaneamente um abrigo 
seguro no meio do perigo. 
A não ser o ruidoso chuchar da criança ao canto da casa, havia um razoável 
silêncio. Seria prevenido da aproximação do inimigo com tempo bastante para tentar 
escapar. Agora,  podia  pensar. 
Em primeiro lugar, o seu papel de patrulheiro estava quase a terminar. Havia, sem 
dúvida, barricadas em todas as saídas  possíveis da Cidade, e eles sabiam que não 
podia usar meios de transporte mais complicados que o "scooter" diamagnético. Não 
faltaria muito para que nos ferrugentos cérebros dos patrulheiros se formasse a idéia 
de que só quarteirão por quarteirão e casa por casa poderiam apanhar o homem 
que queriam. 
Quando finalmente decidissem fazê-lo, começariam sem dúvida pelos arrabaldes, 



avançando para o interior da Cidade. A ser assim, esta casa seria das primeiras a 
ser inspecionada, e por isso o tempo que lhe restava era muito particularmente 
limitado. 
Até agora, apesar da evidência de negro-e-prata, a farda de patrulheiro tinha sido 
útil. Os próprios nativos não tinham reparado. Não tinham parado para ver a sua 
face pálida de floriniano; não tinham estudado a sua aparência. O uniforme tinha 
sido suficiente. 
Já há algum tempo que os perseguidores deveriam ter sentido este fato brilhando 
sobre eles. Havia de ocorrer-lhes a idéia de transmitir pela rádio instruções a todos 
os nativos, para que prendessem todo o patrulheiro incapaz de mostrar identificação 
conveniente, em especial um com face branca e cabelo cor de areia. Identificações 
temporárias seriam passadas a todos os legítimos patrulheiros. Seriam oferecidas 
recompensas. Talvez só um nativo em cada cem fosse suficientemente corajoso 
para tocar no uniforme, embora fosse escandalosamente falso o seu ocupante. Um 
em cem seria o bastante. Por isso ele tinha que deixar de ser patrulheiro. 
Esse era um ponto. Agora outro. De agora em diante, em nenhum local de Florina 
estaria seguro. Matar um patrulheiro era o último dos crimes, e passados cinqüenta 
anos, se durante esse período pudesse iludir a perseguição, ainda a caça seria 
muito ativa. Por isso, ele devia sair do planeta. 
Como? 
Bem, ele concedia a si próprio mais um dia de vida. Era uma estimativa generosa. 
Contava com a maior estupidez dos patrulheiros e com a sua maior sorte. 
Por um lado, isto era uma vantagem. Umas meras vinte e quatro horas de vida não 
eram uma estimativa exagerada. Quer dizer, ele podia arriscar-se a atos que 
ninguém mais ousaria fazer. 
Pôs-se de pé. Jacof olhou-o. 
- Senhor, ainda não acabei. Estou a escrever com muito cuidado. 
- Deixa-me ver o que escreveste. 
Olhou o papel que lhe era estendido e disse: 
- Já chega. Se outros patrulheiros vierem, não lhes façam perder tempo dizendo que 
já fizeram uma lista. Estão com muita pressa e podem ter outras tarefas para vocês. 
Façam exatamente o que eles mandarem. Vêm aí alguns? 
A rapariga, que estava à janela, disse: 
- Não, senhor. Quer que vá ver à rua? 
- Não é preciso. Vejamos agora. Onde é o elevador mais próximo ? 
- É coisa de um quarto de milha à esquerda, senhor, quando se sai do prédio. 
Pode... 
- Bem,  bem.  Deixem-me sair. 
Um esquadrão de patrulheiros virava a esquina próxima ao mesmo tempo que a 
porta do elevador vinha ao seu lugar, atrás do Cidadão. Ele pôde sentir o coração 
bater sobressaltado. A pesquisa sistemática estava provavelmente a começar, e ali 
estavam nos seus calcanhares. 
Um minuto depois, o coração ainda rufando, saía do elevador para a Cidade 
Superior. Aí não haveria cobertura. Não haveria pilares. Não haveria a abóbada a 
escondê-lo de cima. 
Sentiu-se como um pequeno ponto negro movendo-se entre o resplandecer dos 
edifícios berrantes. Sentiu-se visível dois quilômetros de cada lado e outros dois pela 
parte de cima. Parecia-lhe que enormes setas apontavam para ele. 



Não havia patrulheiros à vista. Os Escudeiros que passavam, olhavam sem o ver. Se 
um patrulheiro era objeto de terror para um floriniano, não significava absolutamente 
nada para um Escudeiro. Se alguma coisa o podia salvar, era isso. 
Tinha uma noção vaga da topografia da Cidade Superior. Num certo lugar deste 
bairro, era o Parque da Cidade. O ato mais  lógico seria perguntar, o ato seguinte 
seria entrar num edifício moderadamente alto e observar dos terraços superiores. A 
primeira alternativa era impossível, nenhum patrulheiro poderia perguntar tal coisa. A 
segunda era excessivamente arriscada, pois um patrulheiro dentro de um edifício era 
muito evidente. Evidente demais. 
Deslocou-se, muito simplesmente, na direção que lhe indicavam as suas 
recordações dos mapas da Cidade Superior que tinha visto. E saiu-se muito bem. 
Era sem possibilidade de erro o Parque da Cidade, aquele em que entrava cinco 
minutos   depois. 
O Parque da Cidade era uma mancha artificial de verdura, com uma área de cerca 
de cem acres. Em Sark, o Parque da Cidade tinha reputação exagerada por muitas 
razões, desde a paz bucólica até às orgias noturnas. Em Florina, àqueles que tinham 
vagamente ouvido falar nele, imaginavam-no dez a cem vezes maior e cem a mil 
vezes mais luxuoso. 
A realidade era, todavia, bastante agradável. No brando clima de Florina, havia 
verde durante todo o ano. Havia manchas de relva, zonas de bosques e grutas de 
pedras. 
Havia um pequeno lago com peixes decorativos e um lago maior para a miudagem 
chapinhar. À noite, tudo ardia em iluminações brilhantes até começar a chuva 
miudinha. 
Era entre o crepúsculo e a chuva que o Parque vivia mais intensamente. Havia 
dança, espetáculos tridimensionais que se perdiam ao longo dos passeios do 
labirinto. 
Terens nunca lá tinha estado. Achou repelente a sua artificialidade, ao entrar. Sabia 
bem que o solo e as rochas em que caminhava, a água e as árvores à sua volta, 
tudo repousava sobre um plano de betão armado, e isso aborrecia-o. Pensou nos 
campos de kyrt, extensos e planos, e nas cordilheiras do sul. Desprezava os 
estranhos que se viam obrigados a construir brinquedos para uso próprio, no meio 
da magnificência. Durante meia hora, Terens vagueou sem destino pelas áreas. O 
que tinha a fazer devia ser feito no Parque. Mesmo aqui, podia ser impossível. 
Noutro sítio, era completamente impossível. Ninguém o via.  Ninguém reparava nele.  
Estava  certo disso. Fossem lá perguntar aos Escudeiros e Escudeiras que por ele   
passavam:   "viu   ontem   um   patrulheiro   no   Parque?" 
Apenas poderiam ficar a olhar. Do mesmo modo se lhes poderia perguntar se teriam 
visto uma noz no meio da área. 
O Parque estava excessivamente sossegado. Sentiu que o pânico começava a 
crescer.  Dirigiu-se para uma escadaria entre rochedos e começou a descer para a 
cavidade em forma de taça, rodeada de pequenas grutas destinadas a abrigar os 
pares que eram apanhados pela chuva noturna.  (E eram apanhados tantos que 
dificilmente se poderia falar em acaso). 
E então viu aquilo que procurava. 
Um homem! Melhor, um Escudeiro. Andava de trás para diante, rapidamente; 
fumava o resto de um cigarro em fumaças curtas, e depois atirou-o para um cinzeiro, 
onde continuou a arder por um instante para depois se apagar com um último 



rebrilhar. Consultou um relógio de bolso. Não estava mais ninguém na cova. Era um 
local feito para a tarde e para a noite. 
O Escudeiro aguardava alguém. Era evidente. Terens olhou em torno de si. Ninguém 
o seguira. 
Podia haver outras escadas. Com certeza. Mas não interessava, ele não podia 
perder a oportunidade. 
Desceu em direção ao Escudeiro. O Escudeiro, claro, não reparou nele até que 
Terens disse: 
- V. Exa, dá-me licença? 
Era suficientemente respeitoso, mas um Escudeiro não estava habituado a que um 
patrulheiro lhe chamasse a atenção, por mais respeitosamente que o fizesse. 
- Que diabo me quer?... - disse ele. 
Terens não abandonou o respeito nem a urgência no seu modo de falar. (Mantê-lo a 
falar! Manter os olhos dele nos seus por meio minuto que fosse!). Disse: 
- Por aqui, senhor. É por causa da pesquisa que estamos a fazer em toda a Cidade, 
em busca do nativo assassino. 
- De que está você a falar? 
- É só um momento. 
Disfarçadamente, Terens empunhara o chicote neurônico. O Escudeiro não chegou 
a vê-lo. O aparelho zumbiu ligeiramente e o Escudeiro contorceu-se com a dor e 
caiu. 
O Cidadão nunca tinha levantado a mão para um Escudeiro. Surpreendeu-se com o 
incômodo remorso que sentiu. Continuava a não haver ninguém à vista. Arrastou o 
corpo agora rijo como madeira, de olhos estarrecidos e gelados, Para a gruta mais 
próxima. Arrastou-o para o mais fundo da gruta. 
Despiu o Escudeiro, tirando-lhe o dólman e as calças com dificuldade dos braços e 
pernas retesados. Despiu o seu uniforme de patrulheiro, poeirento e manchado de 
suor, e vestiu rapidamente a roupa de baixo do Escudeiro. Pela primeira vez, sentiu 
o tecido de kyrt contatando com a sua pele. Coisa diferente de só o apalpar com os 
dedos. 
Depois, o resto da vestimenta e o barrete do Escudeiro. Este último era necessário. 
Os barretes não estavam inteiramente em voga entre os jovens, mas alguns 
usavam-nos, e felizmente entre eles este Escudeiro. Para Terens, era uma 
necessidade, de outro modo o seu cabelo claro tornaria impossível o disfarce. 
Enterrou-o até cobrir as orelhas. 
E depois fez o que tinha a ser feito. A morte de um patrulheiro não era, 
compreendeu-o repentinamente, o último de todos os crimes. 
Regulou o desintegrador para a dispersão máxima e apontou-o para o corpo 
inconsciente do Escudeiro. Dez segundos depois, restava apenas uma massa 
queimada.  
Isso atrasaria a identificação e confundiria os perseguidores. 
Com o pulverizador reduziu o uniforme de patrulheiro a uma fina cinza branca e 
arrancou botões e fivelas do montão de prata enegrecida. Também isso tornaria 
mais difícil a caça. Talvez estivesse a comprar apenas uma única hora adicional, 
mas até isso valia a pena. 
E agora tinha de partir sem delongas. Deteve-se um momento, exatamente à saída 
da gruta para farejar. O desintegrador trabalhava com limpeza. Apenas se percebia 
um breve cheiro a carne queimada, e a leve brisa o dissiparia. Vinha a descer uns 



degraus quando se cruzou com uma jovem. Durante um momento, baixou os olhos 
num gesto habitual. Era uma Escudeira. Levantou-os a tempo de ver que era nova e 
muito bonita, e que vinha apressada. 
Apertou os maxilares. Evidentemente que ela não o encontraria. Mas vinha atrasada, 
de contrário ele não teria olhado o relógio daquela maneira. Ela podia pensar que 
ele se cansara de esperar e se fora embora. Andou um pouco mais depressa. Não 
queria que ela, ao voltar, o perseguisse extenuada para lhe perguntar se vira um 
jovem. Deixou o Parque, caminhando ao acaso. Mais meia hora tinha passado. 
E agora? Já não era um patrulheiro, era um Escudeiro. Mas e agora? 
Parou num pequeno largo onde havia uma fonte no meio de um canteiro de relva. 
Tinham deitado na água um pouco de detergente, de modo a formar bolhas e 
espuma de alegre iridescência. 
Encostou-se à vedação, de costas para o Sol no ocidente, e, bocado a bocado, 
vagarosamente, deitou a prata enegrecida dentro da fonte. 
Pensou na rapariga que passara por ele na escadaria. Era muito nova. Pensou 
depois na Cidade Superior, e o momentâneo espasmo de remorso abandonou-o. 
Os restos de prata tinham desaparecido, e tinha as mãos vazias. Começou, com 
calma, a procurar o conteúdo das algibeiras, fazendo o possível para que o gesto 
parecesse natural. 
O conteúdo dos bolsos não era particularmente invulgar. Uma carteira de chaves, 
algumas moedas, um cartão de identidade (oh feliz Sark! Até os Escudeiros os 
traziam. Mas enfim, não tinham que os mostrar a qualquer patrulheiro que lhes 
aparecesse...). 
O seu nome, aparentemente, era Alstare Deamone. Desejou não ter de utilizá-lo. Só 
havia dez mil homens, mulheres e crianças na Cidade Superior. Não era grande a 
possibilidade de deparar com alguém que conhecesse pessoalmente o verdadeiro 
Deamone, agora morto, mas essa possibilidade não era, também, insignificante. 
Tinha vinte e nove anos. De novo sentiu uma náusea ao pensar no que deixara 
dentro da gruta, e reagiu contra isso. Ele Escudeiro era um Escudeiro. Quantos 
florinianos de vinte e nove anos tinham morrido ás mãos dele, ou sob as suas 
ordens? E quantos de nove anos? 
Também tinha uma morada, mas isso nada significava para ele. O seu 
conhecimento de topografia da Cidade Superior era rudimentar. 
Oh! Um retrato a cores de um rapazinho, talvez dos seus três anos, em pseudo- 
tridimensão. As cores brilharam quando ele o tirou de dentro do invólucro e 
apagaram-se progressivamente à medida que o ia fechando de novo. Um filhinho? 
Um sobrinho? Havia a rapariga do parque, de modo que não podia ser um filho, 
ou...? 
Ou era ele casado? Aquele encontro seria dos que eles diziam "clandestinos"? 
Como podia ter-se uma tal entrevista à luz do dia? Ou porque não, em determinadas 
circunstâncias? 
Terens assim o desejou. Se a rapariga estivesse para se encontrar com um homem 
casado, não iria comunicar o seu desaparecimento tão depressa, Julgaria que ele 
não pudera ver-se livre da mulher. Isso dar-lhe-ia tempo  ele. 
Não, não daria. Uma depressão momentânea apoderou-se dele. Crianças que 
brincassem às escondidas haviam de encontrar os restos e fugiriam aos gritos. Isso 
deveria suceder dentro de vinte e quatro horas. 
Voltou novamente ao conteúdo dos bolsos. Uma cópia de algibeira de uma carta de 



piloto de "yacht" do espaço. Não fez caso. Todos os sarkianos mais ricos tinham 
"yachts" do espaço que eles mesmos pilotavam. Estava em voga neste século. Por 
fim, vieram algumas tiras de cheques sarkianos.  
Ora isto é que poderia ser útil. 
Lembrou-se de que não tinha comido desde a noite anterior, na loja do padeiro. 
Como uma pessoa podia tornar tão rapidamente consciência da fome que tinha! 
De súbito, regressou à carta de condução de "yacht" do espaço. Espera, o "yacht" 
agora não estava em serviço, uma vez morto o seu dono. E esse "yacht" era seu. No 
hangar n.° 26, espaço-porto n.° g. Bem... 
Onde seria o espaço-porto n.° g? Não tinha a menor noção. 
Encostou a testa à Maldade da vedação lisa que rodeava a fonte. E agora? 
A voz sobressaltou-o. 
- Olá! Está doente? 
Terens olhou. Era um Escudeiro mais idoso. Fumava um cigarro que continha 
qualquer folha aromática, enquanto uma pedra verde lhe pendia de uma pulseira de 
ouro. 
A sua expressão refletia um amável interesse que deixou Terens momentaneamente 
sufocado, até que se recordou. Ele agora era do "clan" superior. Entre si, os 
Escudeiros podiam muito bem ser pessoas decentes. 
O Cidadão respondeu: 
- Estou apenas a descansar.  Tinha resolvido dar uma volta e perdi a noção do 
tempo. Agora, já devo estar atrasado para um encontro. 
Fez um gesto vago com a mão ondulante. Sabia imitar razoavelmente o sotaque dos 
sarkianos, devido ao longo contato que com eles tivera, mas não cometeu o erro de 
exagerar. Era mais fácil notar o exagero que a deficiência. 
O outro disse: 
- Sem o carrinho voador está - se amarrado de pés e mãos, hem? 
Era o mais velho, divertido com as loucuras da juventude. 
- Não tenho - admitiu Terens. 
- Então sirva - se do meu - veio imediatamente a oferta insistente. - Está arrumado 
mesmo ali fora.   Você pode regular os comandos e fazê-lo regressar aqui logo que 
não precise dele. Durante uma hora, ou coisa assim, não vou precisar dele. 
Para Terens, era quase o ideal. Os carros voadores eram rápidos e velozes como o 
relâmpago, e podiam ultrapassar e fazer melhores manobras que qualquer veículo 
da Patrulha. Só não era ideal porque Terens não tinha a menor noção de condução. 
- Até Sark - disse. - Conhecia esse calão escudeiral que significava "obrigado", e 
jogou - o.  Acho que posso ir a pé, não é muito longe, o espaço-porto n.° 9. 
- Não, não é - concordou o outro. 
Isto deixou-o na mesma. Tentou de novo. 
- Claro que gostaria de estar mais perto. O percurso até à Avenida do Kyrt, só por si, 
faz bem à saúde. 
- A Avenida de Kyrt? Que tem isso a ver...? 
Estaria ele olhando estranhamente para Terens? De súbito ocorreu a Terens que 
talvez o vestuário lhe não servisse bem.  
Disse muito rapidamente: 
- Espera!... Estou enganado. Ora, afinal perdi-me no passeio. Deixe cá ver... - olhou 
em torno vagamente. 
- Ouça. Você está na Rua Recket. O que tem a fazer é descer para Triffis e virar à 



esquerda e ir a direito até espaço-porto - apontou num gesto automático. 
Terens sorriu. 
- Tem razão. Tenho que deixar de sonhar e começar a pensar. Até Sark, senhor. 
- Continua a poder servir-se do meu voador. 
- É muito gentil da sua parte, mas... 
Terens já ia andando, com uma pressa ligeiramente excessiva, agitando a mão. O 
Escudeiro ficou a vê-lo, numa admiração. 
Talvez no dia seguinte, quando encontrassem o cadáver nas rochas e começassem 
a pesquisar, o Escudeiro pudesse pensar neste encontro. Diria provavelmente: havia 
qualquer coisa estranha nele, não sei se me faço entender. Tinha uma maneira 
esquisita de falar e parecia não saber onde estava. Ia jurar que ele nunca ouviu falar 
na Avenida Triffis. Mas isso seria no dia seguinte. 
Caminhava na direção indicada pelo Escudeiro. Chegou ao sinal luminoso "Avenida 
Triffis", quase ofuscado contra a estrutura da iridescência alaranjada que lhe servia 
de fundo. Virou à esquerda. 
O espaço-porto estava animado, cheio de jovens em fato de desporto, que parecia 
compreender chapéus com alto espigão e calças marcando as ancas. Terens sentiu-
se deslocado, mas ninguém lhe prestou atenção. O ar estava cheio de conversas 
onde viviam termos que não entendia. 
Descobriu o hangar n.° 26, mas esperou alguns minutos antes de se aproximar. Não 
queria que algum Escudeiro estivesse nas proximidades, nenhum que por acaso 
tivesse um "yacht" num hangar vizinho e conhecesse de vista o verdadeiro Alstare 
Deamone, e fosse então admirar-se de um  estranho andar a mexer na sua nave. 
Por fim, quando a vizinhança do hangar parecia segura, avançou. O esporão do 
"yacht" perfurava o tejadilho do hangar para o espaço aberto superior. Levantou o 
pescoço, a olhá-lo. E agora? 
Matara três homens nas últimas doze horas. Subira de Cidadão floriniano a 
patrulheiro, de patrulheiro a Escudeiro. Viera da Cidade Inferior para a Cidade 
Superior, e da Cidade Superior para um espaço-porto. Para todos os efeitos, tinha 
um "yacht", uma nave suficientemente espaçosa para o conduzir a um lugar seguro 
em algum mundo habitado deste setor da Galáxia. Só havia uma falha. 
Ele não sabia pilotar o "yacht" espacial. 
Estava cansado até aos ossos, esfomeado até às unhas dos pés. Tinha chegado até 
aqui, e agora não podia ir para diante. Estava à beira do espaço, mas não tinha meio 
de cruzar a borda. 
Agora, os patrulheiros já deviam ter concluído que ele estava na Cidade Inferior. 
Iriam continuar a sua pesquisa na Cidade Superior, logo que pudessem admitir nos 
seus cérebros brutos  que  um floriniano podia  atrever-se a  tal. Então, o cadáver 
seria encontrado e uma nova pista seria investigada.  E procurariam um Escudeiro 
impostor. 
E ei-lo aqui. Subira ao mais avançado fosso do beco sem saída, e, de costas para o 
fundo, apenas lhe restava esperar os primeiros e leves sons da perseguição, que 
iriam aumentando, aumentando, até que os cães de caça caíssem sobre ele. Trinta 
e seis horas antes, tivera nas mãos a maior das oportunidades da sua vida. Agora, a 
oportunidade fora-se, e em breve se lhe iria também a vida. 
 
                            *** 
 



CAPÍTULO XI 
O CAPITÃO 
 
ERA realmente  a primeira vez  que  o  capitão Racety se sentia incapaz de impor a 
sua vontade a um passageiro. Se esse passageiro fosse um dos Grandes 
Escudeiros, ainda poderia haver um entendimento. Um Grande Escudeiro seria todo 
poderoso no seu continente, mas numa nave reconheceria que só podia haver um 
chefe, o capitão. Uma mulher era diferente.   Qualquer mulher.  E uma mulher que 
era filha de um Grande Escudeiro era completamente  impossível. Ele disse: 
- Minha senhora, como posso eu deixá-la entrevistá-los sozinha? 
Samia de Fife, piscando os olhos perguntou: 
- Porque não? Eles estão armados? 
- Claro que não. Não é por isso. 
- Qualquer pessoa pode ver que são apenas duas pessoas muitíssimo assustadas. 
Estão terrivelmente assustados. 
- Pessoas assustadas podem ser muito perigosas, minha senhora.   Não se pode 
esperar que ajam com inteligência. 
- E então porque lhes reforça o medo? - Gaguejava imperceptivelmente quando se 
irritava. - O senhor pôs-lhes três tremendíssimos tripulantes de guarda, armados 
com desintegradores, coitados.  Capitão, em vão tentarei esquecer esta sua atitude. 
Não, não se esqueceria, pensou o capitão. Começou a sentir-se inclinado a ceder. 
- Se você não se importa, pode dizer-me o que pretende exatamente ? 
- É simples. Já lhe disse. Quero falar com eles. Se são florinianos, como o senhor 
diz, posso obter deles elementos muito valiosos para o meu livro. No entanto, se 
eles estiverem assustados demais para poderem falar, não conseguirei nada. Se eu 
puder estar sozinha com eles, é ótimo. Sozinha, capitão! Não compreende uma 
simples palavra? Sozinha! 
- E que direi eu a seu pai, minha senhora, se ele vier a descobrir que eu a deixei 
ficar sem guarda na presença de dois criminosos desesperados? 
- Criminosos desesperados!   Oh, Grande Espaço!   Dois pobres loucos que 
tentaram fugir do seu planeta e que não tiveram juízo para evitar embarcar numa 
nave que vinha para Sark! Além disso, como viria meu pai a sabê-lo? 
- Se eles lhe fizerem mal, sabe-o pela certa. 
- Porque me haviam eles de fazer mal? - o seu pequeno punho ergueu-se, vibrando, 
enquanto ele punha na voz toda a força que podia juntar. - Peço-lhe, capitão. 
- E se for como eu digo agora, minha senhora? Eu estarei presente, também.  Não 
sou um dos três tripulantes com desintegradores. Serei apenas um homem sem 
desintegrador na mão. De outro modo - e, por sua vez, pôs também toda a sua 
resolução na voz - de outro modo, terei que recusar o pedido. 
- Então está bem - ela nem respirava, - muito bem, mas se eu não conseguir que 
eles falem, por sua causa, então eu própria tratarei de arranjar  as   coisas   de modo 
a  nunca mais lhe darem o comando de uma nave. 
Valona   tapou   rapidamente   os   olhos   de   Rik   quando Samia entrou na prisão 
de bordo. 
- Que é isso, rapariga? - perguntou Samia rudemente, antes de recordar-se de que 
ia falar-lhes para os confortar. 
Valona falou com dificuldade: 
- Minha senhora, ele não é inteligente, não sabe que V. Exa é uma senhora e podia 



olhá-la. Quero dizer, olhá-la sem querer fazer-lhe mal. 
- Oh, está bem, deixa-o olhar. Têm que continuar aqui, capitão? 
- V. Exa preferiria uma sala privada, minha senhora? 
- Decerto que o senhor lhes poderia arranjar uma cela menos antipática. 
- É antipática para V. Exa, minha senhora. Tenho a certeza que para eles isto é um 
luxo. Aqui até há água corrente. Queira perguntar-lhes se a tinham nas suas 
cabanas de  Florina. 
- Bem, diga a esses homens que se vão embora. 
O capitão fez um gesto, eles viraram-se, e saíram rapidamente. 
O capitão armou a cadeira portátil de alumínio, que trouxera. Samia sentou-se. 
Ele disse bruscamente para Rik e Valona: 
- Levantem-se. 
Samia interrompeu-o imediatamente: 
- Não! Deixe-os estar sentados. O capitão não tem que se meter na conversa. - 
Virou-se para eles e continuou. - Então, tu és floriniana, rapariga? 
Valona abanou a cabeça: 
- Nós somos de Wotex. 
- Não têm que se assustar. Não faz mal nenhum que sejam de Florina. Ninguém lhes 
vai fazer mal. 
- Nós somos de Wotex. 
- Mas tu não vês que já admitiste praticamente que sois de Florina? Porque tapaste 
os olhos desse rapaz? 
- Ele não pode olhar para uma senhora. 
- Mesmo sendo de Wotex? 
Valona ficou calada. 
Samia deixou-a pensar. Tentou um sorriso amável e acrescentou: 
- Só os florinianos é que não podem olhar para as senhoras. Portanto, admitiste que 
és floriniana. 
Valona explodiu:  
- Ele não é. - E tu és? 
- Sou, sim. Mas ele não é. Não lhe façam nada. Ele não é, de fato, floriniano. Foi 
encontrado, um dia. Não sei de onde  é,   mas  não  é  de  Florina. - Subitamente, 
tornara-se quase tagarela. 
Samia olhava-a com surpresa: 
- Bem, vou falar com ele. Como te chamas, rapaz? 
Rik estava espantado. Então eram assim as mulheres dos Escudeiros? Tão 
pequeninas e tão amáveis? E cheirava bem.  
Sentia-se muito contente olhando-a. 
Samia perguntou de novo: 
- Como te chamas, rapaz? 
Rik regressou à realidade e balbuciou, tentando articular um monossílabo: 
- Rik - disse ele. Logo pensou "que diabo, isto não é o meu nome" e acrescentou. - 
Parece-me que é Rik. 
- Então não sabes? 
Valona,   com  um  aspecto  desolado,   tentou  falar,   mas Samia levantou a mão 
impondo-lhe silêncio. Rik abanou a cabeça: 
- Não sei. 
- És floriniano? Aqui, Rik foi positivo: 



- Não, eu estava numa nave. Vim de algum outro lado. Não podia deixar de olhar 
para Samia, mas parecia-lhe ver a nave coexistindo com ela. Uma nave pequena, 
calma e acolhedora como um lar. Continuou: 
- Foi numa nave que eu cheguei a Florina, e antes disso vivia num planeta. 
- Que planeta? 
Era como se as idéias estivessem a tentar caminho através de dolorosos canais 
demasiado estreitos para elas. 
Depois, Rik lembrou-se e gostou do som da sua voz, um som há tanto tempo 
esquecido: 
- A Terra! Eu sou da Terra! 
- A Terra? 
Rik acenou com a cabeça. 
Samia virou-se para o capitão: 
- Onde é esse planeta Terra? 
O capitão Racety sorriu brevemente: 
- Nunca ouvi falar nele. Minha senhora, não o tome a sério. Um nativo mente tal 
como respira. Torna-se-lhe natural. Diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça. 
- Ele não fala como um nativo. - Virou-se de novo para Rik:  
- Onde é a Terra, Rik? 
- Eu... - pôs um dedo trêmulo na testa - é no setor de Sirino. - A entoação tornou a 
afirmativa em meia pergunta. 
Samia disse para o capitão: - Há um setor de Sirino, não há? 
- Há. Acho engraçado que ele o saiba. Mas não é por isso que esse tal planeta Terra 
se torna mais real .  
Rik disse com veemência: 
- Mas existe, lembro-me, garanto-lhe. É assim desde que me recordo. Não me posso 
ter enganado. Não posso. 
Virou-se, agarrando os cotovelos de Valona e puxando-lhe as mangas: 
- Lona, dize-lhes que eu vim da Terra. Vim, vim. Os olhos de Valona estavam 
ansiosamente grandes: 
- Encontramo-lo um dia, minha Senhora, e ele não tinha cabeça absolutamente para 
nada. Não se sabia vestir, nem andar, nem falar. Não era nada. Desde então é que 
se tem lembrado a pouco e pouco. Tudo quanto tem lembrado tem sido assim - deu 
uma olhadela rápida e medrosa à cara enfadada do capitão. - Ele pode muito bem 
ter vindo da Terra, Escudeiro. Sem querer desmenti-lo. 
Esta última frase era muito antiga e habitual quando uma afirmação parecia 
contradizer as palavras de um superior. 
O capitão Racety roncou: 
- Minha senhora, por tudo o que esta história pode provar, ele pode muito bem ter 
vindo do centro de Sark. 
- Talvez, mas em tudo isto há algo de estranho - insistiu Samia, fazendo-se 
romanesca e adotando mentalidade bem feminina. - Estou certa disso... O que o 
tornava tão desvalido quando o encontraste, rapariga? Tinha sido ferido? Valona, 
primeiro, não disse nada. Os seus olhos vagueavam de um lado para outro em 
busca de uma salvação. Primeiro, olhou Rik que enterrava os dedos nos cabelos; 
depois, o capitão, que sorria divertido; por fim Samia, que aguardava a resposta. 
- Responde, rapariga - disse Samia. 
Era uma resolução difícil de tomar, mas neste lugar e nesta altura não se concebia 



mentira capaz de substituir a verdade: 
- Uma vez, um médico viu-o. Disse que o meu Rik tinha sido psico-cilindrado. 
- Psico-cilindrado! - Samia sentiu um ligeiro arrepio de repulsa. Afastou a cadeira,  
que rangeu no chão. - Queres dizer que ele era psicopata? 
- Não sei o que isso quer dizer, minha senhora - respondeu humildemente. 
- Não no sentido em que V. Exa está a pensar, minha senhora - disse o capitão 
quase ao mesmo tempo. - Os motivos não são nunca psicopaticos. Os seus desejos 
e necessidades são muito simples para isso. Eu nunca ouvi na minha vida falar de 
um nativo psicopata. 
- Mas então... 
- É simples, minha senhora. Se acreditamos nesta história  tão  faustosa  que  a  
rapariga lhe  conta,  só  podemos concluir que o rapaz foi um criminoso, que é uma 
forma de se ser psicopata, suponho. A ser assim, ele deve ter sido tratado por um 
destes charlatões que se treinam com os nativos; foi quase morto por ele, e depois 
abandonado numa região deserta para ocultar a vítima e evitar a perseguição 
policial. 
- Mas então é porque alguém tinha um cilindro psíquico - protestou Samia. - O 
senhor não espera, com certeza, que os nativos os saibam usar. 
- Talvez não. Mas então V. Exa não vai esperar que um médico empregue uma outra 
forma. O fato de termos chegado a uma contradição, prova que a história é uma 
mentira pegada. Se V. Exa aceita a minha sugestão, minha senhora, o melhor é 
deixar estas criaturas ao nosso cuidado. Bem vê que é inútil contar que forneçam 
algo de interessante. 
Samia  titubeou: 
- Talvez tenha razão. 
Levantou-se e olhou hesitante para Rik.  O capitão foi atrás dela, tirou a cadeirinha e 
dobrou-a com um estalido. Rik saltou: 
- Esperem! 
- Por favor, minha senhora - disse o capitão mantendo a porta aberta para ela 
passar. - Os meus homens já o fazem sossegar. 
Samia parou no limiar:  
- Não o vão magoar? 
- Julgo que não nos obrigará a chegar aos extremos. Vai ser fácil de manobrar. 
- Minha senhora!   Minha senhora! - chamou Rik - eu posso provar-lhe. Sou da Terra! 
Samia ficou irresoluta por um momento, depois disse: 
- Ouçamos o que ele tem para dizer. O capitão respondeu friamente: 
- Como V. Exa desejar, minha senhora. 
Ela voltou atrás, mas não se aproximou muito. Ficou a um passo da porta. 
Rik vibrava com o esforço feito para recordar, os seus lábios tinham-se arrepanhado 
numa caricatura de sorriso. Disse: 
- Lembro-me da Terra. Estava radiativa. Lembro-me das áreas interditas e do 
horizonte azulado da noite. O solo era luminescente e nada crescia nele.  Só em 
alguns locais o homem podia viver. Por isso é que eu era um analista espacial. Por 
isso é que eu não me importava de viver no espaço. O meu mundo era um mundo 
morto. 
Samia encolheu os ombros: 
- Vamos embora, capitão. É puro delírio. 
Mas desta vez era o capitão quem estava espantado, murmurando: 



- Um mundo  radiativo! Ela perguntou: 
- Acha que tal coisa existe? 
- Sim... - virou para ela uns olhos maravilhados - mas onde é que ele foi buscar uma 
coisa destas? 
- Como pode um planeta radiativo ser habitado? - Mas há um! E é no Setor de 
Sirino. Não me lembro do nome. Pode muito bem ser a Terra. 
- É a Terra - disse Rik orgulhosamente e cheio de confiança. - É o planeta mais 
antigo da Galáxia. É o planeta em que surgiu a raça humana. 
O capitão disse devagar: 
- É isso! 
Samia, a mente num torvelinho, perguntou:  
- Acha que a raça humana apareceu nessa Terra? 
- Não, não - disse abstratamente o   capitão. - É uma superstição.   Simplesmente,  
foi  a  propósito  disso  que  ouvi falar do planeta rádiativo. Os de lá dizem que é o 
Planeta Mãe da Humanidade. 
- Não sabia que se julgava haver um planeta mãe. 
- Parece-me que devemos ter começado nalgum lado, minha senhora, mas duvido 
que alguém possa vir a saber em que planeta foi. Com uma súbita decisão, virou-se 
para Rik: 
- De que mais se recorda? 
Quase acrescentou "rapaz", mas não o disse. 
- Quase só da nave e da análise Espacial. 
Sarnia veio para junto do capitão. Estava ali, mesmo em frente de Rik, e Samia 
sentiu voltar a si uma excitação: 
- Então é tudo verdade? Mas como acabou ele por ser psico-cilindrado ? 
- Psico-cilindrado! - fez o capitão, pensativo. - Suponha que lhe perguntamos. Ouça, 
seu nativo, ou estrangeiro, ou lá o que é. Como é que você acabou por ser psico-
cilindrado? 
Rik pareceu em dúvida: 
- Todos mo dizem. Até Lona. Mas eu não sei o que é isso. 
- Então, quando é que deixou de ter memória? 
- Não tenho a certeza. - Começou novamente a pensar, num desespero. - Eu estava 
numa nave... 
- Já sabemos. Vamos, adiante. 
Samia observou: 
- Não deve berrar, capitão. Assim, tira-lhe as poucas idéias que lhe restam. 
Rik estava inteiramente absorvido a espremer a vacuidade do seu cérebro. O 
esforço não deixava lugar a emoções. Foi com espanto de si próprio que disse: 
- Não tenho medo dele, minha senhora. Estou a ver se me lembro. Havia um perigo. 
Tenho a certeza. Um grande perigo para Florina, mas não sou capaz de recordar os 
pormenores. 
- Perigo para todo o planeta? - Samia deitou uma rápida olhadela ao capitão. 
- Sim. Era das correntes. 
- Que correntes? - perguntou o capitão.  
- As correntes do espaço. 
O capitão levantou os braços e deixou-os cair: 
- Isto é uma loucura. 
- Não, não.  Deixe-o continuar. - A maré de confiança voltara de novo a Samia.   



Tinha os lábios entreabertos, brilhavam-lhe os olhos escuros e pequenas covas 
apareciam-lhe na face quando sorria. - Que são as correntes do espaço? 
- Os diversos elementos - disse Rik vagamente. 
Já tinha explicado isso uma vez, e não queria entrar de novo no assunto. 
Continuou rapidamente, quase sem coerência, falando à medida que lhe apareciam 
os pensamentos, conduzido por eles: 
- Enviei uma mensagem à repartição regional de Sark. Lembro-me muito bem. Tinha 
que ser cauteloso. Era um perigo que vinha do lado de lá de Florina, sim do lado de 
lá de Florina. Era tão larga como a Via-Láctea. Tinha que ser arranjada com muita 
cautela. 
Parecia ter perdido todo o contato com os que o ouviam; parecia viver num mundo 
do passado em frente do qual estivesse colocada uma cortina cheia de buracos. 
Valona; pôs-lhe no ombro uma mão tranqüilizadora e disse: 
- Não! 
Mas não reagiu.   Continuou, ofegante: 
- De um modo qualquer, a minha mensagem foi interceptada por algum funcionário 
de Sark. Foi um erro. Não sei como isso aconteceu. 
Franziu a testa e prosseguiu: 
- Tenho a certeza de que a mandei para a repartição regional, no comprimento de 
onda  privativa  da  agência. Acham que o sub-éter poderia ter sido interceptado? 
Nem mesmo se espantou por a palavra "sub-éter" lhe ocorrer tão facilmente. Poderia 
ter ficado à espera de uma resposta, mas os seus olhos continuavam sem ver 
ninguém. 
- Seja como for, quando desci em Sark, estavam à minha espera. 
Nova pausa, agora longa e plena de meditações. O capitão não fez nada para 
quebrá-la; parecia estar também meditando. 
Samia, no entanto, perguntou: 
- Quem é que estava à sua espera? Quem? Rik respondeu: 
- Não sei. Não sou capaz de me lembrar. Não era o pessoal da agência. Era alguém 
de Sark. Lembro-me que lhe falei. Ele sabia do perigo. Falou nele. Tenho a certeza 
de que falou nele. Estávamos os dois sentados à mesma mesa. Lembro-me da 
mesa. Ele estava sentado à minha frente. E tão claro como o espaço. Falamos 
durante um bom bocado. Julgo que eu não estava disposto a dar pormenores. 
Tenho a certeza. Eu devia falar primeiro com a agência. E então ele... 
- Ele... - ajudou Samia. 
- Ele fez uma coisa... Ele não... nada mais se segue. Nada mais se segue! 
Gritou estas palavras e depois fez-se o silêncio, um silêncio que foi pouco 
poeticamente quebrado pelo prosaico zumbir do "comuno" de pulso do capitão. 
- Que há? 
A voz respondia aflautada e respeitosa: 
- Uma mensagem de Sark para o capitão. Pedem que a receba pessoalmente. 
- Muito bem. Estarei presente nos sub-etéricos. Virou-se para Samia: 
- Minha senhora, posso sugerir-lhe que,   de   qualquer modo, são horas de jantar? 
Percebeu que a rapariga ia desculpar-se com a sua falta de apetite e insistir que se 
fosse embora, não se incomodando com ela. Mais diplomaticamente continuou: 
- Também são horas de dar de comer a estas criaturas. Estão provavelmente 
cansados e famintos. 
Samia nada podendo replicar a isto, disse apenas: 



- Capitão, tenho que os voltar a ver. 
O capitão curvou-se silenciosamente. Podia ser uma aquiescência, mas também 
podia não o ser. 
Samia de Fife estava emocionada. Os seus estudos acerca de Florina satisfaziam-
lhe uma certa aspiração intelectual, mas     O    MISTERIOSO     CASO     DO     
TERRESTRE     PSICOCILINDRADO (pensava já no caso em caixa alta), ia direito a 
algo de mais primitivo e de muito mais urgente. Isso acordava nela a simples e pura 
curiosidade animal. Era um mistério! 
Havia três pontos que a fascinavam. Entre eles estava a talvez razoável pergunta 
(dadas as circunstâncias), de saber até que ponto a história do homem era uma 
ilusão ou uma burla. Acreditar que isso poderia ser coisa diferente da verdade, 
estragaria o mistério e Samia não podia encará-la senão deste ângulo. 
Os três pontos eram:  
1). Qual o perigo que ameaçava Florina, ou mais propriamente, a Galáxia inteira?  
2). Quem tinha sido a pessoa que psicocilindrara o Terrestre? 
3). Por que o tinha feito? 
Determinou explorar o assunto até estar completamente satisfeita com as suas 
investigações. Ninguém é tão modesto que se não julgue um completo detetive 
amador, e Samia estava bem longe de ser modesta. 
Depois de acabado o jantar e logo que a boa educação lho permitiu, apressou-se a 
descer à prisão. 
- Abre a porta! - ordenou ao guarda. 
O tripulante manteve-se em perfeita posição de sentido, olhando respeitosamente o 
vácuo e respondeu: 
- Caso V. Exa   permita, a porta não  pode ser aberta. Samia explodiu: 
- Como te atreves a dizer-me tal coisa? Ou me abres imediatamente a porta ou vou 
informar o capitão. 
- Caso V. Exa permita, a porta não pode ser aberta. É uma ordem taxativa do 
capitão. 
Voltou a subir todos os andares como uma tempestade e irrompeu na câmara do 
capitão como se fosse um ciclone comprimido em metro e meio de superfície. 
- Capitão! 
- Minha senhora? 
- Deu ordem para que não me fossem permitidos contatos com o Terrestre e a 
mulher nativa ? 
- Creio, minha senhora, que tínhamos acordado em que V. Exa só lhes falaria 
estando eu presente. 
- Antes de jantar, sim. Mas não viu que são inofensivos?  
- Vi que pareciam ser inofensivos.  
Samia fervia. 
- Nesse caso, ordeno-lhe que volte a acompanhar-me.  
- Não posso,  minha senhora.  A situação modificou-se. 
- Modificou-se ? 
- Ambos têm que ser interrogados pelas autoridades competentes em Sark, e até lá 
julgo melhor deixá-los sozinhos. 
Samia abriu a boca mas recobrou quase imediatamente o autodomínio. 
- Decerto que os não vai entregar à Repartição dos Assuntos Florinianos? 
- Bem - contemporizou   o   capitão - era  isso   o   que   eu tencionava fazer. 



Deixaram a sua aldeia sem autorização. De fato, deixaram mesmo o seu planeta 
sem autorização. E ainda por cima entraram clandestinamente numa nave sarkiana. 
- Trata-se de um engano.  
- Julga que sim? 
- De qualquer modo já conhecia todos esses fatos antes do último encontro que 
tivemos com eles. 
- Mas foi só então que ouvi o que o suposto Terrestre tinha para dizer. 
- Suposto ? Foi mesmo o senhor que garantiu a existência do planeta Terra. 
- Eu disse que podia existir. Mas, minha senhora, poderei atrever-me a perguntar-lhe 
o que gostaria que se fizesse a esta gente ? 
- Julgo que a história do Terrestre devia ser investigada. Ele fala de um perigo para 
Florina e de alguém de Sark que, deliberadamente, tentou afastar o conhecimento 
desse perigo das autoridades competentes. Parece-me que é mesmo um assunto 
para meu pai. E hei de entregá-lo a meu pai, quando o julgar conveniente. 
O capitão retrucou: 
- Olha a esperteza!... 
- Está muito irônico, capitão!... O capitão corou. 
- Queira perdoar, minha senhora. Referia-me aos nossos prisioneiros.   Dá-me 
licença para dizer de minha justiça? 
- Não sei o que entende por "sua justiça" - respondeu ela, irritada - mas parece-me 
que pode começar. 
- Muito obrigado. Em primeiro lugar, minha senhora, espero que V. Exa não 
menospreze os distúrbios que se estão a dar em Florina. 
- Que distúrbios? 
- V. Exa ainda não deve ter esquecido o incidente da biblioteca. 
- Um patrulheiro morto! Na verdade, capitão!... 
- E um segundo patrulheiro morto esta manhã, minha senhora, e um nativo também. 
Não é muito vulgar os nativos matarem patrulheiros e aqui está um que o fez duas 
vezes e ainda vive. Tratar-se-á de um indivíduo isolado? Será uma casualidade? Ou 
fará tudo parte de um plano cuidadosamente estudado? 
- Aparentemente, o senhor pensa nesta última alternativa. 
- Sim, penso. O nativo assassino tinha dois cúmplices. A descrição de ambos é 
muito semelhante à dos nossos passageiros  clandestinos. 
- Não me tinha dito isso! 
- Não a queria alarmar. Mas deve lembrar-se, no entanto, que a avisei muitas vezes 
de que poderia tratar-se de indivíduos perigosos. 
- Muito bem. E que se segue? 
- E se os assassínios em Florina fossem simples diversões destinadas a atrair as 
atenções dos patrulheiros, enquanto estes dois se esgueiravam para bordo da nossa  
nave? 
- Parece-me uma coisa tão idiota... 
- Parece-lhe? Por que fogem eles de Florina? Ainda não lho perguntamos.  
Suponhamos que fogem dos patrulheiros, dado ser essa a hipótese mais razoável. 
Fugiriam para Sark? E logo numa nave que conduz V. Exa? E demais ele afirma ser 
analista espacial. 
Samia franziu o sobrolho.  
- E que tem isso? 
- Há um ano atrás verificou-se o desaparecimento de um analista espacial. A história 



não teve grande divulgação. Eu sabia, claro, visto a minha nave ter sido uma das 
mandadas procurar vestígios da dele no espaço vizinho. Seja quem for que esteja 
atrás destas alterações da ordem em Florina, aproveitou-se indubitavelmente desse 
fato, e é exatamente o saber que conhecem o desaparecimento do analista espacial 
que nos mostra a cerrada e inesperada e eficiente organização de que dispõem os 
agitadores. 
- Pode muito bem não existir ligação entre o Terrestre e o analista espacial. 
- Sem dúvida, minha senhora, nenhuma ligação real. Mas esperar que não haja 
entre eles qualquer espécie de ligação, parecem-me coincidências demais. Estamos 
a lidar com um impostor. Aqui está a razão da sua afirmação de ter sido 
psicocilindrado. 
- Oh! 
- Como podemos nós provar que ele não é um analista espacial?  Do planeta Terra 
sabe apenas  tratar-se de  um planeta radiativo. Não sabe pilotar uma nave. Não 
sabe nada de Análise Espacial. E tudo isso é camuflado com a afirmação de ter sido 
psicocilindrado. Está V. Exa ver, minha senhora ? 
Samia iludiu as afirmações com uma pergunta: 
- Mas para que fim? 
- Para que V. Exa fizesse aquilo que afirmou desejar fazer. 
- Investigar o mistério? 
- Não, minha senhora: levar o homem a seu pai. 
- Confesso que ainda não compreendo. 
- Há diversas probabilidades: na melhor podia estar encarregado de vigiar seu pai, 
ou por conta de Florina ou, mais possivelmente, por conta de Trantor. Imagino que o 
velho Abel de Trantor viria possivelmente identificá-lo como Terrestre. E, se mais 
motivos não houvesse, só para aborrecer Sark pedindo-lhe explicações acerca desta 
psicocilindragem. Na pior hipótese tratar-se-ia do assassino de seu pai. 
- Capitão!  
- Minha senhora? 
- É ridículo! 
- Talvez, minha senhora. Mas se assim for, também o Departamento de Segurança é 
ridículo. V. Exa lembra-se de antes de jantar me terem chamado para receber uma 
mensagem de Sark? 
- Certamente.  
- Ei-la. 
Samia aceitou a fina folha traneld"água com caracteres vermelhos. Rezava: "Dois 
florinianos notados ter  tomado passagem clandestina bordo sua nave. Prenda-os 
imediatamente. Um deles deve afirmar ser analista espacial e não nativo floriniano. 
Não tome atitude neste assunto. Será inteiramente responsabilizado segurança três 
pessoas. Devem ser entregues ao Departamento de Segurança. Rigoroso sigilo. 
Muito urgente." 
Samia sentiu-se desnorteada. 
- Departamento de Segurança - disse ela. - O Departamento de Segurança. 
- Rigoroso sigilo - repetiu o capitão. - Infrinjo o regulamento mostrando isso a V. Exa. 
Mas não havia outra alternativa. 
- Que irão fazer-lhes? 
Foi a pergunta. 
- Não sei ao certo. Mas um suspeito de assassínio e espionagem não deve esperar 



ser tratado com muita consideração. E, naturalmente, vão-lhe dar oportunidade de 
saber o que é na realidade um cilindro psíquico. 
 

*** 
 
 CAPÍTULO XII 
O "DETETIVE" 
 
Os quatro Grandes Escudeiros olhavam o Escudeiro de Fife cada um a seu modo. 
Bost estava irado, Rune divertido, Baile maçado e Steen assustadíssimo. Rune foi o 
primeiro a falar. 
- Alta traição? Você quer assustar-nos com essa frase? Que quer dizer? Traição 
contra si? Contra Bost? Contra mim? Por quem e como? E, por Sark, Fife, estas 
conferências contendem-me com as horas normais de sono. 
- Os resultados - disse Fife - podem contender com muitas horas de sono. Não me 
refiro a traição contra nenhum de nós, Rune. Refiro-me a traição contra Sark. 
Bost   disse: 
- Sark? E no fim de contas que é isso senão nós? 
- Chame-lhe um mito. Chame-lhe alguma coisa em que os sarkianos acreditam. 
- Não percebo - lamentou Steen - vocês gostam tanto de se diminuir uns aos outros! 
Realmente! Muito gostava eu que acabassem com isto... 
Baile acrescentou: 
- Concordo com Steen. Steen ficou muito contente. Fife continuou: 
- Estou disposto a explicar imediatamente de que se trata. Já ouviram falar, creio, 
dos recentes distúrbios em Florina. 
- O Departamento de Segurança forneceu comunicados que falam da morte de 
vários patrulheiros. É a isso que alude? - perguntou Rune. 
Bost irrompeu, furioso: 
- Por Sark, se é preciso fazer-se uma reunião, estudemos os assuntos. A morte de 
vários patrulheiros! Eles merecem ser mortos! Parece-lhe que um nativo pode, muito 
simplesmente, chegar-se a um patrulheiro e estourar-lhe a cabeça com um 
vergalhão? Por que é que os patrulheiros deixam aproximar-se nativos com 
vergalhões na mão? 
Por que é que esse nativo não foi desintegrado quando vinha a vinte passos de 
distância do patrulheiro? Por Sark, eu era capaz de inspecionar a Patrulha desde o 
capitão até aos recrutas e havia de mandar servir nas naves quanto cretino lá 
apanhasse. A patrulha é apenas uma acumulação de podridão. Eles levam uma vida 
fácil demais lá por baixo. Acho que de cinco em cinco anos devíamos decretar a lei 
marcial para liquidar todos os perturbadores da ordem. Isso havia de manter os 
nativos em sossego e manter também o nosso pessoal em condições de agir. 
- Já acabou? - perguntou Fife. 
- Por ora acabei. Mas hei de voltar ao assunto. Você sabe, também lá tenho capital 
investido. Pode não ser tanto como o que você tem, Fife. Mas é o bastante para eu 
me preocupar com ele. 
Fife encolheu os ombros. Virou-se subitamente para Steen: 
- E você também já ouviu falar nos distúrbios? Steen saltou: 
- Ouvi. Quer dizer, ouvi-o a si dizer que... 
- Não leu os comunicados do Departamento de Segurança? 



- Bem, realmente! - Steen começou a examinar com muito interesse as unhas 
compridas e pontiagudas e a sua requintada cobertura de verniz cobreado. - Nem 
sempre tenho tempo para ler todos os comunicados. Não sabia que me exigiam isso. 
Na realidade - e juntou toda a coragem que tinha, olhando para Fife - não sabia que 
você estava a indicar-me regras de conduta. Realmente! 
- Não dou regras nenhumas. Ora, como você não conhece pormenores 
absolutamente nenhuns, deixe-me resumir-lhos. Os outros podem também achar 
algum interesse nisto. 
Era surpreendente como em tão poucas palavras se podiam descrever os 
acontecimentos de quarenta e oito horas, e como estes acontecimentos podiam 
parecer tão vulgares. 
Primeiro, tinha aparecido uma referência inesperada dos textos de Análise Espacial. 
Depois, houve uma pancada na cabeça de um patrulheiro durázio que morreu 
passadas duas horas em conseqüência da fratura do crânio. Depois, uma 
perseguição a acabar na intangibilidade do covil de um agente de Trantor. 
Seguidamente morreu um segundo patrulheiro, de madrugada, o assassino 
disfarçou-se com o uniforme da vítima e o agente de Trantor morria por seu turno 
duas horas depois. 
- Se desejam conhecer as mais recentes novidades - concluiu Fife - podem juntar a 
este catálogo de aparentes trivialidades mais o que se segue: há algumas horas, foi 
encontrado no Parque da cidade, um cadáver, ou melhor, os seus resíduos ósseos. 
- O cadáver de quem? - perguntou Rune. 
- Um momento, por favor. Junto desses restos estava um montão de cinzas que 
pareciam ser de vestuário. Todas as peças metálicas tinham sido arrancadas, mas a 
análise das cinzas demonstrou que se tratava de uma farda de patrulheiro. 
- O nosso amigo impostor? - perguntou Baile. 
- Nem por isso - respondeu Fife. - Quem o iria matar às escondidas? 
- Suicídio - comentou Bost maliciosamente. - Durante quanto tempo julgaria esse 
filho da mãe que se mantinha fora  do  nosso  alcance?  Acho   que  assim  acabou 
melhor. No entanto, ainda se deve apurar quem na Patrulha é responsável por tê-lo 
deixado chegar a esta resolução, e quem pôs um desintegrador nas mãos deles. 
- Nada disso - corrigiu Fife outra vez. - Se o homenzinho se tivesse suicidado, de 
duas uma: ou matou-se primeiro e despiu-se depois para queimar a farda e arrancar-
lhe as fivelas para depois as deitar fora, ou então começou por tirar a farda e 
queimá-la, tirar-lhe as fivelas e sair nu, ou talvez em cuecas, da gruta, para deitar 
fora as fivelas e regressar para então se matar. 
- O cadáver estava numa gruta? - perguntou Bost. - Numa das grutas ornamentais 
do Parque, sim. 
- Então ele teve muito tempo e muito sossego - disse Bost beligerantemente.    
Odiava abandonar uma teoria. - Podia muito bem ter tirado primeiro as fivelas e 
depois... 
- Já alguma vez experimentou arrancar as fivelas a uma farda de patrulheiros sem 
primeiro a ter feito em cinzas? - perguntou Fife sarcasticamente. - E poderia você  
sugerir alguma razão que nos dissesse por que deve tratar-se do cadáver do 
impostor suicidado? Além de que tenho em meu poder um relatório da autópsia, em 
que se faz uma análise da estrutura óssea. O esqueleto não é de um patrulheiro 
nem de um floriniano. É de um sarkiano. 
Steen gritou "Realmente"; os olhos de Baile abriram-se a mais não poder; os dentes 



metálicos de Rune, que, refletindo de vez em quando um brilho ligeiro, sempre 
juntavam um pouco de vida ao cubo de penumbra em que se encontrava, 
desapareceram quando fechou a boca. Até Bost ficou mudo. 
- Compreendeu? - perguntou Fife. - Agora estão a perceber porque é que o metal foi 
arrancado do uniforme. Quem matou o sarkiano queria que as cinzas fossem 
tomadas pelas do fato da vítima, despido e queimado antes da morte, que 
poderíamos então chamar suicídio ou julgar resultado de algum assunto  particular,  
de modo nenhum ligada ao nosso amigo fingindo de patrulheiro. O que ele não sabia 
é que a análise das cinzas pode distinguir o kyrt de que são feitos os fatos dos 
sarkianos, da celulite das fardas dos patrulheiros, mesmo sem fivelas nem outras 
peças de metal. Ora, dados um sarkiano morto e as cinzas de um fardamento de 
patrulheiro, o que podemos deduzir é que há, em qualquer ponto da Cidade 
Superior, um cidadão vivo vestido de sarkiano. O nosso floriniano, tendo feito de 
patrulheiro durante um tempo suficiente, e achando que o perigo era muito grande e 
cada vez aumentava mais, decidiu tornar-se Escudeiro. E fê-lo pelo único processo 
viável. 
- Foi ao menos apanhado? - perguntou Bost num suspiro. 
- Não, não foi. 
- Porquê, por Sark, porquê? 
- Há de   ser   apanhado - disse   Fife, indiferente. - Neste momento, temos coisas 
mais importantes com que nos espantarmos. Esta última atrocidade é uma ninharia 
em comparação com isso. 
- Vamos ao que interessa! - pediu Rune, insistentemente. 
- Paciência!   Primeiro, deixem-me perguntar-lhes se se lembram do analista 
espacial que desapareceu o ano passado. 
Steen deu uma risada. 
Bost acrescentou com infinito desprezo: 
- Outra vez isso? Steen   perguntou: 
- Há alguma relação? Ou iremos nós falar outra vez desse horrível assunto de há um 
ano? Estou cansado. 
Fife não se demoveu. Insistiu: 
- Esta explosão de ontem e de anteontem começou com um pedido de livros de 
Análise Espacial na Biblioteca de Florina. Isso é para mim relação bastante. Vamos 
ver se eu sou capaz de os fazer também vê-la. Vou começar por descrever as três 
pessoas envolvidas no incidente da Biblioteca, e por favor e por uns momentos, não 
me interrompam: 
- Antes de mais, há um cidadão. É ele o elemento perigoso, entre os três. Que, em 
Sark, teve uma ótima ficha, como peça inteligente e fiel. Desgraçadamente, virou 
agora as suas capacidades contra nós. É sem dúvida alguma o único responsável 
pelos quatro assassínios de agora. Para quem quer que seja, é um bom "record". Se 
considerarmos que os quatro incluem dois patrulheiros e um sarkiano, é digno de 
nota extraordinária para um nativo. E ainda não foi apanhado. 
A segunda pessoa metida nisto é uma mulher nativa. Não tem educação e é 
completamente desprezível. Todavia, nos últimos dias fez-se uma investigação 
sistemática de todas as facetas do assunto, e conhecemos a sua história. Os seus 
pais eram membros da "Alma do Kyrt", e não sei se alguém se recorda dessa 
hedionda conspiração de camponeses que foi facilmente varrida há coisa de uns 
vinte anos. 



Isto conduz-nos à terceira pessoa, a mais invulgar das três. Esta terceira pessoa foi 
um vulgar trabalhador das fiações e um idiota. 
Houve uma expiração de Bost e outra gargalhadinha aguda de Steen. Os olhos de 
Baile continuavam fechados e Rune estava imóvel na escuridão. Fife continuou: 
- A palavra "idiota" não tem aqui o sentido figurado. O Depseg aplicou-se 
exaustivamente, mas a história passada deste personagem não pôde ser averiguada 
senão de há um ano e dez meses a esta parte. 
Nessa altura, foi encontrado numa aldeia perto da metrópole de Florina, em estado 
de completa demência. Nem sabia andar nem falar. Nem mesmo sabia alimentar-se. 
Agora, reparem que ele apareceu algumas semanas depois do desaparecimento do 
analista espacial. Notem ainda que, em questão de meses, ele aprendeu a falar e 
mesmo a preencher um lugar numa fiação de kyrt. Que espécie de idiota poderia 
aprender tão depressa?... 
Steen começou, quase entusiasmado: 
- Oh, realmente, se ele tivesse sido convenientemente psico-cilindrado, poder-se-ia 
ter conseguido... - a sua voz perdeu-se. 
Fife disse sardonicamente: 
- Não sou capaz de descortinar maior autoridade no assunto. Mesmo sem a 
experiente opinião de Steen, todavia, o mesmo me ocorreu a mim. Foi a única 
explicação possível. 
Ora a psico-cilindragem só poderia ter tido lugar em Sark ou na Cidade Superior de 
Florina. Apenas por questão de método, fez-se uma pesquisa nos consultórios 
médicos da Cidade Superior. Não se encontrou sinal de qualquer operação de psico- 
cilindragem clandestina. Foi então que um dos agentes teve a idéia de indagar que 
médicos tinham morrido desde o aparecimento do idiota. Vou mandar promovê-lo 
por causa dessa idéia. 
Encontrou-se um registro do idiota exatamente num desses consultórios. Tinha sido 
aí conduzido para exame médico, havia cerca de seis meses, pela mesma 
camponesa que é o número dois no nosso trio. Aparentemente, isto fazia-se 
veladamente, visto que nesse dia ela faltou ao serviço com outro pretexto. O médico 
examinou o idiota e anotou a clara evidência de psico-cilindragem feita por um 
curioso. 
E agora aí está o ponto interessante. O médico era um desses que mantêm 
consultórios nos dois níveis, um em cima, na Cidade Superior, e outro por baixo, na 
Cidade Inferior. 
Era um destes idealistas que pensam que os nativos merecem cuidados médicos de 
primeira categoria. Era um homem metódico e mantinha registros completos e em 
duplicado em ambos os consultórios, para evitar idas e vindas desnecessárias no 
elevador. Também agradava, segundo imagino, ao seu idealismo não fazer distinção 
no seu arquivo entre sarkianos e florinianos. Mas a ficha do idiota em questão não 
estava duplicada, e era a única que não estava duplicada. 
Porque seria isso? Se, por alguma razão, ele decidira por si não duplicar essa ficha, 
porque aparecia ela só nos arquivos da Cidade Superior, onde realmente apareceu? 
Porque não apenas nos arquivos da Cidade Inferior, onde não apareceu? No fim de 
contas, o homem era um floriniano. Tinha sido trazido por uma floriniana. Tinha sido 
examinado no consultório da Cidade Inferior. Tudo isto estava claramente descrito 
na cópia que se encontrou. 
Só há uma resposta para esta pergunta. A ficha entrou, como de costume, em 



ambos os arquivos, mas foi destruída no da Cidade Inferior por alguém que 
desconhecia o duplicado do consultório Superior. Ora continuemos. Incluído na ficha 
de inspeção do idiota, estava um explícito apontamento no sentido de incorporar as 
observações efetuadas neste caso no próximo relatório periódico a enviar pelo 
médico ao Depseg. Era a medida que se devia adotar. Todos os casos de psico- 
cilindragem podem relacionar-se com gente criminosa ou até subversiva. 
Mas tal relatório nunca foi enviado. Menos de uma semana decorrida, o médico 
morreu num acidente de trânsito. As coincidências acumulam-se além do previsível, 
não? 
Baile abriu os olhos: 
- O que você nos está a contar é uma história policial. 
- Sim - exclamou Fife, satisfeito, uma história policial. E, por enquanto, eu sou o 
detetive. 
- E quem são os acusados? - perguntou Baile num suspiro de cansaço. 
- Ainda não. Deixe-me brincar aos detetives mais um bocadinho. 
No meio do que considerava como a mais perigosa crise que Sark jamais enfrentara, 
Fife descobriu subitamente que estava a gostar imenso da sua atuação. Disse: 
- Analisemos a história pela outra ponta. Por um momento, vamos esquecer o idiota 
e recordar-nos do analista espacial. O que primeiro se ouviu dele foi o aviso da sua 
próxima  descida,   que enviou  ao  Serviço  de  Transportes. Este aviso é 
acompanhado de uma mensagem enviada antes. O analista espacial nunca chega.  
É localizado num certo ponto do espaço vizinho. Além disso, a mensagem enviada 
por ele, que tinha sido remetida ao Sertrans, desapareceu.  A. I. A. E. protestou, 
dizendo que estávamos a esconder  a mensagem. 
O Depseg supôs que eles tinham inventado uma mensagem fictícia, com vista à 
propaganda. Parece-me agora que ambos se enganaram: a mensagem tinha sido 
enviada, mas não fora escondida pelo governo de Sark. Inventemos uma pessoa a 
quem, provisoriamente, vamos chamar X.  
X tem acesso aos arquivos do Sertrans. Toma conhecimento deste analista espacial 
e da sua mensagem e tem inteligência e capacidade para agir com rapidez. 
Consegue que um sub-eterograma secreto seja enviado à nave do analista espacial, 
orientando a descida do homem para algum pequeno espaço-porto particular. O 
analista assim faz e X encontra-se aí com ele. 
X isola o analista espacial e elimina a divulgação da sua mensagem ameaçadora. 
Pode haver duas razões para tal. Primeiro, isso compreenderá possíveis tentativas 
de identificação, por meio da eliminação de um fator de evidência. Em segundo 
lugar, servirá talvez para ganhar a confiança do analista louco. Se este achasse que 
podia falar apenas aos seus superiores, e ele poderia muito bem entendê-lo, X 
poderia persuadi-lo à confidencia, provando que estava já a par do essencial da 
história. 
Sem dúvida que o analista espacial falou. Por muito incoerente, louca e geralmente 
impossível que pudesse ser a sua exposição, X reconheceu nela um excelente tema 
para a sua propaganda. Enviou a sua carta de chantagem aos Grandes Escudeiros, 
a nós. O seu procedimento, planejado nessa ocasião, foi provavelmente tal como o 
que eu então atribuía a Trantor. Se nós não chegássemos a acordo com ele, trataria 
de interromper a produção floriniana com boatos de catástrofe até nos obrigar a 
capitular. 
Mas aí sobreveio o seu primeiro erro de cálculo. Alguma coisa o assustou. Mais 



adiante consideraremos com exatidão de que se tratava. De qualquer maneira, 
decidiu que teria de esperar antes de prosseguir. No entanto, a espera implicava 
uma complicação. X não acreditava na história do analista espacial, mas não estava 
em causa a sinceridade deste. X tinha que arranjar as coisas de modo a que o 
analista fizesse  atrasar a sua "ameaça". 
O analista espacial não podia fazê-lo a não ser que o seu intelecto, deformado por 
tal idéia, fosse posto fora de ação. X poderia tê-lo morto, mas eu sou da opinião que 
o analista lhe era necessário como fonte de mais informações (no fim de contas, ele 
nada sabia da Análise Espacial e não podia conduzir uma chantagem com êxito 
baseando-se num blefe total), e, talvez como reféns no caso de uma falha final. 
Fosse como fosse, acabou por empregar o cilindro psíquico. No fim da operação, 
tinha nas mãos não um analista espacial, mas um idiota sem cérebro que, durante 
algum tempo, não lhe provocaria dificuldades. E no fim desse tempo, as suas 
capacidades estariam restabelecidas. 
O passo seguinte? Seria ele assegurar-se de que, durante o período de espera de 
um ano, o analista espacial não seria localizado; de que ninguém importante o veria, 
nem mesmo no seu papel de idiota. Por isso, procedeu com uma simplicidade 
magistral. Levou o homem para Florina e, durante cerca de um ano, o analista 
espacial foi simplesmente um nativo meio-doido, empregado na fiação do kyrt. 
Imaginem que durante esse ano, ele, ou algum seu subordinado de confiança, 
visitava a aldeia onde tinha "plantado" a criatura, para ver se este estava em 
segurança e de suficiente saúde. Ora, numa destas visitas, veio a descobrir de um 
modo ou de outro que o homem tinha sido levado a um médico que sabia bem o que 
era uma psico-cilindragem. 
O médico morreu, e a ficha desapareceu, pelo menos do seu consultório da Cidade 
Inferior. Foi aí o primeiro erro de cálculo de X. Nunca lhe passou pela cabeça que 
pudesse haver um duplicado no consultório de cima. 
Depois, veio o segundo erro de cálculo. O idiota começava a recuperar as suas 
faculdades demasiado rapidamente, e o Cidadão da aldeia teve cabeça suficiente 
para perceber que havia mais qualquer coisa que o simples delírio sem nexo. Talvez 
a rapariga que cuidava do idiota tivesse contado algo da psico-cilindragem ao 
Cidadão. É uma simples suposição. Ai têm a história. 
Fife entrelaçou os dedos nas suas mãos fortes e esperava a reação. 
Rune foi o primeiro a tê-la. A luz acendera-se no seu pequeno cubo alguns 
momentos antes, e ele lá estava sentado, piscando os olhos e sorrindo. Disse: 
- E foi mesmo uma história bastante monótona, Fife. Se eu estivesse mais um 
momento às escuras, teria adormecido. 
- Pelo que vejo - disse Baile, devagar - você criou uma estrutura tão frágil como a do 
ano passado. Noventa por cento é hipotética. 
- Porcaria! - disse Bost. 
- De qualquer modo: quem é X? - perguntou Steen. - Se você não sabe quem é X, 
nada disso faz sentido - e bocejou delicadamente,  cobrindo os  seus pequenos  
dentes brancos com um indicador recurvado. 
- Pelo menos um de nós viu a questão essencial - observou Fife - a identidade de X 
é o ponto crucial do assunto.  
Considerem as características que X deve possuir no caso de ser exata a minha 
teoria. 
Antes de mais, X é um homem com contatos no Serviço Civil; é um homem que 



pode ordenar uma cilindragem psíquica. É um homem que pensa poder organizar 
uma campanha de chantagem muito poderosa. É um homem que pode levar o 
analista espacial de Sark para Florina sem dificuldade. É um homem que pode 
preparar a morte de um médico de Florina. Não se trata certamente de um zé 
ninguém. 
De fato, ele é um "alguém" bem definido. Só pode ser um Grande Escudeiro. Não 
pensam o mesmo? 
Bost ergueu-se na cadeira. A cabeça desapareceu-lhe, e voltou a sentar-se. Steen 
rebentou em alto riso histérico. Os olhos de Rune, semi enterrados na polpa de 
banhas que os rodeava, rebrilhavam febrilmente. Baile abanava, lentamente, a 
cabeça. 
Bost bramou: 
- Quem, pelo espaço, está a ser acusado, Fife? 
- Por enquanto, ninguém - Fife permanecia calmo. - Ninguém em especial. Veja isto; 
somos cinco. Mais nenhum homem em Sark poderia fazer o que fez X. Só um de 
nós os cinco. Isso pode ter-se por garantido. Mas qual dos cinco foi ? Para começar, 
não fui eu. 
- Podemos tomar a sua palavra  como garantia,  não? - escarneceu Rune. 
- Não têm que aceitar a minha palavra - replicou Fife. - Eu sou aqui o único que não 
tem um motivo. O motivo de X é ganhar o domínio da indústria de kyrt. Ora eu é que 
tenho esse domínio. Possuo de direito um terço da terra floriniana. As minhas 
fiações, fábricas e esquadras dão-me uma posição que me autoriza a forçar 
qualquer de vós a abandonar o negócio, se eu quiser. Não precisarei recorrer à 
chantagem complexa. 
Gritava acima das vozes unidas dos quatro:  
- Ouçam-me! Cada um de vocês tem todos os motivos. Rune possui o continente  
mais pequeno e as propriedades mais pequenas. Bem sei que isso não lhe agrada, 
não posso Pretender que lhe agrade. Baile é o de mais antiga linhagem. Houve 
tempo em que a sua família governava todo o Sark. Decerto não esqueceu isso. 
Bost ressente-se de ser sempre derrotado nas votações, e de não poder, por isso. 
Conduzir coisas nos seus territórios à ponta de chicote e desintegrador como tanto 
aprecia. Steen tem gostos caros, e as finanças correm-lhe mal. A necessidade de 
recuperar leva muito longe. Aí temos a coisa: todos os motivos possíveis. Inveja, 
ambição do poder. Ambição do dinheiro. Questões de prestígio. Ora, qual de vós é? 
Houve um relampejar de súbita malícia nos olhos cansados de Baile: 
- Você não sabe? 
- Não faz mal. Ora ouçam. Eu disse que uma certa coisa assustou X (continuemos a 
chamar-lhe X), depois das suas primeiras cartas para nós. Sabem o que foi? Foi a 
nossa primeira conferência, quando eu preconizava a necessidade de uma ação 
unida. X estava aqui. X era, e é, um de nós. Sabia que ação unida queria dizer o 
malogro. 
Tinha contado ganhar-nos a partida porque sabia que o nosso ideal rígido de 
autonomia continental nos manteria em atitudes diversas até ao último momento e 
depois até. Viu que se tinha enganado e resolveu esperar, até que se desvanecesse 
o sentido da urgência e pudesse prosseguir novamente. 
Mas ele continua enganado. Continuaremos em ação unida e só há um processo de 
o fazer com segurança, atendendo a que X é um de nós. A autonomia continental 
vai acabar. É um luxo que já não podemos permitir-nos, porque os planos de X só 



podem terminar, nessas condições, com a derrota econômica dos outros quatro ou 
com a intervenção de Trantor. Eu sou o único em que posso ter confiança, e por isso 
de hoje em diante chefio um Sark unificado. Estão comigo? 
Todos tinham abandonado as cadeiras e berravam. Bost agitou o punho. Havia um 
pouco de espuma nos cantos da sua boca. 
Fisicamente, nada podiam fazer. Fife sorria. Cada um estava à distância de um 
continente. Bem podia manter-se sentado à secretária, vendo-os espumar. Disse: 
- Não têm por onde escolher. Durante um ano, desde a nossa primeira conferência, 
fiz também os meus preparativos. Enquanto vocês quatro estavam aqui 
sossegadamente, em reunião, oficiais de minha confiança tomavam conta da 
Armada. 
- Traição! - rosnaram. 
- Traição à autonomia continental - replicou Fife - lealdade a Sark. 
Os dedos de Steen crisparam-se nervosamente, e as suas pontas de um vermelho 
acobreado eram o único reflexo colorido na sua pele: 
- Mas é só X o culpado. Mesmo que X seja um de nós, há três que estão inocentes. 
Eu não sou X - lançou um olhar venenoso em sua volta. - É um dos outros. 
- Aqueles de vós que estiverem inocentes farão parte do meu governo. Não têm 
nada a perder com isso. 
- Mas você não diz quem está inocente - bramou Bost. - Você vai manter-nos todos 
afastados, com essa história do X, com... com... - a falta de ar obrigou-o a uma 
pausa. 
- Não. Dentro de vinte e quatro horas, saberei quem é X. Ainda não lhes contei. O 
analista espacial de que temos estado a falar encontra-se em meu poder. 
Ficaram silenciosos. Olhavam uns para os outros com reserva e suspeita. 
Fife gargalhou: 
- Estão a pensar qual de vós será o X. Um de vós sabe-o, tende a certeza. E dentro 
de vinte e quatro horas todos o saberemos. Agora lembrem-se bem, senhores, que 
todos estais perfeitamente neutralizados. Os vasos de guerra são meus. Bom dia! O 
seu gesto foi de despedida. 
Um por um, eles partiram, como estrelas das profundidades do vácuo que, no 
visiquadro, fossem apagadas pelo Volume móvel e inventível de uma nave 
naufragada. 
Steen foi o último: 
- Fife - disse ele a tremer. 
Fife olhou-o: 
- Hem? Quer confessar, agora que estamos sozinhos? 
"Você é o X? 
A face de Steen contorceu-se de despeito: 
- Não, não. Realmente. Só queria perguntar-lhe se tudo isto foi a sério. Quero dizer, 
a autonomia continental, e tudo mais. Realmente... ? 
Fife olhou o velho cronômetro da parede: 
- Bom dia. 
Steen suspirou. A sua mão dirigiu-se para o botão de contato e,desapareceu 
também. 
Fite estava ali sentado, rígido e imóvel. Terminada a conferência, findo o calor da 
crise, a depressão tomara-o. A sua boca sem lábios era um lanho severo na sua 
cara grande. 



Todos os cálculos começavam com este fato: que o analista espacial era louco e 
que não existia o tal perigo. Mas sobre um homem louco, muito sobrevivera. Teria o 
Juiz da A. I. A. E., gasto um ano à procura de um louco? Seria ele tão incansável na 
caça de histórias fantásticas? 
Fife não o disse a ninguém. A custo ousava partilhá-lo consigo mesmo. E se o 
analista espacial nunca tivesse estado louco? E se a destruição se debruçasse 
sobre o mundo do kyrt? 
O secretário floriniano apareceu em frente do Grande Escudeiro, com voz pálida e 
seca. 
- Senhor! - Que há? 
- A nave que traz a filha de V. Exa já pousou. 
- O analista espacial e a mulher nativa estão em segurança? 
- Sim, senhor. 
- Que não haja interrogatórios na minha ausência. Devem ser mantidos em regime 
de incomunicabilidade até que eu chegue... Há noticias de Florina? 
- Sim, senhor. O Cidadão está sob custódia e vem agora a caminho de Sark. 
 
 

*** 
 
CAPÍTULO XIII 
O ESPAÇONAUTA 
 
    AS luzes dos espaço-portos brilhavam uniformemente à medida que o crepúsculo 
avançava. Em nenhum momento a iluminação geral se desviou do que se poderia 
esperar de um fim de tarde ligeiramente escuro. No espaço-porto n.° 9, tal como nos 
outros espaço-portos de recreio da Cidade Superior, havia sempre luz tal como a 
diurna, durante todo o período de rotação de Florina. A claridade podia tornar-se 
invulgarmente pronunciada sob o Sol do meio-dia, mas essa era a única variação. 
Markis Genro podia dizer que passara o dia propriamente dito, só porque, passando 
para dentro do espaço-porto, deixara as luzes coloridas noturnas da Cidade atrás de 
si. Estas eram claras, em comparação com o céu que escurecia, mas não 
pretendiam substituir o dia. 
Genro fez uma pausa logo ao entrar no portão principal e não pareceu de modo 
algum impressionar-se com a gigantesca ferradura, com as suas três dúzias de 
hangares e cinco poços de largada. Faziam parte dele, tal como eram parte de todo 
o espaço-nauta experimentado. 
Tirou um cigarro comprido, de cor violeta, forrado numa Ponta com uma tênue 
película de kyrt prateado, e pô-lo nos lábios. Fez concha com as mãos em torno da 
ponta exposta, e ficou a olhá-la enquanto luzia numa vida esverdeada com a sua 
inalação. Ardia lentamente sem deixar cinza. Um fumo cor de esmeralda filtrou-se 
pelas suas narinas. Murmurou: 
- Serviço, como de costume! 
Um membro da comissão dos "yachts", em fato de navegação, apenas com umas 
letras discretas e de bom gosto por cima de  
um botão do dólman, indicando ser da comissão, 
deslocava-se rapidamente ao encontro de Genro, evitando com cuidado toda a 
aparência de pressa. 



- Ah, Genro! E por que não, como de costume? 
- He, Doty. É que estava a pensar que, com o borborinho que por aí vai, podia algum 
espertalhão ter-se lembrado de fechar os espaço-portos. Viva Sark, que assim não 
foi. 
O homem da comissão foi mais sóbrio: 
- Sabe que isso pode bem suceder. Ouviu as últimas? Genro sorriu. 
- Como é que se pode saber a última das últimas?  
- Bem, sabe que está tudo agora bem definido acerca do nativo? Do assassino? 
- O quê, já o caçaram? Não sabia. 
- Não, ainda não o caçaram. Mas sabe-se que ele não está na Cidade Inferior. 
- Não? Onde está então? 
- Ora, na Cidade Superior. Aqui. 
- Continue. 
Os olhos de Genro abriram-se e logo se fecharam, sem poder acreditar. 
- Não, realmente- disse o outro, um pouco magoado- eu é que penso assim. Os 
patrulheiros correm em ambos os sentidos na Avenida do Kyrt. Cercaram o Parque 
da Cidade e estão a usar a Arena Central como base de coordenação. Autêntico. 
- Bem, talvez - os olhos de Genro percorriam com despreocupação as naves dos 
hangares. - Acho que há dois meses que não venho aqui. Há algumas naves novas 
por cá. 
- Não. Bem, sim, há a "Seta de Fogo" de Hjordesse. 
Genro abanou a cabeça: 
- Já vi. É tudo cromo e mais nada. Odeio pensar que ainda acabo por ter que 
desenhar a minha. 
- Vai vender a "Cometa V"? 
- Vender ou desmanchar para a sucata. Estou farto destes modelos modernos. São 
excessivamente automatizados. Com os comandos automáticos e os calculadores 
de trajetória, estão a matar o desporto. 
- Sabe, tenho ouvido isso a mais pessoas - concordou o da comissão. - Que lhe hei - 
de dizer? Se eu souber de um modelo velho em bom estado, para venda, aviso-o. 
- Obrigado. Não se importa que eu dê uma volta por aí? 
- Claro que não. Vá, vá. 
O da comissão sorriu, ondulou, afastou-se a passo acelerado. 
Genro deu uma lenta volta, de cigarro semi-apagado pendendo a um canto da boca. 
Parava em cada hangar ocupado, e apreciava manhosamente o seu conteúdo. 
No hangar n.° 26 um interesse maior. Olhou por sobre a barreira baixa, e disse: 
- Escudeiro?... 
A chamada era de polida interrogação, mas depois de uma pausa de alguns 
momentos teve que voltar a chamar, um pouco mais peremptoriamente, um pouco 
menos delicadamente. 
O Escudeiro que se levantou e apareceu não era uma visão imponente. Por um 
lado, não tinha o fato de navegação. Por outro, estava a precisar de fazer a barba e 
o seu detestável Carrete estava enfiado até baixo, muito pouco de acordo com a 
moda. Parecia cobrir-lhe metade da cara. Por último, a sua atitude era de uma 
desconfiança muito particular. 
Genro   começou: 
- Eu sou Markis Genro. Esta nave é sua, senhor? 
- É sim. 



As palavras saíram lentas e tensas. 
Genro não fez caso. Inclinou a cabeça para trás e olhou cuidadosamente as linhas 
do "yacht" do espaço. Tirou de entre os lábios o que restava do cigarro e atirou-o 
para o ar. Ainda não atingira o vértice da parábola da trajetória quando, com um 
pequeno relâmpago, se apagou de vez. 
Genro   retrucou: 
- Acho que não se importa que eu entre. 
O outro hesitou e depois caminhou a seu lado. Genro entrou. Perguntou: 
- Que espécie de motor tem a sua nave, senhor? 
- Porque mo pergunta? 
Genro era alto, pele e olhos escuros, cabelo crespo e curto. Excedia o outro coisa de 
meia cabeça, e o seu sorriso mostrava dentes brancos bem alinhados. Disse: 
- Para lhe ser franco, estou comprador de uma nave. 
- Quer dizer que está interessado nesta? 
- Não sei. Se o preço convier, talvez me sirva uma coisa como esta. Mas, de 
qualquer modo, julgo que não se importa se eu der uma vista de olhos aos 
comandos e aos motores ? 
O Escudeiro ficou parado, em silêncio. 
A voz de Genro tornou-se um pouco mais fina: 
- Se me faz o favor, é claro. Virou-se. 
O Escudeiro disse: 
- Talvez venda - procurou nos bolsos. - Aqui tem a licença. 
Genro olhou ambos os lados da licença com um relance rápido, de homem prático 
no assunto. Devolveu-a. 
- O senhor é o Deamone? 
O Escudeiro assentiu com a cabeça. 
- Se quiser, pode entrar. 
Genro olhou rapidamente para o enorme cronômetro do espaço-porto, cujos 
ponteiros luminescentes, faiscando na iluminação como do dia, indicavam o início da 
segunda depois do pôr- do- Sol. 
- Muito obrigado. Não quer ir à frente? 
O Escudeiro vasculhou novamente os bolsos e tirou uma carteira de chaves: 
- Depois de si, senhor. 
Genro tomou a carteira de chaves. Virou uma a uma, procurando entre as pequenas 
marcas cifradas a da nave. O outro não o procurou ajudar. 
Por fim, disse: 
- É esta, não? 
Subiu a curta rampa até à falésia que dava para a entrada hermética e observou 
cuidadosamente a estreita frincha do lado direito. 
- Não vejo... Ah, aqui está. 
E passou para o lado esquerdo. 
Devagar, silenciosamente, a abertura escancarou-se e Genro entrou na escuridão. A 
luz vermelha da entrada hermética acendeu-se logo que a porta se fechou atrás 
deles. 
A porta interior abriu-se, e, quando entraram na nave propriamente dita, as luzes 
brancas fulguraram ao longo de toda a nave. 
Myrlyn Terens não tinha por onde escolher. Já nem se lembrava dos tempos há 
tanto passados, em que para ele existira uma coisa chamada "escolher". Durante 



três longas e miseráveis horas, agora, tinha estado junto da nave de Deamone, 
esperando, sem poder fazer mais nada. Até aqui, o não o tinha conduzido a nada. 
Não via que pudesse conduzi-lo a outra coisa que não fosse à captura. 
E depois viera este tipo, com um olho na nave. Tentar uma combinação com ele 
seria uma loucura. Não poderia, talvez, manter o seu disfarce, em tão íntima 
proximidade. Mas também não podia ficar onde estava. 
Pelo menos, dentro da nave devia haver comida. Era estranho que tal não lhe 
tivesse ocorrido antes. Havia   mesmo. Terens  disse: 
- É quase hora de jantar. Quer tomar alguma coisa ? 
O outro relanceou por cima do ombro. 
- Mais daqui a bocado, talvez. Obrigado. 
Terens não insistiu. Deixou-o esquadrinhar a nave e dedicou-se com satisfação à 
carne enlatada e aos frutos embrulhados em celulite. Bebeu sequiosamente. Havia 
um chuveiro a meio do corredor que saía da cozinha. Fechou a porta  e tomou um 
banho. Foi um prazer tirar o barrete, pelo menos durante um pedaço. Encontrou 
mesmo um armário pequeno, onde escolheu roupa lavada. 
Estava muito mais senhor de si quando Genro voltou. 
Genro disse: 
- Ouça, o senhor não se importa de que experimente um vôo nesta nave? 
- Por favor. Sabe comandar este modelo? - perguntou Terens com excelente 
imitação da despreocupação. 
- Acho que sim - disse o outro com um sorrizinho. -  Gabo-me de saber comandar 
todos os modelos regulares. Já tomei a liberdade de comunicar com a torre de 
controle e temos um poço de largada ao dispor. Aqui tem a minha carta de 
navegação se deseja vê-la antes da largada. 
Terens deu-lhe um relance tão rápido como o que Gênio dera à sua. 
- Os comandos são seus - disse. 
A nave rolava para fora do hangar como uma baleia aérea, movendo-se lentamente 
com o casco diamagnetizado roçando a argila batida e alisada do campo. 
Terens observava Genro manejando os comandos com uma suave precisão. A nave 
era, nas suas mãos, uma coisa viva. A pequena reprodução do campo, visível no 
visiquadro, virava-se e mudava a cada leve movimento dos botões 
A nave parou, e apontou para a borda de um poço de largada. O campo 
diamagnético aumentou progressivamente para a proa, e a nave começou a apontar 
para cima. Terens não deu por isso, visto que a câmara de pilotagem rodava ao  
mesmo tempo, em torno dos seus cardans universais, para se manter em 
concordância com a gravidade. Majestosamente, os rebordos da nave adaptaram-se 
às ranhuras do poço. A nave estava agora na vertical, apontando para o céu. 
A tampa de duralite do poço deslizou para os seus recessos, mostrando o interior 
neutralizado com cem metros de profundidade, que receberia os primeiros impulsos 
energéticos dos motores hiper-atômicos. 
Genro mantinha com a torre de controle uma cabalística troca de informações. Por 
fim disse: - Dez segundos para largar. 
Um fio vermelho subindo um tubo de quartzo indicou os segundos que 
desapareciam. Estabeleceu o contato, e a primeira emissão de força escapou-se lá 
para trás. 
Terens   tornou-se   mais   pesado,   sentiu-se   comprimido contra o assento. O 
pânico assaltou-o. Grunhiu.  



- Que tal acha o manejo? 
Genro parecia insensível à aceleração. A sua voz tinha quase o tom natural, quando 
respondeu:  
- Bonzinho. 
Terens recostou-se no assento, tentando descontrair-se com a pressão, vendo as 
estrelas tornarem-se brilhantes e duras no visiquadro, à medida que a atmosfera 
desaparecia entre elas e ele. O kyrt próximo da sua pele estava frio e úmido. 
Estavam agora no espaço. Genro acelerava a velocidade da nave. Terens não podia 
avaliar tal perícia, mas via as estrelas marchar decididamente através do visiquadro 
à medida que os longos e esguios dedos do espaçonauta brincavam com os 
comandos, como se fossem as teclas de algum instrumento musical. Por isso, um 
volumoso segmento alaranjado de um globo encheu a clara superfície do visiquadro. 
- Nada mau - disse Genro, -você mantém a sua nave em bom estado, Deamorie. É 
pequena mas está bem boa. 
Terens disse cuidadosamente: 
- Julgo que gostará de experimentar a velocidade e a capacidade de salto. Caso 
queira, faça o favor. Não me importo. Genro concordou,  meneando a cabeça: 
- Muito bem. Onde acha que vamos? Que tal... - teve uma hesitação e continuou 
logo. - Bem, por que não a Sark? 
Terens respirou um pouco mais depressa. Esperava isso. Estava a ponto de se 
acreditar num mundo de magia. Como as coisas forçavam as suas cartadas! Mesmo 
sem a sua conivência. Não teria sido difícil convencê-lo de que não eram as 
"coisas", mas um destino, que impunha as cartadas. A sua infância decorrera entre 
as superstições que os Escudeiros alimentavam entre os nativos, e tais coisas são 
difíceis de abandonar quando se cresce. Em Sark estava Rik, recuperando a 
memória. O jogo não tinha acabado. Concordou, displicente: 
- Por que não, Genro? Genro  confirmou: 
- Pois será Sark, então. 
Com o ganhar de velocidade, o globo de Florina inclinou-se para além dos limites do 
visiquadro, e as estrelas ganharam relevo. 
- Qual é o seu melhor tempo no percurso Sark - Florina ? - perguntou Genro. 
- Nada que quebre os records - disse Terens. - O normal. 
- Então já o fez em menos de seis horas, não? 
- Sim, uma vez ou outra. 
- Não se importa de que eu tente rapar a coisa em cinco?  
- De maneira nenhuma - respondeu Terens. 
Levou horas a encontrar um ponto do espaço suficientemente afastado da distorção 
provocada pelas massas estelares para tornar possível o salto. 
Terens sentia-se torturado pelo esforço da vigilância. Era esta a sua terceira noite de 
pouco ou nenhum sono, e a tensão em que tinha vivido nos últimos dias havia 
alargado essa falta. 
Genro olhou-o de lado. 
- Por que não dorme? 
Terens forçou uma expressão de vivacidade nos músculos faciais amolecidos. 
- Não é nada. Nada. 
Bocejou prodigiosamente e sorriu, pedindo desculpa. O espaçonauta virou-se de 
novo para os seus instrumentos, e os olhos de Terens mais uma vez se fixavam no 
vazio. 



Os assentos num "yacht" do espaço são necessariamente confortáveis. Têm de 
acolchoar as pessoas contra as acelerações.  
Um homem não excessivamente cansado pode fácil e docemente adormecer neles. 
Terens, que nesse momento dormiria até sobre pedaços de vidro, nunca soube 
quando ultrapassou a linha de demarcação entre o estar acordado e o sono. 
Dormiu durante horas; dormiu tão profundamente e tão livre de sonhos como nunca 
dormira na sua vida. 
Não se mexia; não dava outro sinal de vida além da regular respiração, quando o 
barrete saiu da sua cabeça. 
Terens acordou lentamente. Durante muitos minutos não teve a mais pequena 
noção do que o rodeava. Julgou que tinha regressado à sua vivenda de Cidadão. A 
verdadeira situação revelou-se-lhe aos poucos. Acabou por sorrir para Genro, que 
estava ainda nos comandos, dizendo-lhe: 
- Parece-me que adormeci. 
- Parece-me que sim. Aí tem Sark. 
Apontou com a cabeça o grande crescente branco no visiquadro. 
- Quando descemos?  
- Daqui a coisa de uma hora. 
Terens estava suficientemente acordado para sentir uma sutil mudança na atitude do 
outro. Foi para ele um choque brutal o descobrir que o objeto cinzento de aço na 
mão de Genro, vinha a ser a graciosa coronha de uma pistola de arpão. 
- Que diabo de Espaço - começou Terens, pondo-se de pé. - Sente-se - disse Genro 
cautelosamente. 
Na outra mão tinha um barrete. 
Terens levou uma mão à cabeça e apalpou o cabelo cor de areia. 
- Sim - disse Genro - é bem evidente. Você é um nativo. Terens ficou a olhar, sem 
dizer nada. 
Genro continuou: 
- Eu sabia que você era um nativo já antes de entrar na nave do pobre Deamone. 
A boca de Terens estava seca como algodão e ardiam-lhe os olhos. Olhava a 
estreita e mortífera boca da arma e esperava o clarão repentino e silencioso. Tinha 
levado tudo tão longe, e afinal perdera o jogo. 
Genro parecia não ter pressa. Empunhava a pistola com firmeza e as suas palavras 
eram ritmadas e lentas: 
- A sua falha fundamental, Cidadão, foi pensar que poderia realmente ser mais 
esperto do que uma força de polícia organizada desde a noite dos tempos. Mesmo 
assim, teria feito melhor se não escolhesse para sua vítima o infortunado Deamone. 
- Eu não o escolhi - balbuciou Terens. 
- Então chame-lhe acaso. Alstare Deamone, há coisa de doze horas, estava no 
Parque da cidade à espera da mulher. Não havia outro motivo senão o 
sentimentalismo para que, entre todos os lugares possíveis, aí se encontrassem. É 
que tinha sido ali que se tinham encontrado pela primeira vez. Não há nada de 
original nessa cerimônia entre maridos e mulheres, mas a eles isso parecia-lhes 
importante. É claro que Deamone não pensou que o relativo isolamento do local o 
tornava vítima adequada para um assassino. Quem pensaria tal coisa na Cidade 
Superior? 
Correndo as coisas como vulgarmente, o crime poderia não ter sido descoberto 
durante dias. No entanto a mulher de Deamone chegou ao local do crime meia hora 



depois dele se ter dado. O não encontrar lá o marido alarmou-a. Ele não era o 
gênero que desanda furioso com a demora da mulher.  
Era freqüente atrasar-se e ele teria contado com isso. Ela pensou que o marido 
podia estar à espera dentro da "sua" gruta. 
Naturalmente, Deamone tinha estado à espera fora da gruta. Ela era, portanto, a 
pessoa perto da cena do crime, e foi para lá que o arrastaram. A mulher entrou na 
gruta e encontrou-o... bem, você sabe o que ela encontrou. Conseguiu contar o caso 
à Patrulha por intermédio dos nossos escritórios do Departamento de Segurança, 
embora estivesse completamente desorientada por força da comoção e nervosismo. 
Que sensação se sente, Cidadão, quando se mata um homem a sangue-frio e o 
deixamos em sítio onde a mulher o possa encontrar, num sítio cheio de poéticas 
recordações comuns? 
Terens estava sufocado. Através de um nevoeiro vermelho de cólera e frustrações, 
atirou: 
- Vocês, sarkianos, mataram já milhões de florinianos. Mulheres. Crianças. 
Enriqueceram e enriquecem à nossa custa. Este "yatch"... 
Foi tudo o que conseguiu dizer. 
- Deamone não era responsável pelo estado de coisas que já encontrou assim 
quando nasceu - disse Genro. - Se você fosse sarkiano, que fazia? Abandonava os 
seus haveres, se os tivesse, e ia trabalhar para os campos de kyrt? 
- Bem, então dispare - gritou Terens remexendo-se. - Por que espera? 
- Não há pressas. Tenho ainda muito tempo para lhe contar o resto. 
Não tínhamos a certeza nem da identidade do morto, nem de quem seria o 
assassino, mas a hipótese de que se tratava de Deamone e de si, foi excelente. 
Pareceu-nos evidente, já que as cinzas encontradas junto do corpo eram de um 
uniforme de patrulheiro, que você se tinha disfarçado de sarkiano. E mais, pareceu 
também provável que você procurasse o "yatch" de Deamone. Não menospreze a 
nossa estupidez, Cidadão. 
Os assuntos são ainda um bocadinho mais complexos. Você era um homem 
desesperado. Não bastava apanhá-lo. Você estava armado e não hesitaria perante o 
suicídio. Ora nós não queríamos que você se matasse. Eles querem-no em Sark, 
mas querem-no intacto. 
Era assunto particularmente delicado para mim, e era absolutamente necessário que 
eu convencesse o Departamento de Segurança de que podia tratar de tudo sozinho, 
de que era capaz de o levar para Sark sem alarido e em segurança. Tem de 
concordar que e isso mesmo que estou a fazer. 
Para lhe dizer a verdade, a princípio admirei-me de ser você de fato o nosso homem. 
Você vestia um vulgar fato de trabalho, nos campos do espaço-porto. Coisa de um 
mau gosto incrível. Ninguém, pensei, sonharia personificar um espaçonauta sem o 
trajo adequado. Pensei que você tinha sido deliberadamente enviado como isca, que 
estava a querer ser preso enquanto o homem que procurávamos se esgueirava 
noutra direção. 
Hesitei e tratei de o experimentar de outros modos. Andei às apalpadelas com a 
chave da nave no lugar errado. Nunca nenhuma nave abriu, pelo lado direito, a 
entrada hermética. Abrem sempre, e invariavelmente, do lado esquerdo. Você não 
se mostrou surpreendido com este meu erro.  
Depois perguntei-lhe se a sua nave já fizera o percurso Sark - Florina em menos de 
seis horas. Você respondeu que já... uma vez por outra. Isso é muito notável. O 



recorde é de mais de nove horas .. 
Concluí que você não podia ser uma isca. Tratava-se de uma excessiva ignorância. 
Você devia ser naturalmente ignorante e tratava-se, muito possivelmente, do homem 
procurado. Foi questão de o deixar adormecer (e bem você mostrava no rosto a sua 
enorme necessidade de dormir), de o desarmar e de o cobrir silenciosamente com 
uma arma adequada. Tirei-lhe o barrete, apenas por curiosidade. Queria ver o 
aspecto causado por uma cabeça ruiva num fato sarkiano. 
Terens mantinha os olhos no chicote. Talvez Genro visse as contrações da sua 
mandíbula. Talvez quisesse apenas saber o que pensava Terens. Disse: 
- Claro, não o posso matar, mesmo que você se resolva atacar-me. Não o posso 
matar, nem mesmo para me defender. Mas não pense que isso o possa beneficiar. 
Logo que se mexa atiro para lhe cortar uma perna. 
Mas já a luta deixara de estar na idéia de Terens. Atou as mãos à cabeça e ficou 
rigidamente sentado. Genro  disse suavemente: 
- Sabe por que lhe contei isto tudo? Terens não respondeu. 
- Em primeiro lugar - esclareceu Genro - gosto de o ver sofrer.   Não gosto de 
assassinos, muito especialmente de nativos que matam sarkianos. Ordenaram-me 
que o entregasse vivo, mas nada nas instruções me obriga a tornar-lhe a viagem 
agradável. Em segundo lugar, é preciso que você se dê conta da situação, uma vez 
que depois de descermos em Sark fica entregue a si próprio. 
Terens virou-se: 
- Como? 
- O Departamento de Segurança sabe que você está a chegar. A seção regional de 
Florina enviou a notícia logo que esta nave rasgou a atmosfera de Florina. Pode ficar 
certo.  
- Mas eu disse que me foi necessário convencer o Departamento de Segurança de 
que poderia fazer tudo sem auxílio e o fato de o ter conseguido modifica um pouco 
as coisas. 
- Não o entendo - exclamou desesperadamente Terens. Muito calmo, Genro 
retorquiu: 
- Eu disse que o querem em Sark, e que o querem vivo.   Mas com isto não me refiro  
a   Sark,   refiro-me a Trantor! 
 

*** 
 
CAPÍTULO XIV 
O RENEGADO 
 
SEUM Junz nunca fora fleumático. Um ano de frustração nada influirá nesse sentido.  
Não podia sorver vinho delicadamente   com   a sua   orientação mental assentando 
em bases subitamente abaladas. Resumindo, ele não era Ludigar Abel. 
E quando Junz, colérico, berrara que de modo nenhum podia permitir a Sark a 
liberdade de raptar e prender membros da A. I. A. E., qualquer que fosse o estado 
da rede de espionagem trantoriana, Abel observou apenas: 
- Penso que o doutor faria melhor passando aqui a noite. Junz respondera friamente: 
- Tenho coisas mais importantes a fazer. 
- Sem dúvida, homem, sem dúvida.  Mas se os meus homens estão a ser abatidos a 
desintegrador, é porque Sark deve estar muito atrevido. Há grandes possibilidades 



de lhe acontecer algum acidente antes de acabar a noite. Esperemos, Portanto, uma 
noite e vejamos o que nos traz o dia. 
Os protestos de Junz contra a falta de ação não resolveram. Abel, sem abandonar o 
seu ar de indiferença, frio e quase negligente, tornara-se repentinamente surdo. 
Junz fora conduzido a um quarto com firme cortesia. 
Na cama, com os olhos no teto fracamente luminoso, Pintado a fresco (o que luzia 
era uma cópia modestamente habilidosa da "Batalha das Luas Arturianas" de 
Lenhaden), deu-se conta de que não podia dormir. Aspirou um sorvo ligeiro do gás 
"sonina" e adormeceu antes de poder tomar outro. Cinco minutos depois, quando 
uma corrente forçada limpou o anestésico do quarto tinha-lhe sido ministrado 
bastante para garantir as oito saudáveis horas de sono. 
Foi acordado quando luzia já a alvorada. Piscou os olhos ao ver Abel. 
- Que horas são? - perguntou. 
- Seis. 
- Grande Espaço! - Olhou em volta e atirou as pernas ossudas para fora dos lençóis. 
Você acordou cedo. 
- Não dormi. 
- O quê? 
- E sinto a falta do sono, acredite. Já não reajo à anti-sonina como quando era mais 
novo. 
Junz  murmurou: 
- Se me dá licença por um momento... 
Os seus preparativos matutinos tomaram pouco tempo. Ao entrar de novo no quarto, 
vinha a apertar o cinto em torno do dólman e arranjava a costura magnética. 
- Bem? - perguntou. - Decerto que você não ficou toda a noite acordado e não me 
veio acordar de madrugada sem ter nada a dizer-me. 
- Tem razão. Tem razão. - Abel sentou-se na cama atirou a cabeça para trás e 
gargalhou.  Uma gargalhada frágil e aguda.  
Mostrou os dentes, com o seu plástico forte, ligeiramente amarelado, incongruente a 
par das gengivas mirradas. 
- Desculpe-me, Junz. Mas não estou bem em mim. Esta vigília de droga não me fez 
bem à cabeça. E confesso que já pensei em pedir a Trantor para me substituir por 
um homem mais novo. 
Junz com um acento sarcástico, não isento de certa dose de esperança, retorquiu: 
- Descobriu que no final de contas não apanharam o analista espacial? 
- Não. Apanharam. Lamento, mas apanharam. Receio bem que o meu riso se deva 
apenas ao fato da nossa rede se manter intacta. 
Junz gostaria de dizer "raios partam a sua rede!", mas absteve-se. Abel continuou: 
- Não há dúvida que sabiam que Khorov era nosso agente. Podem saber de outros 
mais em Florina. Mas são a base. Os sarkianos sabem-no e nunca acharam que 
valesse a pena vigiá-los. 
- Mataram um - notou Junz. 
- Não - retorquiu Abel. - Foi um dos companheiros do analista espacial, disfarçado 
de patrulheiro, que se serviu do desintegrador. 
Junz ficou espantado:  
- Não percebo. 
- É uma história muito complicada. Venha tomar o pequeno almoço comigo. Estou 
cheio de fome. 



Depois do café, Abel contou o que se tinha passado nas últimas trinta e seis horas. 
Junz sentia-se tonto. Pousou a chávena do café, ainda meio cheia e não voltou a 
pegar nela. 
- Mesmo que os tenham deixado entrar clandestinamente nessa nave de todas as 
naves, o certo é que podem muito bem não terem sido assinalados. Se você 
mandasse esperar essa nave ao descer... 
- Bah. Você bem sabe que nenhuma nave moderna pode deixar de acusar o 
excesso de calor do corpo humano. 
- Podem não ter reparado.   A aparelhagem pode ser infalível, mas os homens não o 
são. 
- Isso era o que você desejaria que fosse. Ouça: exatamente quando chega a nave 
que traz o analista espacial a caminho de Sark, há informações de confiança 
dizendo que o Escudeiro de Fife está em conferência com os outros Escudeiros. 
Estas conferências intercontinentais são tão espaçadas como as estrelas da 
Galáxia. Coincidência? 
- Uma conferência intercontinental provocada por um analista espacial? 
- Um assunto sem importância, pois. Mas nós tornamo-lo importante. A I. A. E. há 
quase um ano que lhe anda a procurar o rasto, com uma notável pertinácia. 
- A. I. A. E., não, distinguiu Junz. Eu tenho estado a trabalhar à margem do terreno 
oficial. 
- Os Escudeiros não sabem desse pormenor, nem o acreditariam se você lho 
dissesse. E depois, também Trantor se interessou. 
- A meu pedido. 
- Continuam a não saber e a não acreditar se lho contarem. 
Junz pôs-se de pé e a cadeira afastou-se automaticamente da mesa. Com as mãos 
enclavinhadas atrás das costas, mediu o tapete a passos largos. De um lado para 
outro, de um lado para outro, a espaços, olhava com rudeza para Abel, que, 
calmamente, bebeu outra chávena de café. 
- Como soube tudo isto ? 
- Tudo o quê? 
Tudo. Como e quando embarcou o analista espacial. Como e de que maneira tem o 
Cidadão escapado à prisão. Quer enganar-me? 
- Meu caro dr. Junz... 
- Admitiu que mandou os seus homens procurarem o analista espacial 
independentemente de mim. Tratou de me afastar do assunto na noite passada. - 
Junz lembrara-se repentinamente - daquele sorvo de sonina. 
- Gastei a noite, doutor, em contacto permanente com alguns dos meus agentes. O 
que fiz e o que soube pode caber dentro  do   título  "material   classificado". Você 
tinha que estar fora de ação e são e salvo. Tudo o que lhe disse o soube por 
intermédio dos meus agentes a noite passada. 
- Para saber tudo isto você precisa ter agentes no seio do próprio governo de Sark. 
- Mas naturalmente!  
- Vamos, diga. 
- Acha estranho? É certo que Sark tem um governo proverbialmente estável e é 
também proverbial a lealdade do seu povo.  
A razão é bastante simples, dado ser o mais simples sarkiano um aristocrata em 
relação aos florinianos e pode considerar-se, ainda que aparentemente, membro da  
classe dominante. 



Considere, contudo, que Sark não é o mundo de milionários que a Galáxia supõe. 
Uma permanência de um ano lho deve ter demonstrado. Oitenta por cento da 
população tem um nível de vida idêntico ao dos outros mundos, e não mais elevado 
que o de Florina. Há de haver sempre um certo número de sarkianos que se sentem 
muito incomodados pela fome, e que se dispõem a prestarem serviços ao meu 
governo. O prejudicar a minoria que nada no luxo não os perturba. 
A grande fraqueza do governo sarkiano foi ter confundido durante séculos "revolta" 
com "Florina". Esqueceram-se de se vigiarem a si mesmos. Junz comentou: 
- Esses pequenos  sarkianos,  supondo que existem,  não lhe podem ser muito úteis. 
- Individualmente, não. Mas coletivamente são instrumentos importantes. Há até 
elementos da verdadeira classe dominante que aprenderam de cor as lições dos 
dois últimos séculos.   Estão convencidos de que Trantor acabará por estender o seu  
domínio  por toda a Galáxia e têm razão. E desconfiam que esse domínio se pode 
verificar ainda durante as suas vidas e preferem entrar adiantadamente nas fileiras 
do vencedor. 
Junz fez uma careta: 
- Na sua boca a política interestelar é uma grande porcaria. 
- É mesmo, mas não é o fato de não gostarmos da porcaria que a torna mais limpa. 
Nem todas as facetas, porém, são uma porcaria. Imagine o tipo do idealista. Imagine 
os poucos homens do governo de Sark que servem Trantor, apenas por 
honestamente acreditarem que um governo galáctico unificado é a melhor coisa para 
a humanidade. 
Não se trata nem de dinheiro, nem da ambição do poder. Trata-se de um governo 
que só Trantor pode conseguir. Tenho um homem nessas condições, o melhor de 
todos, no Departamento de Segurança sarkiana e neste momento esse homem vem 
a caminho com o Cidadão. 
- Você anunciou-me que tinha sido capturado. 
- Pelo Depseg, sim.  Mas o agente do Depseg é meu agente... - Abel franziu o 
sobrolho e pareceu preocupado. - A sua utilidade vai ficar muito reduzida  depois 
disto. Logo que deixe escapar o Cidadão o melhor que lhe pode acontecer é ser 
demitido, e o pior é ser preso. Olá!... 
- E que prepara você agora? 
- Nem sei. Antes de mais, temos que apanhar o nosso Cidadão. Só passo a ter a 
certeza logo que desça no espaço-porto. O que acontecer depois... - Abel encolheu 
os ombros e a sua velha e encarquilhada pele distendeu-se. 
Depois acrescentou: 
- Os Escudeiros também hão de estar à espera do Cidadão. Estão convencidos de 
que o apanharam e antes de nós ou eles o termos na mão, nada pode acontecer. 
Mas esta afirmação era errada. 
Em rigor, todas as embaixadas estrangeiras instaladas através da Galáxia, tinham 
direitos extraterritoriais sobre os terrenos em que se instalavam. De uma maneira 
geral tratava-se de uma convenção, a não ser quando o poder do país o tornava 
fato. Na prática, isso significava que só Trantor podia na verdade manter a 
independência dos seus delegados. 
Os terrenos da Embaixada Trantoriana cobriam quase dois quilômetros quadrados e 
eram guardados por homens usando uniforme e insígnias de Trantor. Nenhum 
sarkiano podia entrar senão com autorização e sob nenhum pretexto podia entrar 
um sarkiano armado. É claro que os homens e armamentos de Trantor podiam 



agüentar o embate de um regimento durante umas duas ou três horas, não mais, 
mas por detrás do pequeno destacamento erguia-se o enorme poderio de Trantor. E 
a Embaixada permanecia inviolável. 
Podia, até, manter comunicação material direta com Trantor, sem necessidade de 
passar por portos de entrada ou transbordo sarkianos. De uma nave-mãe sarkiana, 
vogando fora do limite de cem quilômetros que marcava a fronteira entre "espaço 
planetário" e "espaço livre", podiam descer e subir pequenas giro-naves equipadas 
com hélices para gastar menos energia, que se dirigiam (semi-impelidas, semi- 
planando) para o pequeno espaço-porto mantido nos terrenos da Embaixada. 
A giro-nave que agora se aproximava, não era, todavia, trantoriana nem tinha 
autorização. O poder-mosquito da Embaixada fora rápida e truculentamente posto 
em exibição. 
Um canhão apontou a sua boca estriada. Os ecrans de força subiram. 
Mensagens da rádio passavam como rajadas de um lado para outro. Palavras 
decididas subiam, outras agitadas desciam. 
O tenente Camrum deixou o instrumento e disse: 
- Não sei. Diz que vai ser abatido dentro de dois minutos o não deixarmos descer. 
Pede asilo. 
O capitão Elynt tinha acabado de entrar. Disse: 
- Claro. Depois Sark alega que estamos a interferir na política e, se Trantor deixar 
correr as coisas, eu e você estamos armados. Quem é ele? 
- Não quer dizer - exclamou o tenente exasperado. - Diz que tem de falar ao 
Embaixador. Diga-me o que devo fazer, Capitão. 
O receptor de ondas curtas começou a gorgulhar e uma voz, semi-histérica, 
precipitou-se: 
- Está aí alguém? Vou descer, é o que é. Na verdade! Já disse que não posso 
esperar mais. - Terminou com um silvo. 
O capitão exclamou: 
- Grande Espaço, conheço esta voz!   Deixe-o  descer. Assumo  a  responsabilidade! 
As ordens seguiram. A giro-nave mergulhou na vertical, mais depressa do que devia, 
em resultado da mão que a comandava estar simultaneamente pouco treinada e 
apavorada. 
O canhão continuou apontado. 
O capitão entrou em contato com Abel e a Embaixada estabeleceu o estado de 
emergência. Uma esquadrilha de naves sarkianas apareceu sobre o terreno, menos 
de um minuto depois da descida, manteve uma vigilância apertada durante horas e 
afastou-se por fim. 
Estavam a jantar. Abel, Junz e o recém-chegado com admirável aprumo, dadas as 
circunstâncias, Abel representou o hospedeiro sem preocupações. Durante horas se  
Absteve de perguntar porque precisava o Grande Escudeiro de asilo. 
Junz era muito menos paciente. E segredava a Abel: 
- Espaço! Que vai fazer com ele? 
Em resposta, Abel sorriu: 
- Nada. Pelo menos até saber o que há acerca do Cidadão. Gosto de ver o meu jogo 
antes de apostar. E já que ele veio ter comigo, é ele que vai ficar atrapalhado com a 
demora e não nós. 
Tinha razão. Por duas vezes o Escudeiro se embrenhou num rápido monólogo e 
duas vezes Abel disse: 



- Meu caro Escudeiro, por certo que a conversa séria não agrada a estômagos 
vazios - disse amavelmente e mandou servir o jantar. 
Ao vinho, o Escudeiro voltou a tentar: 
- Devem querer saber porque deixei o Continente de Steen... 
- Não sou capaz de imaginar a razão - concordou Abel - que levou o Escudeiro de 
Steen a fugir das naves sarkianas. 
Steen olhou-os cautelosamente. A sua pequena figura, a sua face minúscula e 
pálida, contraiam-se, calculando. Tinha cabelo comprido penteado em tufos 
cuidadosamente arranjados, presos com pequenos ganchos que se chocavam uns 
com os outros, estralejando sempre que mexia a cabeça, como para chamar as 
atenções para o seu desprezo pela moda corrente em Sark de cabelos presos. Uma 
leve fragrância vinha da sua pele e do seu fato. 
Abel, que não perdera o leve apertar de lábios de Junz, a maneira como o analista 
espacial tinha posto em relevo o seu cabelo curto e áspero, pensou como seria 
divertida a reação de Junz, se Steen tivesse vindo mais tipicamente cuidado, com as 
faces pintadas com "rouge" e as unhas obreadas. 
Steen começou: 
- Houve hoje uma conferência intercontinental. 
- Ah, sim? - perguntou Abel. 
E Abel deu atenção à história da conferência com um leve tremor na face. 
- E temos vinte e quatro horas - comentou Steen indignado. - Agora são só 
dezesseis. Realmente! 
- E o senhor é o X - gritou Junz que se tornara mais inquieto à medida que ouvia o 
relato. - O senhor é o X. 
Veio para aqui porque ele o caçou. Bem; está bem. Abel, aqui tem a prova da 
identidade do analista espacial. Podemos empregá-lo para os obrigar a entregar-nos 
o homem. 
A voz fina de Steen dificilmente se ouvia entre o barítono regular de Junz: 
- Não, realmente. Realmente, digo. O senhor está doido. Espere!  Deixe-me falar, 
garanto-lhe...  Excelência, não me lembro do nome deste homem... 
- Dr. Selim Junz, Escudeiro. 
- Bem, então Dr. Selim Junz, eu nunca na minha vida vi esse idiota, ou analista 
espacial, ou o diabo que o carregue! Realmente! Até lhe agradeço que não me fale 
nisso. Imaginem que estava a acreditar neste estúpido dramalhão de Fife.   
Realmente!... 
Junz continuava agarrado à sua idéia: 
- Então porque fugiu? 
- Oh, bom Sark, então não é evidente? Oh, eu posso enganar-me. Realmente! Ouça, 
não vê o que Fite está a fazer? 
Abel, calmamente, interrompeu: 
- Se o Escudeiro explicar, não o interromperemos. 
- Bem, pelo menos muito obrigado - prosseguiu com um ar de  dignidade ofendida.   
Os  outros  não me  dão  muita importância porque eu não vejo vantagem em 
massar-me com documentos e estatísticas e todos esses aborrecimentos de 
fórmulas. Mas, realmente, para que serve o Serviço Civil, muito gostava eu de 
saber? Se um Grande Escudeiro não pode ser um Grande Escudeiro? 
É claro que lá por eu gostar muito das minhas comodidades, não sou nenhum parvo. 
Realmente! Os outros talvez estejam cegos, mas eu percebo bem que Fife não 



adianta nada com o analista. Nem mesmo creio que ele exista. Só que Fife arranjou 
essa idéia há quase um ano e tem andado a servir-se dela. 
Tem-nos tomado por loucos e parvos. Realmente! E os outros também. Pobres 
palermas... Foi ele que fabricou toda esta geringonça de analistas do espaço e 
idiotas. 
Já nem me admirava se me dissessem que esse nativo que dizem que anda a matar 
dúzias de patrulheiros é um agente de Fife. Um espião de Fife com cabeleira ruiva. E 
se é realmente um nativo, é Fife que lhe paga. Eu não esperava isto de Fife. 
Realmente! Empregar nativos contra a nossa própria raça. Só mesmo dele. 
De qualquer modo, é evidente que está a empregar isto como pretexto para arruinar 
os outros e tornar-se ditador de Sark. Não lhes parece evidente? 
Não há nenhum X, mas, amanhã, a não ser que o impeçam, há de encher os sub-
etéricos com conspirações e declarações de emergência, e há de arvorar-se em 
chefe. Há quinhentos anos que não temos um Chefe em Sark, mas isso não é 
obstáculo para Fife. Há de rasgar a Constituição. Realmente! 
Só quero que o impeça. Foi por isso que vim. Se eu ainda estivesse em Sark, já 
estaria em casa debaixo de prisão. 
Logo que a conferência acabou, o meu espaço-porto particular estava fechado e, 
bem sabem, os homens dele tinham tomado conta de tudo. Foi um nítido ultraje à 
autonomia continental. Foi uma patifaria. Realmente! Mas tão nojento como ele é, 
nem por isso é mais esperto. Pensou que alguns de nós podiam tentar abandonar o 
planeta e mandou vigiar os espaço-portos, mas, e aqui sorriu como uma raposa, e 
deu uma gargalhadinha -não lhe ocorreu mandar vigiar os giro-portos. 
Provavelmente pensou que não havia no planeta lugar seguro para nós. Mas eu 
pensei na Embaixada Trantoriana. Os outros nem isso fizeram. Cansam-me. 
Especialmente o Burt. Conhecem-no? É um bronco incrível. Um verdadeiro porco. 
Fala comigo como se não fosse decente andar bem arranjado e bem vestido. Levou 
as pontas dos dedos ao nariz e cheirou com delicadeza. 
Abel pôs a mão no pulso de Junz como um aviso discreto quando o sentiu agitar-se 
excessivamente, e perguntou: 
- Deixou lá a família.  Pensou que Fife ainda o pode aniquilar? 
- Eu não podia empilhar todos os que me são queridos no giroplano.  Corou um tudo 
nada. Fife não se atreverá a tocar-lhes.  Além de que amanhã já estarei de regresso 
a Steen. 
- Como? - perguntou Abel. 
Steen olhou-o, atônito. Os seus lábios frios abriram-se.  
- Estou a oferecer-lhe uma aliança, Excelência. O senhor não vai  pretender  
convencer-me de que Trantor  não se interessa por Sark. Tenho a certeza de que vai 
informar Fife que qualquer tentativa de modificação da constituição de Sark 
implicaria a intervenção de Trantor. 
- Não vejo como poderia fazer-se isso, mesmo que o meu governo me desse todo o 
apoio. 
- Como?  Não  pode  fazer-se? - perguntou  Steen,  indignado. - Se ele controla toda 
a indústria do kyrt pode fazer subir os preços, para condições para fazer entregas a 
pronto e tudo o mais. 
- Não são os cinco a controlar os preços atuais? 
Steen recostou-se na cadeira. 
- Bem, realmente! Não conheço todos os pormenores. A seguir o senhor pede-me 



números. Oh, pelos deuses, o senhor é tal qual o Bort. Recompôs-se imediatamente 
e deu uma das suas gargalhadas. Estou a brincar, claro. O que quero dizer é que, 
com Fife de fora, Trantor poderia fazer um acordo com os restantes quatro. Em troca 
do vosso auxílio seria justo que Trantor tivesse um tratamento de preferência, um 
pequeno interesse no negócio. 
- E como poderíamos evitar que a intervenção se transformasse numa guerra à 
escala galáctica? 
- Oh, mas não está realmente a perceber? É claro como água. Vocês não seriam 
agressores. Apenas estariam a evitar que uma guerra civil interrompesse o curso da 
indústria do kyrt. Eu anunciaria que tinha pedido o vosso auxílio. A Galáxia inteira 
estaria a vosso lado, é claro que os futuros lucros de Trantor seriam coisa que 
ninguém poderia unir a este aspecto da luta. Realmente! 
Abel apertou os dedos nodosos, observando-os: 
- Não acredito que queira realmente juntar as suas forças às de Trantor. 
Um olhar de ódio intenso brilhou por um momento na face sorridente de Steen. 
- Mais vale Trantor que Fife - comentou secamente. 
Abel acrescentou: 
- Não gosto de ameaças de força. Não poderíamos esperar que as coisas 
evoluíssem um pouco mais... 
- Não, não - gritou Steen. - Nem mais um dia. Realmente! Se não formos firmes 
agora, e agora mesmo, será depois muito tarde para agir. Passada a fronteira, terá  
ido longe demais para travar. Se me ajudarem já, o povo de Steen alinhará a meu 
lado e os outros Grandes Escudeiros não tardarão em vir juntar-se-me. Se 
demorarem um dia que seja, o moinho de propaganda de Fife começará a rolar. 
Serei rotulado com o labeu de traidor. Realmente! Um renegado! Há de servir-se de 
todos os preconceitos anti-trantorianos para poder convencer e, bem o sabe, sem 
querer ofendê-lo, que esses preconceitos são coisa de levar em linha de conta. 
- Suponha  que lhe  pedimos para  nos deixar falar  ao analista  espacial. 
- Para quê?  Continuará o jogo com um pau de dois bicos. Dir-nos-á que o idiota 
floriniano é o analista espacial, mas  há de  dizer  também  a  toda  a  gente  que o  
analista espacial é um idiota floriniano. Não o conhecem. É um tipo horrível! 
Abel meditou nisso. Resmungou para si mesmo, o dedo indicador batendo um 
compasso em surdina. Depois comentou: 
- Temos o Cidadão, sabe? 
- Que Cidadão? 
- O que matou os patrulheiros e o sarkiano. 
- Oh! Bem, realmente! Mas julga que Fife se vai preocupar com isso, quando se trata 
de dominar todo o Sark? 
- Parece-me que sim. Bem vê, não é lá porque temos o Cidadão em nosso poder. 
São as circunstâncias da sua captura. Eu acho, Escudeiro, que Fife me ouvirá, e que 
me ouvirá humildemente, como convém. 
Pela primeira vez desde que se dava com Abel, Junz sentiu uma nota frágil na voz 
do velho, sentiu a tradicional frieza substituída por um quente tom de satisfação, 
quase de triunfo. 
A sra Samia de Fife não estava habituada a frustrações. Não tinha precedentes, era 
mesmo inconcebível, o sentimento de frustração que a dominava desde há algumas  
horas. 
O comandante do espaço-porto continuava a ser o capitão Racety. Foi delicado, 



quase obsequioso, e negou a mais leve intenção de a contradizer, e manteve-se 
duro como o ferro perante os desejos que ela expunha correntemente. 
Acabou por se ver obrigada a ir da expressão de desejos à exigência de direitos 
como uma sarkiana vulgar. Disse: 
- Parece-me que,  como cidadã   de Sark,  tenho direito de entrar a bordo de todas 
as naves que quiser visitar. Estava a ser venenosa. 
O comandante aclarou a garganta e a expressão dolorida da sua face linear tornou-
se mais clara e definida: 
- Na   realidade,   minha   senhora,   não   temos   nenhum desejo de a excluir.   Mas  
recebemos,  muito simplesmente, ordens específicas do Escudeiro seu pai para a 
impedir de visitar a  nave. 
Samia comentou geladamente: 
- Está então a ordenar-me que saia do espaço-porto? 
- Não, minha senhora - e o comandante concedia isto prazer. - Não nos foi ordenado 
que a fizéssemos sair do espaço-porto. Se deseja ficar, pode ficar. Mas, com o 
devido respeito, teremos que impedi-la de voltar a aproximar-se dos poços. 
Afastara-se e Samia estava sentada no meio luxo fútil do seu carro particular, a uns 
trinta metros da entrada do  espaço-porto. Tinham estado à sua espera. E 
provavelmente continuavam a observá-la. E, se se atrevesse a avançar uns  
centímetros, eram capazes de lhe cortar a energia. 
Rangeu os dentes. O pai não estava a proceder lealmente. Sempre a tratavam como 
se ela não compreendesse nada. E, todavia, tinha julgado que o pai a compreendia. 
Tinha-se levantado para saudá-la, coisa que nunca fazia a ninguém, agora que a 
mãe tinha morrido. Agarrara-a e abraçara-a muito, abandonara todo o seu trabalho 
para ver. Tinha até mandado sair o secretário, por saber da repugnância que ela 
sentia pela face branca e inexpressiva do nativo. 
Foi quase como nos velhos tempos antes de morrer o avô, quando o pai ainda não 
era Grande Escudeiro. 
Ele disse: 
- Mia, menina, tenho estado a contar as horas. Não pensava que Florina fosse tão 
longe... Quando soube que esses nativos se tinham escondido na tua nave, naquela 
que enviei propositadamente   para   garantir   a   tua  segurança,   fiquei quase  
louco. 
- Papá! Não houve nada de aborrecido. 
- Não? Quase estive para mandar a esquadra inteira para te trazerem em completa 
segurança militar. Riram-se ambos com a idéia. Passaram minutos antes de Samia 
poder trazer a conversa para o tema que a ocupava inteiramente. Disse, como por 
acaso: 
- Papá, que vais fazer aos passageiros clandestinos? 
- Que queres saber, Mia? 
- Não julgas que tinham projetos para te assassinar ou qualquer coisa no gênero? 
Fife  riu-se. 
- Não devias ter idéias mórbidas. 
- Mas não julgas, pois não? -insistiu ela. 
- Claro que não. 
- Bom! Porque eu falei com eles, papá, e não acredito que passem de pobres diabos 
inofensivos. Não faças caso do que diz o capitão Racety. 
- Quebraram   um   considerável   número   de   leis   para poderem ser considerados 



"pobres diabos inofensivos", Mia. 
- Não os podes tratar como criminosos comuns, papá. A sua voz cresceu, alarmada. 
- Como  então ? 
- O homem não é nativo. É de um planeta chamado Terra, e foi psicocilindrado, não 
é um responsável. 
- Bem, querida, então o Departamento de Segurança vai descobrir isso. Deixa o 
caso com eles. 
- Não, não, é demasiado importante para ser entregue ao Departamento de 
Segurança. Eles não podem compreender. Só eu! 
- Tu só, em todo o mundo, Mia? - perguntou indulgentemente, e com o dedo 
colocava-lhe no alinhamento uma madeixa rebelde. 
Samia respondera com energia: 
- Só eu! Só eu! Toda a gente pensará que se trata de um louco, mas eu sei que o 
não é. Ele diz que há um grande perigo para Florina e para toda a Galáxia. É 
analista espacial e bem sabes que eles são especialistas em cosmografia. Ele sabe! 
- Como sabes tu que é um analista espacial, Mia? 
- Ele assim o diz. 
- E quais são os pormenores do perigo? 
- Não sabe. Foi psicocilindrado. Não percebes que essa é a melhor prova de tudo? 
Ele sabia de mais. Alguém tinha interesse em deixar a coisa na sombra. - A sua voz 
quebrou e caiu num tom de confidencia. Refreou um impulso que a levava a querer 
espreitar por cima do ombro. - Se as suas teorias fossem falsas, percebes, não teria 
sido necessário psicocilindrá-lo. 
- Então, se assim é, por que o não mataram? - perguntou Fife e logo se arrependeu. 
Não dava resultado discutir com a rapariga. Samia pensou um pouco, não encontrou 
saída e disse depois: 
- Se deres ordem ao Departamento de Segurança para me deixarem falar-lhe, 
descobrirei. Ele tem confiança em mim. Sei que tem. 
Hei de arrancar-lhe mais coisas que o Departamento de Segurança. Dize, por favor, 
ao Departamento de Segurança que me deixe vê-lo,  papá.  É muito importante. 
Fife apertou os dedos entrelaçados e sorriu-lhe:  
- Agora, não, Mia. Agora não. Dentro de poucas horas teremos a terceira pessoa nas 
mãos.   Depois disso, talvez. 
- A terceira pessoa? O nativo que matou aquela gente toda? 
- Exatamente. A nave que o traz desce dentro de uma hora. 
- E não vais fazer nada ao analista espacial e à rapariga nativa antes desse 
desembarque? 
- Nada. 
- Bom! Vou esperar a nave. Levantou-se. 
- Onde vais,  Mia? 
- Ao espaço-porto, pai. Tenho muitas coisas a perguntar a esses nativos. - Riu-se. - 
Vou-te mostrar que sou um bom detetive. 
Mas Fife não correspondeu ao seu riso. 
- Acho melhor não ires. 
- Porquê? 
- É essencial que não haja nada de extraordinário acerca da chegada do homem. Tu 
serias muito notada no espaço-porto. 
- E por que é isso? 



- Não te posso explicar a formação do Estado, Mia.  
- A governação do Estado, pufe! 
Inclinou-se para o pai, deu-lhe um rápido beijo na testa e saiu. 
Agora estava sentada, impotente, no seu carro, em pleno espaço-porto, enquanto lá 
em cima, muito longe, uma mancha escura crescia contra a claridade da tarde 
brilhante. 
Carregou no botão que abria o compartimento das utilidades e tirou os seus óculos 
de pólo. Ordinariamente, eram usados para ver as ridículas cabriolas rotativas dos 
carros de corrida monolugares que entravam no pólo estratosférico. Podiam ter uso 
mais sério, também. Pô-los no olhos e o ponto descendente tornou-se uma nave em 
miniatura com o brilho avermelhado dos motores da retaguarda bem visível. 
Poderia ao menos ver os homens quando saíssem, deduzindo tudo o que pudesse 
só de os ver, e arranjar um encontro de qualquer maneira, de qualquer maneira, 
mais tarde. 
Sark enchia o visiquadro. Um continente e metade de um oceano obscurecido em 
parte pelas vastas nuvens brancas que pairavam mais abaixo. 
Genro, com as palavras ligeiramente desligadas, o que indicava que estava com o 
cérebro todo entregue aos comandos, disse: 
- O espaço-porto não deve estar vigiado. Foi também uma sugestão minha. Eu disse 
que qualquer comportamento invulgar quando a nave chegasse poria Trantor de 
sobreaviso. 
Disse que o êxito da operação dependia de Trantor não saber das coisas em 
nenhuma circunstância, a não ser quando fosse já demasiado tarde. Bem, não se 
esqueça disto. 
Terens encolheu vagarosamente os ombros.  
- Que tem isso? 
- Para si, tem muito. Vou-me servir do poço mais próximo do portão oriental. Você 
saia pela porta de segurança lá detrás logo que eu descer. Caminhe depressa, mas  
não com pressa demais, para o portão. 
Tenho aqui papéis que talvez o façam passar sem dificuldades e talvez não. Fica ao 
seu arbítrio a atitude a tomar se houver sarilho. A avaliar pelo passado, parece-me 
que posso confiar em si até esse ponto. Fora do portão, estará um carro à espera 
para o levar à Embaixada. É tudo. 
- E você? 
Sark transformava-se lentamente. De uma enorme e indefinida esfera de castanhos 
e verdes, azuis e brancos de nuvens, passava a algo mais vivo, a uma superfície 
rasgada por rios e coberta de montanhas. 
O sorriso de Genro era frio e sem humor. 
- As suas preocupações podem acabar consigo. Quando descobrirem que você se 
foi, posso ser fuzilado como traidor. Se me encontrarem completamente impotente e 
fisicamente incapaz de o impedir, talvez apenas me demitam por me julgarem idiota. 
Isto, acho eu preferível e por isso lhe peço que, antes de sair, me bata com o chicote 
neurónico. 
O Cidadão retrucou: 
- Sabe como é o chicote neurónico?  
- Sei. 
E gotas de suor corriam-lhe nas têmporas. 
- Como sabe que eu não o mato depois? Bem sabe que sou um assassino de 



Escudeiros. 
- Sei. Mas matar-me não lhe serve de nada. Só lhe serve para perder tempo. Já corri 
riscos piores. 
A superfície de Sark vista no visiquadro, crescia e as margens corriam para fora do 
limite de visibilidade, o centro crescia e novas margens iam aparecendo. E algo 
como o arco-íris de uma cidade sarkiana se podia vislumbrar. 
- Espero - disse Genro - que não pense em fugir por sua conta e risco. Sark não é 
lugar para isso. Ou Trantor ou os Escudeiros, não se esqueça. 
O que agora se via era definidamente uma cidade e uma mancha verde 
acastanhada nos arredores crescia e tornou-se um espaço-porto abaixo deles. 
Flutuou, subindo ao seu encontro, a um ritmo cada vez mais lento. Genro  continuou: 
- Se Trantor não o apanhar dentro de uma hora, os Escudeiros apanham-no antes 
de acabado o dia. Não lhe garanto o que Trantor lhe vai fazer, mas posso dizer-lhe o 
que lhe vai fazer Sark. 
Terens estivera no Serviço Civil. Sabia o que Sark faria a um assassino de 
Escudeiros. 
O espaço-porto mantinha-se firme no visiquadro, mas Genro já não o olhava. Ligava 
e desligava instrumentos orientando o feixe pulsador para baixo. A nave rolou 
devagar na atmosfera, a um quilômetro de altitude e dirigiu a ré para baixo. 
A cem metros do poço os motores deram grandes estouros. Terens podia sentir 
estremecer os suportes hidráulicos. Impacientava-se na sua cadeira. 
Genro comandou: 
- Tome o chicote. Agora depressa. Cada segundo é importante. A porta de 
emergência fecha-se atrás de si. Eles vão levar cinco minutos a perguntar porque 
não abro eu a porta principal. Outros cinco para entrar. Outros cinco para irem atrás 
de si. Você tem, portanto, um quarto de hora para abandonar o espaço-porto e 
entrar no carro. 
Os tremores cessaram e no espesso silêncio Terens soube que tinha tocado o solo 
de Sark. 
Os campos diamagnéticos da inclinação começaram a funcionar. O "yatch" começou 
a descair majestosamente sobre um lado. 
Genro disse: 
- Agora! 
E tinha o uniforme úmido de transpiração. 
Terens com a cabeça a andar-lhe à roda e sem olhar empunhou o chicote 
neurônico... 
Terens sentiu a pontada fria de um outono sarkiano. Tinha passado anos nestas 
estações até quase se esquecer do suave junho eterno de Florina. Agora, os seus 
dias do Serviço Civil acorriam-lhe em tropel, como se nunca tivesse deixado este 
planeta de Escudeiros. 
A não ser que era agora um fugitivo, e que sobre ele pesava o último dos crimes, a 
morte de um Escudeiro. 
Caminhava ao ritmo do seu coração latejante. Atrás estava a nave e nela Genro 
gelado na agonia provocado pelo chicote. A porta fechara-se mansamente atrás de 
sie ei-lo caminhando por um largo trilho pavimentado. Havia trabalhadores e 
mecânicos em quantidade à sua volta. Cada um tinha a sua tarefa e as suas 
preocupações. 
Não interromperam o trabalho para olharem a cara do homem. Não havia motivo 



para tal. 
Alguém o teria visto sair da nave? 
Disse para si mesmo que ninguém o vira, senão já se ouvia o clamor da 
perseguição. 
Apalpou rapidamente o barrete. Ainda estava enterrado até às orelhas e o pequeno 
medalhão que trazia agora tinha um toque suave. Genro dissera que serviria de 
identificação. 
Os de Trantor deviam estar exatamente à espera desse medalhão que brilhava ao 
sol. 
Podia tirá-lo, vaguear por aí por sua conta e risco, arranjar caminho para outra nave, 
de qualquer maneira. Fugiria de Sark de qualquer maneira. Escaparia de qualquer 
maneira. 
Tantos "de qualquer maneira"! No seu íntimo sabia que chegara ao fim e, como 
Genro dissera, ou Trantor ou Sark. Odiava e receava Trantor, mas sabia que neste 
caso não podia ser Sark. 
- Você! Você aí! 
Terens sentiu-se gelar de medo. O portão estava a trinta metros. Se corresse... Mas 
não deixariam sair um homem a correr.  
Não o ousava fazer. Não devia correr. 
A jovem espreitava pela janela de um carro, como Terens não vira ainda igual, nem 
mesmo durante os seus quinze anos de estadia em Sark. Era um brilho de metais e 
de gemite traneld'água|d"águaúcida. 
Ela disse: 
- Venha cá. 
As pernas de Terens levaram-no devagar até ao carro, Genro tinha dito que o carro 
de Trantor estaria fora do espaço-porto. Ou não? E enviariam uma mulher para tal 
missão? Uma rapariga, na verdade. Uma rapariga de bela face escura. 
Ela insistiu: 
- Você chegou na nave que acaba de descer, não foi? 
Ficou silencioso. 
Ela impacientou-se. 
- Vá, eu vi-o descer da nave! 
Levantou a mão indicando os óculos de pólo. Ele já tinha visto óculos semelhantes. 
- Sim, sim - murmurou. 
- Então, entre. 
Abriu-lhe a porta. O carro, no interior, era ainda mais luxuoso. O assento era macio e 
tudo cheirava a novo e a perfumes, e a rapariga era bonita. 
- Você é da tripulação? - perguntou. 
Estava a experimentá-lo, imaginou Terens. Disse: 
- Sabe quem eu sou. Levou as mãos ao medalhão. 
Sem qualquer ruído de motores o carro recuou e virou. 
No portão, Terens encolheu-se nos estofos macios e frescos revestidos de kyrt, mas 
não era preciso tomar precauções. A rapariga falou peremptoriamente e passaram. 
Explicou: 
- Este homem vem comigo. Sou Samia de Fife. 
O estafado Terens levou algum tempo a perceber a frase. Quando tensamente se 
inclinou de novo para a frente, o carro atravessava as estradas acidentadas. 
Um trabalhador no espaço-porto olhou e resmungou com os seus botões. Entrou no 



edifício e voltou ao trabalho. O chefe franziu as sobrancelhas e tomou um 
apontamento mental para “falar com Tip acerca deste costume de ir lá fora tirar dois 
tragos, perdendo meia hora de cada vez." 
Fora do espaço-porto, um dos homens que estavam dentro de um carro perguntou, 
preocupado: 
- Entrou num carro com uma rapariga? Que carro? Que rapariga? 
Por muito sarkiano que fosse o seu fato, a sua pronúncia era claramente dos 
mundos Arturianos do Império de Trantor, 
O seu companheiro era sarkiano, bem versado nas notícias de televisão. Quando o 
carro em questão rolou através do portão e tomou velocidade ao começar a desfazer 
a curva que levava à subida que dava para a cidade, soergueu-se no assento e 
exclamou: 
- É o carro da sra. Samia. Não há outro assim. Boa Galáxia, que havemos de fazer 
agora? 
- Segui-los - disse o outro - depressa. - Mas a sra. Samia... 
- Não me é nada. Também não deve ser nada para ti, Ou que estás tu aqui a fazer? 
O seu carro estava a dar a volta, subindo para as faixas largas e quase vazias onde 
só era permitido o trânsito mais rápido. 
O sarkiano resmungou: 
- Não podemos apanhar aquele carro.  Assim que der por nós oferece-nos 
resistência.   Aquele   carro  pode  fazer duzentos e cinqüenta. 
- Mas ela agora vai só a cem, quando muito - disse o arturiano. 
Um momento depois acrescentou: - Ela não vai para o Departamento de Segurança. 
É garantido. E, outro momento depois: 
- Também não vai para o palácio de Fife. Ainda outra pausa e continuou: 
- Que me atirem para o espaço se descubro para onde ela vai. Vai sair outra vez da 
cidade. 
O sarkiano disse: 
- Como sabemos nós que é o assassino que vai lá dentro? Imagina que é uma 
diversão para nos afastar do nosso posto. Ela não pretenderia enganar-nos se não 
quisesse ser seguida. A cinco quilômetros ninguém o confunde com outro. 
- Bem sei, mas o Fife também não ia mandar a filha para nos afastar. Um esquadrão 
de patrulheiros faria bem melhor esse  serviço. 
- Talvez não seja ele quem lá vai. 
- Já vamos descobrir tudo isso, homem. Está a afrouxar. Apressa-te para a 
ultrapassar e pára depois na primeira curva. 
- Quero falar consigo - disse a rapariga. 
Terens compreendeu que não se tratava da ratoeira vulgar que a princípio 
imaginara. Era a sra. de Fife. Tinha de ser. Não parecia sequer imaginar que alguém 
pudesse ou quisesse meter-se nas suas coisas. 
Não tinha olhado para trás a ver se era perseguida. Já em três curvas ele notara o 
mesmo carro que os seguia, a uma distância constante, nem se aproximando, nem 
se atrasando. 
Não era bem um carro qualquer. Tinha a certeza. Podia ser Trantor, o que seria 
excelente. Podia ser Sark, e nesse caso a senhora seria uma espécie de abrigo. 
- Estou pronto a falar - disse ele. 
- Vinha na nave que trouxe o nativo de Florina? O tal que é procurado por todos 
esses crimes?  



- Já disse que sim. 
- Muito bem. Ora eu trouxe-o para aqui para não nos incomodarem.  O nativo foi 
interrogado durante a viagem para Sark? 
Terens achou que tanta ingenuidade não podia ser fingida. Ela não sabia de fato de 
quem tratava. Respondeu, em guarda: 
- Foi. 
- Você esteve presente nesses interrogatórios?  
- Estive. 
- Bem. Foi o que pensei. A propósito, por que saiu da nave ? Isso, pensou Terens, 
era a  primeira pergunta que ela devia ter feito.  Respondeu: 
- Eu tenho que levar um relatório especial a...  a... -  e hesitou. 
Ela apanhou-lhe sofregamente a hesitação.  
- A meu pai? Não se preocupe! Eu protejo-o completamente. Direi que vai comigo, 
sob as minhas ordens. 
- Muito bem, minha senhora. 
As palavras "minha senhora" tocaram-lhe fundo na consciência. Ela era uma 
senhora, a maior daquela terra e ele era um floriniano. Um homem que matava 
patrulheiros podia facilmente aprender a matar Escudeiros, e um assassino de 
Escudeiros podia, pelo mesmo princípio, olhar de frente uma senhora. 
Olhou-a com olhos duros e perscrutadores. Levantou a cabeça e ficou a olhá-la. 
Era muito bonita. 
E, como era a maior senhora daquela terra, nem fazia caso do seu olhar. 
- Quero que você me conte tudo o que ouviu no interrogatório. Quero saber tudo o 
que lhe disse o nativo. É muito importante. 
- Posso perguntar por que se interessa tanto pelos nativos, minha senhora? 
- Não - respondeu  ela secamente. 
- Como V. Exa quiser, minha senhora. 
Não sabia o que ia dizer. Metade do seu cérebro esperava que o carro da 
perseguição os apanhasse. A outra metade tomava cada vez mais consciência do 
rosto e do corpo da bela jovem ali sentada junto dele. 
Os florinianos do Serviço Civil e os que faziam de Cidadãos eram teoricamente 
solteiros. Na prática, a maior parte fugia a essa restrição sempre que lhe era 
possível. 
Terens fizera o que era capaz de ousar, e o que nesse sentido lhe fosse útil. Nas 
melhores condições, as suas experiências nunca tinham sido satisfatórias. 
Assim, o mais importante é que nunca tinha estado com uma tão bela rapariga num 
carro tão luxuoso e em tais condições de isolamento. 
Ela estava aguardando que ele começasse a falar, olhos escuros (que olhos tão 
escuros!) incendiados pelo interesse, lábios carnudos antecipadamente 
entreabertos, uma figura ainda mais bela por estar envolvida em belo kyrt. Estava 
completamente desprevenida de que alguém, alguém, pudesse atrever-se a 
pensamentos perigososem relação à sra de Fife. A metade do seu cérebro que 
esperava os perseguidores adormeceu. 
Soube repentinamente que matar um Escudeiro não era, afinal de contas, o último 
de todos os crimes. 
Não deu bem conta de se começar a mover. Só percebeu que tinha nos braços 
aquele pequeno corpo que se empertigava e gritou frouxamente e depois abafou-lhe 
o grito com os lábios... 



Sentiu mãos nos seus ombros e uma lufada de ar fresco nas costas veio da porta 
aberta do carro. Os seus dedos procuraram uma arma, mas era tarde de mais. Foi-
lhe arrancada da mão. 
Samia respirava, ofegante, incapaz de falar. 
O sarkiano disse horrorizado: 
- Viste o que ele fez ? 
O arturiano respondeu: 
- Ora! 
Guardou um pequeno objeto negro na algibeira e fechou a costura magnética.  
- Tira-o - disse. O  sarkiano  arrastou Terens  para fora  do  carro  com furiosa 
energia. 
- E ela deixou - murmurou - e deixou. 
- Quem são os senhores? - berrou Samia com energia súbita. - Foi o meu pai que os 
enviou? 
O arturiano disse: 
- Por favor, não faça perguntas. 
- Você é estrangeiro - disse Samia, encolerizada. O sarkiano espumava: 
- Por Sark, eu devia - te esteirar a espinha! - e levantou o punho. 
- Alto! - disse o arturiano, agarrando o pulso do sarkiano e forçando-o a descê-lo. 
O outro respingou: 
- Há limites. Ainda posso tolerar que se matem Escudeiros. Até eu gostava de matar 
uns tantos que eu cá sei, mas estar a ver um nativo fazer o que este fez é demais 
para mim. 
Samia perguntou, com voz aguda e estranha: 
- Nativo? 
O sarkiano inclinou-se para a frente e puxou o barrete de Terens de forma maliciosa. 
O Cidadão empalideceu mas não pestanejou. Manteve o olhar firme na rapariga e o 
seu cabelo cor de areia ondulou levemente com a brisa. 
Samia recuou, perdida, pelo banco do carro fora e depois, num movimento 
repentino,  cobriu a cara com ambas  as mãos. A pele tornou-se-lhe branca sob a 
pressão dos dedos. 
O sarkiano disse: 
- Que vamos fazer com ela? 
- Nada. 
- Mas ela viu-nos. Vai mandar o planeta inteiro atrás de nós antes de termos andado 
um quilômetro. 
- Queres matar a sra de Fife? - perguntou, sarcástico, o arturiano. 
- Bem, não. Mas podíamos avariar-lhe o carro. Enquanto ela não chegar a um 
radiofone, está tudo muito bem. 
- Não é preciso - o arturiano debruçou-se para dentro do  carro. - Minha senhora,  só 
tenho um minuto.  Está a ouvir? 
Ela não se mexeu. O arturiano acrescentou: 
- É melhor dar-me atenção. Lamento muito ter vindo interrompê-la  num  momento  
terno,   mas  felizmente  aproveitei-o bem. Agi com rapidez, e consegui fotografar a 
cena em tridimensional. Não é aldrabice. Minutos depois de sair daqui, entrego o 
negativo  a  pessoas  que  o guardam em sítio seguro, e depois disso, se V. Exa se 
meter neste assunto, obriga-me a ser-lhe muito prejudicial. Tenho a certeza de que 
me entendeu bem. 



Virou-se: 
- Ela não diz nada. Nem uma palavra. Venha comigo, Cidadão. 
Terens seguiu-o. Não pôde olhar para trás, para a face branca e contorcida que 
ficou dentro do carro. 
Acontecesse o que acontecesse, ele conseguira um milagre. Durante um momento, 
ele tinha beijado a mais altiva senhora de todo o Sark, tinha sentido o toque 
passageirodos seus lábios suaves e fragrantes. 
  
 

*** 
 
CAPÍTULO XVI 
O ACUSADO 
 
Diplomacia tem uma linguagem e umas atitudes muito suas. As relações entre 
representantes de estados soberanos, se conduzidas em estreita concordância com 
o protocolo, tornam-se estilizadas e estupeficantes. A frase "conseqüências 
desagradáveis", torna-se sinônimo de guerra, e "acordo conveniente", significa a 
rendição. 
Quando dominava a situação, Abel preferia abandonar a ambígua conversa 
diplomática. Falando pessoalmente com Fife por uma linha especial, ele podia muito 
bem ser tomado por um velhote que conversava amigavelmente em volta de uma 
taça de vinho. Começou: 
- Tem sido difícil encontrá-lo, Fife. 
Fife sorriu. Parecia à vontade e pouco incomodado: 
- Um dia atarefadíssimo, Abel. 
- Sim. Já ouvi dizer isso. 
- Tem? - Fife fez a pergunta como por acaso. 
- Em parte. Steen está aqui conosco há sete horas. 
- Bem sei. É por minha culpa também. Você pensa em devolver-mo? 
- Receio que não. - É um criminoso. 
Abel deu uma pequenina risada e rodou o copo com a mão, observando as lentas 
bolhas: 
- Penso que podemos considerá-lo como refugiado político. A lei interestelar 
protege-o em território trantoriano. 
- O seu governo dá-lhe apoio nisso? 
- Parece-me que sim,  Fife. Não estou há trinta e sete anos no serviço estrangeiro 
sem saber o que Trantor apóia e aquilo que não apóia. 
- Posso fazer com que Sark peça a sua retirada. 
- E de que lhe servia isso? Sou um homem pacífico com quem você se dá bem. O 
meu sucessor podia ser um tipo qualquer. 
Houve uma pausa. A cara leonina de Fife encrespou-se: 
- Julgo que você tem uma sugestão a fazer? 
- Tenho. Você tem aí um homem nosso. 
- Que homem vosso? 
- Um analista espacial. Um natural do planeta Terra, que, a propósito, pertence ao 
domínio de Trantor. 
- Steen contou-lhe isso? 



- Entre outras coisas. 
- Ele viu esse terrestre?  
- Não disse que o viu. 
- Bem, não viu. A avaliar pelas circunstâncias, duvido que você possa fazer fé na 
palavra dele. 
Abel pousou o copo. Agarrou levemente as lapelas com as mãos e disse: 
- Mesmo assim, tenho a certeza de que o terrestre existe. Insisto,  Fife,  temos que 
nos encontrar para falar do assunto. 
- Eu tenho Steen e você tem o terrestre. Em certa medida, estamos taco a taco. 
Antes que você prossiga nos seus projetos atuais, antes que expire o seu ultimato e 
se dê o seu golpe de estado, porque não havemos de ter uma conferência acerca da 
situação do kyrt em geral? 
- Não vejo necessidade. O que se está a dar em Sark é apenas uma questão 
interna. Estou pronto a garantir pessoalmente que a indústria do kyrt não vai ser 
influenciada, pelos   acontecimentos   políticos.   Solução  que  garantirá os legítimos 
interesses de Trantor. 
Abel sorveu o seu vinho e pareceu considerar. Continuou: 
- Parece que  temos um  outro refugiado  político.  Um caso curioso. A propósito, é 
um seu súdito floriniano. Um Cidadão Myrlyn Terens,  chama-se ele. 
Os olhos de Fife luziram subitamente: 
- Tínhamos essa suspeita. Por Sark, Abel! Há um limite para  a  interferência  
descarada  de  Trantor  neste  planeta. O  homem  que você raptou é um assassino. 
Não  o pode transformar em refugiado político. 
- Bem, então você quer o homem? 
- Está a pensar em negociá-lo? É isso? 
- A conferência de que lhe falei. 
- Em troca de um assassino floriniano. Claro que não. 
- Mas a forma como o Cidadão conseguiu fugir é lhe  muito curiosa. Talvez você 
tenha interesse... 
Junz media o chão a passos largos, abanando a cabeça. A noite ia já bem 
avançada. Gostaria de poder dormir, mas  sabia que precisaria de sonina. 
Abel dizia: 
- Eu podia ter tido que ameaçar com a força,  como Steen tinha sugerido.  Seria 
mau.  Os riscos eram horríveis  e os resultados incertos. Mas, até que o Cidadão 
chegasse aqui, eu não via outra  alternativa, a não ser, claro, uma política de inação. 
Junz abanou violentamente a cabeça. 
- Não. Alguma coisa tinha que se fazer. Nem que fosse  chantagem. 
- Tecnicamente,  assim pensei.  O  que é que você mandaria fazer? 
- Exatamente   o   que   você   fez.   Não sou hipócrita, Abel. Ou pelo menos, 
esforço-me por não o ser. Não condeno os seus métodos,  quando tenciono servir-
me a fundo dos resultados. E, afinal, o que há com a rapariga? 
- Não será prejudicada enquanto Fife cumprir o combinado. 
- Tenho pena dela. Habituei-me a não suportar os aristocratas sarkianos dado o que 
fazem em Florina. Mas não posso deixar de ter pena da rapariga. 
- Como pessoa, sim. Mas a verdadeira responsabilidade cabe inteiramente a  Sark.   
Ouça lá,  velhinho, já  alguma vez beijou uma rapariga dentro de um carro? Um leve 
sorriso franziu a boca de Junz.  
- Já. 



- Também eu, ainda que seja recordação mais antiga que a sua, creio. A minha neta 
mais velha deve entregar-se agora a esse desporto e não consigo espantar-me com 
o caso. Ora o que vem a ser um beijo roubado num carro senão a expressão mais 
natural de toda a Galáxia? 
Ouça lá, velhote. Temos uma rapariga, convenhamos que de alto nível social, que, 
por engano digamos, se encontra sozinha num carro com um criminoso. Ele 
aproveita a oportunidade para a beijar. À força e sem consentimento dela. Como 
deve sentir-se ela ? Como podem ficar os pais ? Desgostosos? Talvez. Aborrecidos? 
Certamente. Irados? Ofendidos? Insultados? Tudo isso, sim. Mas desonrados? Não! 
Suficientemente   desonrados   para   arriscar   importantes   negócios de estado no 
intuito de evitar uma publicidade vergonhosa? Disparate. 
Mas é essa, exatamente, a situação, e só poderia acontecer isto em Sark. A sra 
Samia não é culpada de nada a não ser de ser caprichosa e bastante ingênua. 
Tenho a certeza que já foi beijada muitas vezes. Se andasse para aí a beijar um 
homem ou muitos homens, pouco ou muito, ninguém diria nada. Mas aqui trata-se 
de um floriniano. 
Não interessa o fato de ela não saber que era um floriniano. Não interessa o tê-la ele 
beijado à força. Publicar a fotografia que temos da sra Samia nos braços do 
floriniano tornaria a vida insuportável tanto ao pai como a ela. Eu pude ver a cara de 
Fife quando olhou para a fotografia! Mas não se pode garantir que seja um 
floriniano. Está vestido como um sarkiano e tem um barrete que lhe tapa o cabelo. 
Tem a pele clara, mas não se trata de uma coisa definitiva. E Fife sabe, além disso, 
que o boato seria alegremente acreditado por toda essa gente, e tanta ela é que 
interessa  por  coisas escandalosas  e  sensacionais,   e  que a fotografia  seria  
tomada   como  prova  incontroversa.   E ele sabe que os seus inimigos políticos 
tirariam dela todas as vantagens. Você pode chamar a isto chantagem, Junz, e 
talvez o seja, mas é uma chantagem que não poderia resultar em nenhum outro 
planeta da Galáxia.  O fraco sistema que só eles mantêm deu-nos esta arma e não 
me eximo a utilizá-la. 
Junz respirou fundo: 
- Qual foi o acordo final? 
- Encontramo-nos amanhã ao meio-dia. 
- Então o ultimato foi posto de parte? 
- Sem dúvida.  Estarei pessoalmente  no  gabinete. 
- Isso é um risco necessário? 
- Não se trata de um risco. Haverá testemunhas. E estou ansioso por me encontrar 
com o analista espacial que você procura há tanto tempo. 
- Posso ir? - perguntou Junz precipitadamente. 
- Oh,  claro.  O Cidadão,  também. Vai ser-nos preciso para identificar o analista.  E  
Steen,  claro.  Todos estarão em presença tridimensional. 
- Obrigado. 
O Embaixador de Trantor ocultou um bocejo e piscou os olhos molhados. 
- Agora, se não se importa, vou dormir. Estive acordado dois dias e uma noite e 
tenho receio que a minha carcaça não aguente mais anti-sonina.  
Com o aperfeiçoamento da personificação tridimensional as conferências 
importantes raramente se faziam frente a frente.  
Fife achava elemento pouco decente a presença material do velho Embaixador. Não 
se podia dizer que a sua tez azeitonada tivesse escurecido, mas notava-se uma 



silenciosa cólera nos seus traços faciais. 
E estava silencioso. Nada podia dizer. Só lhe restava contemplar molemente os 
homens que o encaravam. 
Abel! Um velho gagá de fatos cocados, com um milhão de mundos atrás de si. 
Junz! Um intruso de pele escura e carapinha cuja perseverança precipitara a crise. 
Steen! O traidor! Receava olhá-lo! 
O Cidadão! Olhar para este era o mais difícil de tudo. Era o nativo que cobrira de 
vergonha a sua filha ao tocá-la e que, apesar disso, podia permanecer intocável, em 
plena segurança, atrás dos muros da Embaixada de Trantor. Gostaria de, se 
estivesse só, rilhar os dentes e atirar punhadas à mesa. Assim, nenhum músculo se 
devia crispar, embora os sentisse quase estourar por força da pressão nervosa. 
Se Samia não tivesse... Deixou isso. Fora a sua própria negligência que 
desenvolvera os caprichos da filha e não a podia repreender por isso, agora. Ela não 
tentara desculpar-se, nem diminuir as suas culpas. Tinha-lhe contado toda a verdade 
das suas tentativas de brincar aos espiões interestelares, e o fim horrível destas 
tentativas. 
Na sua vergonha e na sua amargura tinha confiado inteiramente na compreensão 
paterna, que a não abandonaria. Tê-la-ia, mesmo que isso significasse a ruína de 
toda a estrutura que levara anos a construir. 
Ele disse: 
- Trata-se de uma conferência que me impuseram. Não tenho nada para dizer. Estou 
aqui para ouvir. 
Abel respondeu: 
- Parece-me que Steen gostaria de ser o primeiro a falar. 
 Nos olhos de Fife apareceu um tão grande desprezo que Steen se julgou picado por 
um aguilhão. 
E bocejou a sua resposta: 
- Foi você que me obrigou a acolher-me a Trantor, Fife, você violou o princípio de 
autonomia. Não podia esperar que eu me submetesse a esta violação sem mais 
aquelas. Realmente. 
Fife continuou calado e Abel acrescentou, não sem um certo desprezo também: 
- Vamos ao que interessa, Steen. Disse-me você que tinha algo a dizer. Diga-o logo. 
Os malares achatados de Steen contraíram-se e corou, sem auxílio do "rouge". 
- Digo e é já. É claro que me não vou gabar de ser um detetive como o Escudeiro de 
Fife se julga a si mesmo, mas também sei pensar. Realmente! E tenho estado a  
pensar. 
Fife tinha ontem uma história acerca de um misterioso traidor que designava por X. 
Compreendo agora que se tratava de uma camuflagem, destinada a poder-lhe 
permitir a declaração do estado de emergência. Mas nem um minuto me deixei 
enganar por esta cortina de fumo. 
- Não há X? - perguntou tranqüilamente Fife. - Então porque fugiu você? O homem 
que foge dispensa qualquer outra acusação. 
- Acha? Realmente? - gritou Steen. Bem, eu fugiria de uma casa em chamas mesmo 
não tendo sido eu que a tivesse incendiado. 
- Continue, Steen - disse Abel. 
Steen molhou os lábios com a língua e examinou cuidadosamente as unhas. 
Afagava-as delicadamente enquanto falava: 
- Mas então pensei na causa desta historieta tão complicada. Não se trata do 



processo dele. Realmente! Não é o processo habitual de Fife. Eu conheço-o. Todos 
os conhecemos. Ele não tem imaginação, Excelência. É um homem sem sombra de 
piedade. Quase tão mau como o Bort. 
Fife fez um gesto de desprezo com os lábios: 
- Steen está a dizer alguma coisa, Abel, ou está a balbuciar? 
- Continue, Steen - disse Abel. 
- Se me deixarem.  Oh, bondade!  De que lado está o senhor? Eu disse para comigo  
(isto foi depois do jantar): porque arranjou um homem como Fife uma história 
destas? 
Só encontrei uma resposta, dado que Fife não a podia ter imaginado. Não, a cabeça 
dele não dá para tanto. E então a coisa era a verdade. Tinha de ser verdade. E, 
evidentemente, os patrulheiros tinham morrido assassinados, apesar de Fife ser 
muito capaz de dispor as coisas nesse sentido. 
Fife encolheu os ombros: 
Steen continuou: 
- Apenas, quem é X? Eu não sou. Realmente! Sei que não sou eu. E acredito que só 
pode ser um dos Grandes Escudeiros.  
Mas qual deles? Qual deles sabia mais pormenores desta história? Qual dos 
Grandes Escudeiros andou um ano a servir-se da história do analista espacial para 
assustar os outros e conduzi-los a uma coisa a que chamam "esforço unido", e que 
eu chamo submissão à ditadura de Fife? 
Eu digo-lhes quem é o X. Steen estava de pé, o alto da sua cabeça roçava a 
margem do cubo receptor e achatava-se quando a parte de cima entrava no nada. 
Apontou com um dedo trêmulo: 
- O X é ele. O Escudeiro de Fife. Apanhou esse analista espacial.   Pô-lo fora  de  
ação,   quando  viu  que  os  outros quatro se não mostravam impressionados com a 
idiotice das observações da sua primeira conferência, e  agora   trouxe-a outra vez à 
baila, depois de ter preparado um golpe militar. 
Fife virou-se, cansado, para Abel: 
- Ele já acabou? Se acabou tire-mo daqui. É uma ofensa insuportável para qualquer 
homem decente. 
Abel  retrucou: 
- Tem alguma observação a fazer ao que ele diz? 
- Claro que não. Nem merece observações. Está desesperado. E não está a dizer 
nada, nem dirá nada. 
- Você não pode varrer assim a testada, Fife - berrou Steen. Olhou em torno. Tinha 
os olhos pequeninos e tinha  as aletas das narinas brancas de raiva. Continuava de 
pé. 
- Ouçam.  Ele disse que os seus investigadores tinham encontrado fichas num 
consultório médico.   Disse que o médico morrera de um desastre depois de 
diagnosticar que o analista tinha sido psico-cílindrado. E disse que a morte desse 
médico tinha sido um crime cometido pelo X para manter secreta a identidade e a 
existência do analista espacial. Foi o que ele disse. Perguntem-lhe se não foi isto o 
que ele disse. 
- E se de fato eu disse isso? - perguntou Fife. 
- E agora perguntem-lhe como conseguiu os registros de um médico que já estava 
morto e enterrado há uns meses. A não ser que já os tivesse antes. Realmente! 
Fife   comentou: 



- Isto é uma loucura. Não podemos continuar a perder tempo desta forma.  Outro 
médico tomou conta da clínica e dos arquivos daquele que morreu. Ou algum de 
vocês julga que os arquivos dos médicos morrem com eles ? 
- Não, claro que não - disse Abel. Steen gaguejou e sentou-se. Fife continuou: 
- E que mais? Têm mais alguma coisa a dizer? Mais acusações? Mais alguma 
coisa? 
Falava em voz baixa e num tom amargo. 
Abel interveio: 
- Bem, ouviu o que Steen tinha a dizer e já lá vai. Agora eu e o Junz estamos aqui 
para tratar de outro assunto. Nós queríamos ver o analista espacial. 
As mãos de Fife estavam sobre a secretária. Levantaram-se e agarraram-se às 
bordas da secretária. As sobrancelhas negras encresparam-se: 
- Temos sob custódia um homem de mentalidade abaixo da normal e que afirma ser 
um analista espacial. Vou mandá-lo vir! 
Valona March nunca, nunca na sua vida tinha sonhado que tais coisas pudessem 
existir. O dia inteiro, depois de descer em Sark, tinha caminhado de sonho 
impossível em sonho impossível. Mesmo as celas da prisão onde os tinham 
encerrado, a ela e a Rik, lhe pareciam irreais. A água vinha através de um tubo 
quando se carregava num botão. Saía calor de uma parede, embora o frio fosse lá 
fora maior que tudo quanto pudesse imaginar. E todos os que falavam com ela 
vestiam roupas tão bonitas! 
Tinha estado em salas onde existia toda a espécie de coisas que ela nunca tinha 
visto. Esta agora era a maior de todas, mas estava quase vazia. Havia poucas 
pessoas. 
Havia um homem de aspecto severo, atrás de uma secretária, e um outro, muito 
mais velho, enrugado, sentado numa cadeira, e mais três outros .. 
Um era o Cidadão. 
Saltou e correu para ele. 
- Cidadão!  Cidadão! 
Mas ele não estava lá! 
Levantara-se para lhe fazer um gesto com a mão. 
- Deixe-se estar aí,  Lona! Deixe-se estar onde está! 
E ela passou mesmo através dele. Tinha-se aproximado para lhe pegar na manga, e 
ele tirou-a. Mergulhou, meio trôpega, e passou mesmo através dele. Durante um 
momento, ficou sem fôlego. O Cidadão tinha-se virado, encarava-a de novo, mas ela 
estava espantada a olhar para as pernas. 
Ambas mergulhavam no pesado braço da cadeira em que o Cidadão estivera 
sentado. Via-a bem, em toda a sua cor e solidez. Rodeava-lhe as pernas sem que o 
sentisse. 
Estendeu uma mão, a tremer, e os seus dedos enterraram-se em estofos que ela 
também, não sentia. Os dedos continuavam visíveis. 
Vacilou e caiu; a sua última sensação foi a visão dos braços do Cidadão 
instintivamente estendidos para a agarrar; mas; ela caiu através desses braços 
como se fossem pedaços de ar pintados de cor de carne. 
Estava de novo numa cadeira; Rik segurava-lhe a mão com força e o velho 
enrugado inclinava-se para ela. 
- Não te assustes, pequena. É uma fotografia; uma fotografia: sabes o que é - dizia. 
Valona olhou à sua volta. O Cidadão continuava lá sentado. Não olhava para ela. 



Ela  apontou: 
- Ele não está ali? 
Rik disse repentinamente: 
- É uma personificação tridimensional, Lona. Ele está noutro sítio qualquer, mas 
podemos vê-lo daqui. 
Valona sacudiu a cabeça. Se Rik assim dizia, estava bem. Mas baixou os olhos. Não 
era capaz de olhar para pessoas  que estavam ali e ao mesmo tempo o não 
estavam. 
Abel disse para Rik: 
- Então jovem, você sabe o que é a personificação tridimensional ? 
- Sim, senhor. 
Tinha sido um dia tremendo para Rik, também, mas onde Valona se via cada vez 
mais perturbada, ele encontrara as coisas cada vez mais familiares e 
compreensíveis. 
- Onde aprendeu isso? 
- Não sei. Já sabia antes... antes de esquecer. 
Fife não se mexera do seu lugar atrás da secretária durante a corrida precipitada de 
Valona para o Cidadão. Disse acidamente: 
- Lamento ter de perturbar esta reunião, trazendo uma nativa histérica para aqui; 
mas o pretenso analista espacial reclamou a sua presença. 
- Está tudo muito bem - volveu Abel. - Mas observo que o seu floriniano de 
mentalidade subnormal parece familiarizado com a personificação tridimensional. 
- Imagino que tenha sido bem treinado - respondeu Fife. Abel voltou à carga: 
- Ele já foi interrogado, depois de chegar a Sark? 
- Com  certeza. 
- E qual foi o resultado?  
- Nada de novo. Abel virou-se para Rik: 
- Como se chama? 
- Rik é o único nome de que me lembro - volveu Rik calmamente. 
- Conhece estas pessoas? 
Rik olhou todos os presentes, sem receio. Disse: 
- Só o Cidadão. E Lona, evidentemente. 
- Este - disse Abel, apontando para Fife - é o maior Escudeiro que jamais existiu. É 
dono de todo o planeta. Que pensa dele? 
Rik disse ousadamente: 
- Sou da Terra. Ele não é meu senhor. Abel fez um aparte para Fife. 
- Acha que um floriniano adulto podia ser treinado até este extremo desafio? 
- Mesmo  com  um  cilindro  psíquico? - opôs   Fife  com desprezo. 
- Conhece este senhor? - disse Abel voltando-se para Rik. 
- Não, senhor. 
- Este senhor é o dr. Selim Junz. É um funcionário muito importante da Agência 
Interestelar de Análise Espacial. Rik olhou-o atentamente. 
- Então, deve ter sido um dos meus chefes. Mas - disse, desapontado - não  o 
conheço.  Ou talvez  não  me recorde. 
Junz abanou a cabeça tristemente: 
- Eu nunca o vi, Abel. 
- Ora aí está uma coisa boa para a ata - resmungou Fife. 
- Agora   ouça,   Rik - continuou   Abel. - Vou-lhe   contar uma história. Quero que me 



preste inteira atenção, e que pense. Pense, pense, e pense! Percebe? 
Rik assentiu. 
Abel falou devagar. A sua voz foi o único som que se ouviu naquela sala, durante 
longos minutos. À medida que ele ia falando,  as pálpebras de Rik fechavam-se  e 
apertavam-se com força.  Mordeu os lábios, fechou os punhos, a cabeça inclinou-se 
para a frente. Parecia agonizante. 
Abel falou, passando para trás e para diante, pelo meio dos acontecimentos que ia 
reconstruindo, conforme tinham sido originariamente  apresentados  pelo  Escudeiro 
de  Fife. Falou da mensagem que se referia a um calculismo, da sua intercepção, do 
encontro entre Rik e X, da psicocilindragem, de como Rik fora encontrado e 
reeducado em Florina, do médico que o examinara e depois morrera, da sua 
memória que   regressava. Concluiu: 
- Aqui está toda a história, Rik. Contei-lhe tudo. Alguma  coisa lhe parece familiar? 
Lenta e dolorosamente, Rik explicou: 
- Lembro-me  das  partes  finais,  dos últimos dias, sabe. Lembro-me   de   qualquer   
coisa   mais   para   trás,   também. Talvez o médico, quando eu comecei a falar. É 
muito escuro... Mas é tudo. 
Abel  continuou: 
- Mas você lembra-se de coisas muito antigas. Lembra-se de que havia perigo para 
Florina. 
- Sim,  sim.  Foi a primeira  coisa de que me lembrei. 
- Então, não é capaz de recordar o que se seguiu? Você desceu em Sark e 
encontrou um homem. 
- Não posso, não sou capaz de recordar. 
- Esforce-se!   Esforce-se! 
Rik olhou para cima. A sua face branca estava luzidia de suor. 
- Lembro-me de uma palavra. 
- Que palavra, Rik? 
- Não faz sentido. 
- Diga-a,  de qualquer modo. 
- É ao longo de uma mesa.  Há muito, muito tempo. Muito obscuro. Eu estava 
sentado, e parece-me que outra pessoa também. E depois ele levantou-se e olhava 
de cima. E há uma palavra. 
Abel foi paciente. 
- Que palavra? 
Rik apertou as mãos e sussurrou:  
- Fife! 
Todos, menos Fife, se levantaram. Steen deu um gritinho: 
- Eu tinha-lhes dito! 
E  rebentou num cacarejar borbulhante e muito agudo. 
 

*** 
 
 CAPÍTULO XVII 
A ACUSAÇÃO 
 
FIFE disse, com paixão esforçadamente controlada:  
- Acabemos com esta farsa. Esperara, antes de falar, com os olhos duros e a face 



sem expressão, que no esmorecer do alvoroço os outros se vissem obrigados a 
tomar de novo os seus lugares. Rik tinha curvado a cabeça, com os olhos fechados 
pela dor, perscrutando o cérebro dolorido. 
Valona puxara-o para si, tentando aconchegar-lhe   a   cabeça  no   seu   ombro,  
dando-lhe  pequenas palmadinhas suaves na face, 
Abel perguntou, sacudidamente:  
- Por que diz você que isto é uma farsa?  
- Não  é?   Concordei  com  esta  reunião,   em primeiro lugar, só por causa de certa 
ameaça que você me fez. Teria recusado, se soubesse que essa reunião se 
destinava a transformar-se num julgamento da minha pessoa,  com renegados e 
assassinos a substituir a acusação e o júri. 
Abel franziu a testa e disse com fria formalidade:  
- Isto não é um julgamento, Escudeiro. O dr. Junz está aqui para reaver a pessoa de 
um membro da agência, como é seu estrito dever. Eu estou aqui para proteger os 
interesses de Trantor numa época perturbada. Não tenho dúvidas de que este 
homem, Rik, é o analista espacial. 
Podemos acabar já com esta parte da conferência, se o senhor quiser entregar o 
homem ao dr. Junz para ulterior exame, incluindo uma verificação antropométrica. 
Naturalmente, pediremos depois o seu auxílio para descobrir o culpado da  
psicocilindragem e para estabelecer salvaguardas contra futuras repetições de tais 
atos contra o que, no fim de contas, é uma Agência Interestelar que aparentemente 
se tem mantido acima das tricas políticas. 
Fife  comentou: 
- Bonito discurso! Mas o que é evidente continua evidente, e os seus projetos são 
muito transparentes. Que sucedia se lhes entregasse este homem? A A. I. A. E. é 
que deve tratar de descobrir o que tem a descobrir. Proclama que se trata de uma 
Agência Interestelar sem ligações, mas não é verdade contribuir Trantor com dois 
terços do seu orçamento anual? Duvido que qualquer observador razoável a 
considere realmente neutral na Galáxia de hoje.  
O que ela descobriu em relação a este homem, certamente se adequará aos 
interesses imperialistas de Trantor. 
E que será isso que a agência descobriu? Também é evidente. A memória do 
homem regressará pouco a pouco. A agência emitirá boletins diários. Pouco a pouco 
ele recordará cada vez mais pormenores necessários. Primeiro, o seu nome. Depois, 
a minha aparência. Depois, as minhas palavras exatas, E serei solenemente 
declarado culpado. 
Serão exigidas indenizações e Trantor ver-se-á obrigado a ocupar Sark 
temporariamente - uma ocupação que, de um modo ou de outro, se tornará 
permanente. 
Há limites para além dos quais qualquer chantagem falha. A sua, sr. Embaixador, 
termina aqui. Se quer esse homem, mande vir uma esquadra de Trantor para o 
levar. 
- Não se trata de força - disse Abel. - No entanto, observo que o senhor evitou 
cuidadosamente negar-se implicado no que o analista espacial disse em último 
lugar. 
- Não há implicação nenhuma que eu necessite dignificar com uma negação. Ele 
lembra-se de uma palavra ou diz que se lembra. Que tem isso? 
- Não significa alguma coisa, o fato de ele se lembrar: 



- Absolutamente nada. O nome de Fife é muito grande em Sark. Mesmo se 
admitirmos que o presumido espacial é sincero,  ele teve oportunidades, durante um 
ano, de ouvir o nome em Florina. Veio para Sark numa nave que conduzia a minha 
filha, uma oportunidade ainda melhor para ouvir o nome de Fife. Que há de mais 
natural que ficar o nome envolvido na sua memória intervalar? É claro que pode não 
ser sincero. As revelações fracionadas deste homem, podem muito bem ter sido 
ensaiadas. 
Abel não sabia que dizer. Olhou para os outros. O Dr. Junz franzia a testa, e os 
dedos da mão direita cocaram o queixo.  
Steen sorria, afetado, e murmurava com os seus botões. O cidadão floriniano olhava 
o vazio dos seus joelhos. 
Foi Rik quem falou, subtraindo-se à mão de Valona e pondo-se de pé. 
- Ouçam - disse. A face pálida estava torcida e a dor espelhava-se-lhe nos olhos. 
Fife perguntou: 
- Outra revelação, querem ver? 
- Ouçam! - disse Rik. - Estávamos sentados a uma mesa. O chá tinha uma droga. 
Tínhamos estado a discutir. Não me lembro porquê. E depois não fui capaz de me 
mexer. Só me restava ficar ali sentado. Não podia falar, só era capaz de pensar: 
"Grande espaço,  eu fui cilindrado." Queria gritar e berrar e correr, mas não podia. E 
então o outro, o Fife, veio até mim. Tinha-me estado a fitar. Só agora é que me não 
fitava. Não precisava. Veio à volta da mesa. Ficou ali, como uma torre sobre mim. Eu 
não podia dizer nada, não podia fazer nada. Só podia virar os olhos para cima, para 
o ver. 
Ficou de pé, calado. Selim Junz disse: 
- Esse outro homem era Fife? 
- Recordo-me de que o seu nome era Fife. 
- Bem, era aquele homem? Rik não se virou para olhar. 
- Não sou capaz de me lembrar como era ele.  
- Tem a certeza? 
- Tenho estado a esforçar-me. - E rebentou logo: - O senhor não sabe como custa. 
Faz doer! É como uma agulha em brasa. Fundo! Aqui! - levou as mãos à cabeça. 
Junz comentou com muita suavidade: 
- Bem sei que custa. Mas você tem que fazer um esforço. Não vê que tem de 
continuar a fazer um esforço? Olhe para aquele homem! Vire-se e olhe para ele! 
Rik torceu-se para ver o Escudeiro de Fife. Olhou-o por um momento, e depois virou-
se de novo. Junz  perguntou: 
- Lembra-se agora?  
- Não! Não! 
Fife sorria de um modo frio. 
- O homem esqueceu-se do papel, ou a história parecerá mais viável se ele se 
recordar da minha face da próxima vez ? 
Junz ripostou com calor: 
- Eu nunca vi este homem a não ser hoje, e nunca lhe falei. Não estamos 
combinados para o enganar a si, e já me sinto cansado  com  as suas  acusações  
nesse sentido.Estou apenas a procurar a verdade. 
- Então, posso fazer-lhe umas perguntas? 
- Faça favor. 
- Muito obrigado, pela sua amabilidade. Então você... Rik, ou lá como é o seu 



verdadeiro nome... 
Era o Escudeiro falando ao floriniano. Rik  olhou. 
- Senhor? 
- Você lembra-se de um homem a aproximar-se de si, vindo do outro lado da mesa 
enquanto você estava sentado, impotente sob a ação da droga. 
- Sim, senhor. 
- A última coisa que se recorda é desse homem olhando para si? 
- Sim, senhor. 
- Você olhou para ele, ou tentou olhar. 
- Sim,  senhor. 
- Sente-se. 
- Rik assim fez. 
Por um momento, Fife não se moveu. Talvez a sua boca sem lábios se tivesse 
apertado ainda mais; os músculos da maxila, sob o brilho azul-escuro da sua barba, 
moveram-se um pouco. E então escorregou abaixo da cadeira. 
Abaixo da cadeira! Era como se ele se tivesse posto de joelhos por detrás da 
secretária. Mas deslocou-se e via-se bem que estava em pé. 
Junz sentiu a cabeça andar à roda. O homem, tão magnificamente formidável no seu 
assento, tinha-se tornado, sem aviso, num anão digno de piedade. 
As pernas deformadas de Fife moviam-se sob ele com esforço, transportando a 
desajeitada massa do tronco e da cabeça. A sua face tornara-se rosada mas os 
olhos mantinham intacta a sua expressão arrogante. Steen dera uma pequena 
gargalhada, mas abafou-a quando esses olhos o fitaram. Os outros estavam em 
fascinado silêncio. 
Rik, de olhos muito abertos, via-o aproximar-se. 
Fife disse: 
- Era eu o homem que se aproximou de si rodeando a mesa?  
- Não recordo a cara dele, senhor. 
- Não lhe peço para se recordar da cara. Pode ter esquecido isto? - os seus braços 
abriram-se, enquadrando-lhe o corpo. - Pode ter-se esquecido da minha aparência, 
do meu andar? 
Rik disse tristemente: 
- Parece que não devia ter esquecido, senhor, mas não sei. 
- Mas você estava sentado, e ele de pé, e você olhava para cima, para o ver. 
- Sim, senhor. 
- Ele olhava para si de cima para baixo, na realidade, "como uma torre" ao pé de si. 
- Sim, senhor. 
- Lembra-se disso, ao menos? Tem a certeza? 
- Sim, senhor. 
Os dois estavam agora cara a cara.  
- Eu olho para baixo para o ver? 
- Não, senhor. 
- Você olha para cima, para me ver? 
Rik sentado, e Fife de pé, olhavam um para o outro, olhos nos olhos, ao mesmo 
nível.  
- Não, senhor. 
- Poderia ser eu esse homem?  
- Não, senhor. 



- Tem a certeza? 
- Tenho,  sim,  senhor. 
- Continua  a  afirmar que  o  nome de  que se lembra é Fife? 
- Eu lembro-me desse nome - insistiu Rik com firmeza. 
- Quem quer que fosse, portanto, usou o meu nome como disfarce? 
- Sim... deve ter usado. 
Fife virou-se, e com lenta dignidade, esforçou-se para regressar à sua secretária e 
subiu para a cadeira. Disse: 
- Nunca permiti a nenhum homem, a não ser hoje, em toda a minha vida de adulto, 
que me visse de pé. Há algum motivo para que esta reunião continue? 
Abel estava, ao mesmo tempo, embaraçado e aborrecido. Assim a reunião tomava 
um caminho bastante feio. Em cada ponto, Fife conseguiu colocar-se na razão, e 
aos outrosno erro. Fife tinha conseguido, com êxito, apresentar-se como um mártir. 
Tinha sido forçado à conferência pela chantagem trantoriana, e fora objeto de falsas 
acusaçõesque logo tinham sido destruídas. 
Fife trataria de invadir a Galáxia com a sua versão da conferência, e não teria que 
afastar-se muito da verdade para a transformar em excelente propaganda contra  
Trantor. 
Abel gostaria de diminuir as perdas. O analista psicocilindrado seria agora inútil a 
Trantor. Qualquer "memória" que lhe voltasse mais tarde seria ridicularizada por 
muito verdadeira que fosse. Seria tomado como um instrumento do imperialismo 
trantoriano, e um instrumento aniquilador.. 
Mas hesitava, e foi Junz quem falou: 
- Parece-me que há uma excelente razão para não acabar ainda com a reunião. 
Ainda não determinamos com exatidão quem foi que psicocilindrou o analista 
espacial. 
O senhor acusou o Escudeiro de Steen, e Steen acusou-o a si. Suponho que ambos 
se enganaram e que ambos estão inocentes, mas cada um dos senhores julga 
culpado umdos Grandes Escudeiros. Qual, então? 
- E isso interessa? - perguntou Fife.  
- Em  relação   ao que o senhor deseja, tenho a certeza de que não interessa. Esse  
assunto estaria agora resolvido se não fosse a interferência de Trantor e da A. I. A. 
E. Hei de encontrar o traidor Lembrem-se que o autor da psicocilindragem, quem 
quer que tenha  sido,  tinha  a  intenção de  criar  um  monopólio da indústria do kyrt, 
e assim não sou eu que o vou deixar fugir. Logo que o autor da psicocilindragem 
esteja identificado, capturado, este homem ser-lhes-á entregue sem dano. É essa a 
única proposta que posso fazer-lhes, e é muito razoável 
- Que tenciona fazer ao culpado? 
- É   um  assunto  puramente  interno  que  lhe  não   diz respeito. 
- Mas diz - replicou Junz com energia. - Isto não é pelo analista espacial. Há 
qualquer coisa de maior importância nisto tudo, e eu surpreendo-me por não ter sido 
ainda mencionada. Este homem, Rik, não foi psicocilindrado só por ser analista 
espacial. 
Abel não estava certo das intenções de Junz, mas pôs o  seu peso na balança com 
brandura: 
- O dr. Junz refere-se, evidentemente, à mensagem de perigo que o analista enviara 
primitivamente. 
Fife encolheu os ombros: 



- Pelo que sei, ainda ninguém deu importância a esse fato, incluindo, durante todo o 
ano que passou, o dr. Junz. No entanto, aí tem o seu funcionário, doutor. Pergunte-
lhe de que se tratava. 
- Naturalmente, não se recorda - replicou Junz,  irado. - O cilindro psíquico tem o seu 
maior efeito exatamente sobre as cadeias de raciocínio mais subtis do cérebro. 
O homem pode nunca mais  reaver os  aspectos  quantitativos  do seu trabalho. 
- Então a mensagem ardeu - disse Fife. - Que se poderá fazer? 
- Algo de bem definido. Eis a questão: há alguém mais, que sabe de que tratava a 
mensagem, e é o autor da psicocilindragem. Pode muito bem não ser analista 
espacial; pode muito bem não conhecer os pormenores precisos. Mas, no entanto, 
falou com este homem quando ainda não tinha sido psicocilindrado. Deve ter sabido 
o suficiente para nos colocar na pista. Sem ter sabido o suficiente, não teria ousado 
destruir a sua fonte de informação. Enfim, para ir para a ata, você lembra-se, Rik? 
- Só que havia perigo, e que era questão das correntes do espaço - murmurou Rik. 
Fife retorquiu: 
- Mesmo que descubram, que poderão obter? Até que ponto são dignas de crédito 
as teorias aterradoras que os analistas loucos sempre vêm descobrindo? Muitos 
deles julgam conhecer os segredos do Universo quando estão tão loucos que mal 
sabem ler os instrumentos. 
- Pode ser que tenha razão. Mas tem medo de me deixar descobrir? 
- Sou contrário   a  quaisquer  rumores   mórbidos   quê, verdadeiros ou falsos,  
possam afetar  a indústria de kyrt. Não concorda comigo, Abel? 
Abel estremeceu interiormente. O Fife manobrava para uma posição em que 
quaisquer quebras nos fornecimentos de kyrt, devidas ao seu golpe de estado, se 
poderiam assacar a Trantor. Mas Abel era um ótimo jogador. Calma e 
impassivelmente, levantou as vazas: 
- Não. Sugiro que ouça o dr. Junz. 
- Obrigado - disse Junz. - Ora o senhor disse, Escudeiro de Fite, que, quem quer que 
fosse o autor da psicocilindragem, deve ter morto o médico que examinou este Rik. 
Isso significa que o criminoso tinha mantido uma espécie de vigilância sobre Rik 
durante a sua estadia em Florina. 
- Bem, e... 
- Deve haver vestígios dessa vigilância. 
- Quer dizer que estes nativos devem saber quem os vigiava? 
- Por que não? Fife ripostou: 
- O senhor não é sarkiano e por isso se engana tanto. Asseguro-lhe que os nativos 
se mantêm nos seus lugares. Não se aproximam dos Escudeiros, e, se os 
Escudeiros se aproximam deles, sabem o suficiente para pôr os olhos nos dedos 
dos pés. Não devem saber nada acerca de qualquer vigilância. 
Junz tremeu, visivelmente indignado. Os Escudeiros tinham tão enraizado o seu 
despotismo, que não viam nada de mau ou de vergonhoso em referir-se-lhe 
abertamente. 
Insistiu: 
- Talvez os florinianos vulgares. Mas temos aqui um homem que não é um nativo 
vulgar. Penso que nos mostrou já, bem completamente, que não é um floriniano 
devidamente respeitador. E, como ainda não contribuiu nada para esta discussão, é 
tempo de lhe fazer algumas perguntas. 
Fife volveu: 



- O testemunho desse nativo é sem valor. E tomo mais esta oportunidade para pedir 
que Trantor o entregue, para ser convenientemente julgado pelos tribunais de Sark. 
- Antes, deixe-me falar com ele. 
Abel ajuntou com brandura: 
- Creio que não fará mal perguntarem-se-lhe umas coisas, Fife. Se ele se mostrar 
pouco desejoso de cooperar ou pouco digno de crédito, talvez possamos considerar 
o seu pedido de extradição. 
Terens, que até aqui se concentrara afincadamente sobre os dedos entrelaçados, 
olhou rapidamente os circunstantes. 
Junz virou-se para ele: 
- Rik esteve na sua aldeia desde que foi encontrado em Florina, não esteve? 
- Sim. 
- E você esteve todo esse tempo na aldeia? Quero dizer, você não andou 
entrentanto em grandes viagens de serviço, pois não? 
- Os cidadãos não fazem grandes viagens de serviço. O seu serviço é nas suas 
aldeias. 
- Muito bem. Ponha-se à vontade e não se ofenda. Julgo que fazia parte do seu 
serviço o saber de qualquer Escudeiro que viesse à aldeia. 
- Claro. Quando vêm.  
- E  vieram? 
Terens encolheu os ombros: 
- Uma ou duas vezes. Pura rotina, garanto-lhe. Os Escudeiros não sujam as mãos 
com o kyrt. Com o kyrt em bruto, quero dizer. 
- Seja respeitador! - rugiu Fife. Terens olhou-o e disse: 
- É capaz de me obrigar? Abel interrompeu gentilmente: 
- Deixemos isto entre o homem e o dr. Junz, Fife. Você e eu somos espectadores. 
Junz sentiu um relâmpago de prazer na insolência do cidadão, mas disse: 
- Responda-me  sem  comentários,   cidadão,   por  favor. Ora, exatamente, quem 
eram os Escudeiros que visitaram a sua aldeia neste ano que passou? 
Terens disse, furioso: 
- Como hei de saber? Não posso responder a esta pergunta. Os escudeiros são 
Escudeiros e os nativos são nativos. Posso ser um cidadão,   mas para eles continuo 
a ser um nativo.  Não lhes vou apertar a mão e perguntar os nomes à entrada da 
aldeia. Recebo uma mensagem, é tudo. Vem endereçada "Ao Cidadão". Diz que há 
uma Inspeção Escudeiral a isto e aquilo em tal dia, e que devo tratar dos 
preparativos necessários. 
Então tenho de obrigar os trabalhadores a vestirem os seus melhores fatos, de 
cuidar para que a fábrica seja bem limpa e trabalhe como deve ser, que o 
fornecimento de kyrt seja amplo, que todos pareçam contentes e satisfeitos, que as 
casas sejam lavadas e as ruas policiadas, que haja à mão dançarinos para o caso 
dos Escudeiros preferirem dar-se ao incômodo dever alguma dança nativa para os 
divertir, que talvez até algumas boas rap... 
- Não interessa, Cidadão - cortou Junz. - A vocês nunca lhes interessa. Mas eu ligo a 
isso. Depois da sua experiência com os florinianos do Serviço Civil, Junz estava a 
achar o Cidadão tão refrescante como um   copo   de   água  fria.   Começou a 
pensar na  maneira como a A. I. A. E. poderia evitar, com a sua influência, entregar o 
Cidadão aos Escudeiros. Terens continuou, mais calmo: 
- De qualquer modo, é da minha tarefa. Quando eles chegam, eu alinho com os 



restantes. Não sei quem são. Não falo com eles. 
- Houve alguma inspeção assim na semana anterior à morte do médico da cidade ? 
Julgo que sabe em que semana isso aconteceu? 
- Creio que ouvi notícias da rádio sobre isso. E não me parece que tivesse havido 
alguma Inspeção Escudeiral por essa altura. Mas não posso jurar.  
- A quem pertence a sua terra? Terens repuxou os cantos da boca.  
- Ao Escudeiro de Fife. 
Steen falou, irrompendo subitamente no jogo de parada - e - resposta de um modo 
muito surpreendente: 
- Oh, vejam. Realmente! Dr. Junz, o senhor está a fazer o jogo de Fife com esse 
interrogatório. Não vê que não pode obter nada? Realmente! Acha que Fife teria 
interesse em fazer cálculos sobre essa criatura, e que se daria à maçada de ir a 
Florina para o ver? Para que servem os patrulheiros? Realmente! 
Junz pareceu confundido. 
- Num caso como este, com a economia, e talvez até a segurança física de um 
mundo inteiro, dependente do cérebro de um homem, é natural que o criminoso não 
deixasse a vigilância ao cuidado dos patrulheiros. 
Fife interveio: 
- Mesmo depois de ter limpo, para todos os efeitos, esse cérebro ? 
Abel estendeu o lábio inferior e franziu a testa. Via a última das jogadas deslizando 
para a mão de Fife, e o resto atrás dela. 
Junz  tentou de novo,  hesitando. 
- Havia algum patrulheiro, ou grupo de patrulheiros, que sempre se mantivesse 
próximo? 
- Nunca o soube. Para mim, são apenas umas fardas. Junz virou-se para Valona 
com o efeito de um brusco salto: 
- E você, rapariga? 
Um momento antes, ela tinha-se tornado estranhamente branca e os seus olhos 
abriram-se num pasmo. Junz vira-o. 
Mas ela apenas abanou a cabeça em silêncio. 
Abel pensou, pesadamente: "Não há mais nada a fazer. Acabou-se". 
Mas Valona estava de pé, a tremer. Disse, num rouco gemido: 
- Eu quero dizer uma coisa. 
Junz  disse: 
- Vamos, diga, rapariga. O que é? 
Valona falou ofegante, e o medo era evidente em cada linha da sua face e nos 
gestos nervosos dos dedos. 
Disse: 
- Sou apenas uma camponesa. Por favor, não se zanguem comigo. Mas parece que 
as coisas só podem ser de uma forma. O meu Rik era assim tão importante? Quer 
dizer, como os senhores dizem? 
Junz respondeu delicadamente: 
- Creio que ele era muito, muito importante. Creio que ainda o é. 
- Então deve ser como o senhor disse. Quem quer que o pôs em Florina, não 
ousaria abandoná-lo por um minuto que fosse, pois não ? Quero dizer, se o meu Rik 
fosse agredido pelo superintendente da fiação ou se os garotos lhe atirassem 
pedras, ou se adoecesse ou morresse. Ele não iria ser assim abandonado nos 
campos, não, onde podia morrer antes de alguém o encontrar. Não iriam julgar que 



só a sorte o conservaria são e salvo. 
Falava agora com grande fluência.  
- Continue - disse Junz, olhando-a.  
- Porque só houve uma pessoa que o vigiou desde o princípio.   Encontrou-o nos 
campos, entregou-mo para   eu tomar   conta   dele,   livrou-o de dificuldades e vinha 
saber dele todos os dias. Até soube tudo o que se passou com o médico, porque eu 
lho contei. Foi ele! Foi ele! Com voz exaltada, o seu dedo apontava rigidamente para 
Myrlyn Terens, Cidadão. 
E desta vez até a calma sobre humana de Fife se quebrou e os seus braços se 
retesaram sobre a secretária, levantando-lhe o corpo maciço uma polegada acima 
da cadeira, enquanto virava subitamente a cabeça para o Cidadão. 
 

*** 
 
 CAPÍTULO XVIII 
OS VENCEDORES 
 
Foi como se uma paralisia vocal os tivesse tomado a todos. Até Rik, sem acreditar 
nos seus olhos, se limitou a pasmar, como se fosse de pau, primeiro para Valona e 
depois para Terens. 
Ouviu-se então o riso agudo de Steen, e o silêncio quebrou-se. Steen disse: 
- Acredito. Realmente! Sempre o disse. Eu dizia que o nativo era pago por Fife. Isso 
lhes revela que espécie de homem é Fife. Ele é capaz de pagar a um nativo para... 
- Isso é uma infâmia. 
Não fora Fife quem falara, mas o Cidadão. Estava de pé, e os olhos chispavam-lhe 
de paixão. 
Abel, que de entre todos parecia o menos emocionado, disse: 
- O  quê? 
Terens olhou-o um momento, sem compreender, e depois explicou, sufocado: 
- O que o Escudeiro disse. Eu não sou pago por nenhum sarkiano. 
- E o que disse a rapariga? Também é mentira? Terens umedeceu os lábios com a 
ponta da língua:  
- Não,  é verdade.  Fui eu quem empregou o  cilindro psíquico - apressou-se. - Não 
me olhe assim, Lona. Eu não lhe queria fazer mal. Não queria nada do que se deu. 
Sentou-se  de novo. Fife começou: 
- Isto é uma espécie de imaginação. Não sei bem ao certo o que você está a 
planejar, Abel, mas é impossível que este criminoso pudesse incluir tal crime no seu 
repertório. Está bem definido que só um Grande Escudeiro podia ter o conhecimento 
e facilidades necessários.  Ou está você ansioso por tirar o seu amigo Steen do 
anzol com uma confissão falsa? 
Terens, apertando com força as mãos, inclinou-se para a frente na cadeira. 
- Também não recebo dinheiro trantoriano. 
Fife ignorou-o. Junz foi o último a dominar-se. Durante minutos, não pudera aceitar o 
fato do Cidadão não estar na realidade na mesma sala que ele, que se encontrava 
noutro local da Embaixada, que só o podia ver em imagem, não mais real que Fife, 
que se encontrava a vinte milhas de distância. Quisera ir-se ao Cidadão, agarrá-lo 
pelo ombro, falar-lhe a sós, mas não podia. Disse: 
- Não interessa discutir antes de ouvir o homem. Tenhamos os pormenores. Se foi 



ele quem fez a psicocilindragem, precisamos dos pormenores. Se não foi, os 
pormenores que tentar impingir-nos prová-lo-ão. 
- Se quer saber o que sucedeu - gritou Terens - eu digo-lhe. A mandá-lo embora, 
nunca mais me seria útil. No fim de contas, nem Sark nem Trantor, de modo que vá  
tudo para o espaço. Ao menos, isto há de dar-me uma ocasião de tornar públicas 
duas ou três coisas. 
Apontou Fife com desprezo. 
- Ali está um Grande Escudeiro. Só um Grande Escudeiro, diz este Grande 
Escudeiro, pode ter conhecimento e facilidades para fazer o que fez X. E acredita 
nisso? Mas, que sabe ele? Que sabe qualquer sarkiano? 
Eles não detêm a governação. São os florinianos que a detêm! O Serviço Civil 
floriniano é que o detém. Eles recebem os papéis, fazem os papéis, arquivam os 
papéis. E são os papéis que governam Sark. 
É certo que a maioria de nós levou pancada de rachar, mas sabem o que 
poderíamos fazer, se quiséssemos, mesmo nas barbas dos nossos malvados 
Escudeiros? 
Bem, viram o que eu fiz. 
Eu era gerente temporário de tráfego no espaço-porto, há um ano. Fazia parte do 
meu treino. Está nos arquivos. Vão ter que escavar um bocado para dar com isso, 
porque o gerente de tráfego, oficialmente, é um sarkiano. Ele tinha o título e eu o 
trabalho. O meu nome pode ser encontrado na seção especial intitulada "Pessoal 
Nativo". Nenhum sarkiano iria sujar os olhos a vê-la. 
Quando a secção local da A. I. A. E. enviou ao espaço-porto a mensagem do 
analista, sugerindo que fôssemos ao encontro da sua nave numa ambulância, eu 
recebi a mensagem. Enviei o que era seguro, não mandei a parte que se seguiu à 
destruição de Florina. 
Consegui encontrar o analista num pequeno espaço-porto suburbano. Pude fazê-lo 
facilmente. Todos os fios e todos os cabos que passavam por Sark me estavam nas 
pontas dos dedos. Eu estava no Serviço Civil, lembrem-se. Um Grande Escudeiro 
que quisesse fazer o que eu fiz, não podia, a menos que ordenasse a algum 
floriniano que o fizesse por ele. Pude fazer tudo sem auxílio de ninguém. Tanto em 
relação ao conhecimento, como às facilidades. 
Encontrei o analista espacial, mantive-o longe de Sark e da A. I. A. E. Espremi-lhe 
todos os detalhes que pude, e tratei de usar isso em favor de Florina contra Sark. As 
palavras Fife pareciam pronunciadas a custo.  
- Você enviou aquelas cartas? 
- Sim, enviei aquelas cartas, Grande Escudeiro - disse calmamente Terens. - Pensei 
que os podia intimidar para unir o controle das terras de kyrt, e chegar a um acordo 
com Trantor com a minha carta para o correr a si do planeta.  
- Você estava louco.  
- Talvez. De qualquer modo, não deu resultado. Eu dissera ao analista que era o 
Escudeiro de Fife. Tive que o fazer, porque ele sabia que Fife era o homem mais 
importante do planeta, enquanto pensou que eu era Fife, estava disposto a falar 
abertamente. Fez-me rir, o pensar que ele julgava que Fife se afligia com saber o 
que seria melhor para Florina. 
Desgraçadamente, ele foi mais impaciente do que eu. Insistia em que cada dia 
perdido era uma calamidade, enquanto eu sabia que as minhas negociações com 
Sark precisavam de tempo, mais que de qualquer outra coisa. Encontrei dificuldades 



em controlar o homem, e tive até de empregar o cilindro psíquico. Consegui arranjar 
um. Tinha-o visto usar nos hospitais. Sabia um pouco disso. Mas, infelizmente, não 
era o bastante. 
Regulei o cilindro para lhe remover a ansiedade das camadas superficiais do 
cérebro. 
É uma operação simples. Ainda hoje não sei o que sucedeu. Suponho que a 
ansiedade devia ser profunda, muito profunda, e o cilindro deve tê-la seguido 
automaticamente, escavando a maior parte da consciência atrás da ansiedade. 
Fiquei com uma coisa inconsciente nas mãos... Perdoe-me, Rik. 
Rik, que tinha estado a ouvir atentamente, disse, tristemente: 
- Você não devia ter-me feito isso, Cidadão, mas avalio bem como se deve ter 
sentido. 
- Sim.  Você viveu no planeta. Sabe  dos patrulheiros e dos Escudeiros, e da 
diferença entre a Cidade Superior e a Cidade Inferior. 
Retomou o fio da sua história. 
- E assim fiquei completamente impotente com o analista. Não podia deixar que 
alguém o encontrasse de forma a poderem investigar a sua identidade. Não o podia 
matar. 
Tinha a certeza de que a memória lhe voltaria e viria ainda a precisar dos seus 
conhecimentos, para não dizer que matá-lo seria perder as boas-vontades de 
Trantor e da A. I. A. E., de que eu eventualmente viria a precisar. Além disso, nesses 
tempos, eu era incapaz de matar. 
Consegui ser transferido para Florina como Cidadão e levei comigo o analista, com 
documentos falsificados. Consegui que ele fosse encontrado, arranjei Valona para o 
tratar. Não havia perigo daí em diante, a não ser daquela vez, com o médico. Tive 
então de entrar nas oficinas de energia da Cidade Superior. Isso não era impossível. 
Os engenheiros eram sarkianos, mas os seus assistentes eram florinianos. Em Sark, 
aprendera já o suficiente de mecânica para saber cortar uma linha de potência. 
Levei três dias a encontrar uma boa ocasião. Depois disso, passei a poder matar 
com facilidade. Nunca soubera, no entanto, que o médico mantinha registros em 
duplicado nas duas metades do consultório. Quem me dera ter sabido isso! 
Terens podia ver o cronômetro de Fife, do seu lugar.  
- E  depois,   há   cem  horas - parecem   cem  anos - Rik começou a recordar-se. Aí 
têm toda a história. 
- Não - disse Junz - não temos. Quais são os pormenores da teoria de destruição 
planetária arquitetados pelo analista? 
- Julga que eu percebi os pormenores do que ele tinha para dizer? Era uma espécie 
de, - Rik, você desculpe - de loucura. 
- Não  era - repontou Rik - não  podia ser. 
- O analista tinha uma nave - disse Junz - e onde está ela? 
- Está há muito tempo na sucata - respondeu Terens. - Há muito tempo que foi dada 
ordem para ser desmantelada. O meu superior assinou-a. É claro que um sarkiano 
nunca lê os papéis que assina. A nave foi desmantelada sem perguntas. 
- E os papéis de Rik? Você disse que ele lhe tinha mostrado uns papéis! 
- Entreguem-nos  esse homem - disse  Fife de repente - e nós descobriremos o que 
ele sabe. 
- Não - volveu Junz - o seu primeiro crime foi contra a A. I. A. E. Ele raptou e destruiu 
a mente a um analista espacial.   Pertence-nos. 



Abel confirmou: 
- Junz tem razão. 
Terens repôs: 
- Ora ouçam. Não direi uma palavra sem ter garantias. Eu sei onde estão os papéis 
de Rik. Estão onde nem sarkianos nem trantorianos jamais os poderão encontrar. Se 
os querem, têm   de   concordar   em que   sou   um   refugiado político. Tudo o que 
eu fiz foi por patriotismo, por atender às necessidades do meu planeta. Um sarkiano 
ou um trantoriano podem alegar o seu patriotismo, porque não pode também um 
floriano fazer o mesmo? 
- O Embaixador - disse Junz - disse que você será entregue à A. I. A. E. Eu garanto-
lhe que não será entregue a Sark. Pelo seu tratamento do analista espacial, você 
terá de ser julgado. Não posso garantir-lhe o resultado, mas se você agora cooperar 
conosco, isso será considerado circunstância atenuante. 
Terens olhou atentamente para Junz e acrescentou:  
- Arrisco-me consigo, doutor... De acordo com o analista, o Sol de Florina está na 
fase de pré-nova. 
- O  quê?! 
Esta exclamação, ou o seu equivalente, saiu de todas as bocas, menos da de 
Valona. 
- Está quase a explodir, bum! - disse Terens sardonicamente. - E quando isso se 
der, Florina faz pufe, como uma boca cheia de fumo de tabaco. 
Abel   disse: 
- Eu não sou analista espacial, mas já ouvi dizer que se não sabe predizer quando é 
que uma estrela vai explodir. 
- É certo. Quer dizer, até aqui. Mas Rik explicou o que o levava a pensar assim? - 
perguntou Junz. 
- Creio que os papéis mostrarão isso. Tudo o que posso recordar é a referência à 
corrente de carbono. 9- c. K. 
- O quê? 
- Ele dizia sempre "A corrente de carbono no espaço, a corrente de carbono no 
espaço." Isso, e as palavras "efeito catalítico". Aí tem. 
Steen deu uma risadinha. Fife franziu a testa. Junz estava pasmado, e logo depois 
murmurou: 
- Perdoem-me. Já volto. 
Saiu dos limites do seu cubo receptor e desapareceu. 
Voltou um quarto de hora depois.  Olhou à sua volta, espantado, quando chegou. Só 
estavam Abel e Fife. Disse: 
- Onde é que... 
Abel interrompeu-o logo: 
- Temos estado à sua espera, dr. Junz. O analista e a rapariga   vão   a   caminho   
da   Embaixada.   A   conferência acabou. 
- Acabou! Grande Galáxia, apenas começamos. Arranjei modo de explicar as 
possibilidades de formação das "novae". 
Abel remexeu-se, incomodado, na cadeira. 
- Não é preciso fazer isso, doutor. 
- É muito, muito importante. É essencial. Dê-me cinco minutos. 
- Deixe-o falar - disse Fife. 
Sorria. 



Junz falou: 
- Comecemos pelo princípio. Nos mais antigos escritos científicos da civilização 
galáctica, já se tinha conhecimento de que as estrelas obtêm a sua energia à custa 
de transformações nucleares operadas no seu seio. Também se sabia que, dado o 
que sabemos sobre as condições reinantes no interior das estrelas, dois tipos, e só 
dois, de reação nuclear são capazes de fornecer a energia requerida. Ambas 
implicam a conversão do hidrogênio em hélio.  
A primeira espécie de transformação  é direta:  dois hidrogenios e dois  nêutrons 
combinam-se para formar um núcleo de hélio. A segunda espécie é indireta com 
vários estágios. No fim de contas, é uma transformação de hidrogênio em hélio, mas 
núcleos de carbono participam nas fases intermediárias. Estes núcleos de carbono 
não são consumidos, mas reconstituem-se à medida que as reações prosseguem, 
de modo que uma ínfima porção de carbono pode funcionar e tornar a funcionar, 
servindo para transformar em hélio uma enormíssima quantidade de hidrogênio. Por 
outras palavras, o carbono atua cataliticamente. Tudo isto já era sabido na pré-
história, no tempo em que a raça humana estava ainda reduzida a um planeta único, 
se isso alguma vez assim foi. 
- Se todos o sabem - disse Fife - faço-lhe notar que a sua contribuição é só fazer 
perder tempo. 
- Mas isto é tudo o que sabemos. Se as estrelas funcionam num tipo ou no outro da 
reação, ou em ambos, nunca os processos nucleares o determinaram. Sempre 
houve escolas de pensamento a favor de uma e outra hipótese. Habitualmente, a 
grande massa de opinião inclina-se para a reação direta, por ser a mais simples. 
Ora a teoria de Rik deve ser esta: a reação direta é a fonte normal da energia 
estelar,  mas sob certas condições a catalise carbônica acrescenta-lhe o seu poder, 
acelerando o processo, apressando-o, aquecendo a estrela excessivamente. Há 
correntes no espaço. Sabem-no muito bem.  
Algumas dessas correntes são de carbono. As estrelas, passando através das 
correntes, retêm inumeráveis átomos. A massa total de átomos retidos, no entanto, é  
incrivelmente microscópica em comparação com a da estrela, e não a afeta de modo 
algum. Exceto para o carbono! Uma estrela que passe através de uma corrente que  
contenha concentrações invulgares de carbono, torna-se instável. Não sei quantos 
anos ou séculos ou milhões de anos levam os átomos a difundir-se para o seio da 
estrela, mas decerto levam muito tempo. Isso significa que a corrente de carbono 
tem de ser larga e a estrela tem de interceptá-la sob um ângulo pequeno. Em todo o 
caso, uma vez que passe além de certa quantidade crítica a porção de carbono 
imiscuída no interior da estrela, a radiação do astro é repentina  e  tremendamente  
aumentada. 
As camadas exteriores cedem sob a pressão de uma explosão formidável, e tem-se 
uma "Nova". Percebem? Junz aguardou. 
- Imaginou tudo isso em dois minutos com base numa vaga frase que o Cidadão se 
lembra de ter ouvido há um ano? - perguntou Fife. 
- Sim, sim. Nada disso é surpreendente. A Análise Espacial está pronta para gerar 
esta teoria. Se Rik não viesse com ela, outro qualquer viria em breve. De fato, já 
muitas vezes se tem apresentado teorias semelhantes, mas nunca foram levadas a 
sério. Foram apresentadas antes de as técnicas da Análise Espacial se terem 
desenvolvido, e ninguém foi nunca capaz de explicar o súbito aumento de carbono 
pela estrela em questão. 



Mas agora, sabemos que há correntes de carbono. Podemos desenhar na carta os 
seus percursos, saber que estrelas as interceptaram já nos últimos dez mil anos, e 
comparar isso com os registros de novas e de variações de radiação. É o que Rik 
deve ter feito. Devem ser esses os cálculos e observações que ele quis mostrar ao 
Cidadão. Mas tudo isso é acessório do assunto fundamental. O que para já tem de 
ser preparado, é o início imediato de uma evacuação de Florina. 
- Pensei que você o iria propor - disse Fife, muito fleumàticamente. 
- Lamento Junz - disse Abel - mas é impossível. 
- Porquê impossível? - Quando explodirá o Sol de Florina?  
- Não sei. A avaliar pela angústia de Rik há um ano atrás, eu diria que temos pouco 
tempo. - Mas você pode estabelecer uma data?  
- Claro que não.  
- Quando poderá? 
- Não há maneira de a prever. Mesmo que obtenhamos os cálculos de Rik, tudo terá 
de ser verificado. 
- Pode  garantir  que  a  teoria  do  analista  se  revelará correta ? 
Junz franziu o sobrolho. 
- Eu   estou,   pessoalmente,   certo   dela,   mas   nenhum homem de ciência pode 
garantir teorias antecipadamente. 
- Então, conclui-se que você quer fazer evacuar Florina com base em meras 
especulações. 
- Parece-me que a probabilidade de vermos morrer toda a população de um planeta 
não é coisa a que nos possamos arriscar. 
- Se   Florina  fosse  um  planeta  vulgar  eu   concordava consigo. Mas Florina dá o 
fornecimento de kyrt de toda a Galáxia. Não se pode fazer isso. 
- Foi esse o acordo a que você chegou com Fife enquanto eu estive fora? - 
perguntou Junz, irritado. Fife interveio: 
- Deixe-me explicar, dr. Junz. O Governo de Sark nunca consentiria em evacuar 
Florina, mesmo que a A. I. A. E.,  anunciasse ter a prova desta sua teoria das novas. 
Trantor não nos pode obrigar, porque, enquanto que a Galáxia poderia apoiar uma 
guerra contra Sark só para manter a indústria do kyrt a funcionar, nunca poderá 
apoiá-la para acabar com essa indústria. 
- Exatamente - disse Abel. - Receio  bem  que  o  nosso próprio povo nos não 
apoiasse em tal guerra. 
Junz sentiu a revolta tornar-se muito forte dentro de si. Um planeta cheio de gente 
nada significava perante os ditames da necessidade econômica! Disse: 
- Ouçam. Isto não é questão de um planeta, mas de toda a Galáxia. Há atualmente 
vinte novas a surgir anualmente na Galáxia. Além disso, umas duas mil estrelas de 
entre os cem bilhões da Galáxia, mudam de características de radiação de forma 
suficiente para tornar inabitáveis quaisquer planetas  habitáveis que possuam. 
Os seres humanos ocupam um milhão de sistemas estelares da Galáxia. Isso 
significa que, cerca de uma vez em cada cinqüenta anos, em média, há um planeta 
que se torna excessivamente quente para a vida humana. Tais casos estão 
registrados pela História. Todos os cinco mil anos, um planeta habitado tem meio-
por-meio de probabilidades de ser vaporizado por uma "nova". 
Se Trantor nada fizer em relação a Florina, se ele deixar o planeta vaporizar-se com 
toda a sua gente, isso será um aviso a todos os povos da Galáxia de que quando 
chegar a sua vez, não devem esperar auxílio, se esse auxílio estiver atravessado no 



caminho de uns poucos homens poderosos. Poderá você arriscar-se a dar esse 
aviso, Abel? 
Por outro lado, se Trantor ajudar Florina, terá mostrado que põe a sua 
responsabilidade pelos povos da Galáxia acima da manutenção de meros direitos de 
propriedade privada. Trantor terá ganho uma boa vontade que nunca teria podido 
ganhar pela força. 
Abel inclinou a cabeça. Depois abanou-a com fadiga:  
- Não, Junz.  O que você diz agrada-me, mas não é prático. Não posso confiar nas 
emoções, para contrabalançar o assegurado efeito político de qualquer tentativa de 
terminar com a indústria do kyrt. De fato, penso até que você devia abster-se de 
investigar essa teoria. A idéia de que ela poderia ser autêntica, provocaria prejuízos 
excessivos.  
- Mas se ela fora autêntica? 
- Temos de trabalhar sobre a hipótese de que não é. Suponho que, quando você 
saiu há bocado daqui por uns momentos, foi para entrar em comunicação com a A. I. 
A. E. 
- Sim. 
- Não faça caso. Trantor, creio eu, terá a suficiente influência para acabar com esses 
estudos. 
- Receio que não. Estes estudos, não. Senhores, nós em breve teremos o segredo 
do kyrt barato. Dentro de um ano, não haverá monopólio do kyrt, haja "nova" ou não  
haja. 
- Que quer dizer? 
- A reunião está agora a atingir o ponto essencial, Fife. O kyrt só cresce em Florina. 
As suas sementes produzem celulose vulgar em todos os outros planetas. Aposto 
que Florina é atualmente o único planeta habitado que está na fase pré-nova, e 
talvez tenha permanecido nessa fase desde que entrou na corrente de carbono, há 
possivelmente milhares de anos, se o ângulo de intercepção era pequeno. Parece 
muito provável, portanto, que o kyrt e a fase de pré-nova sejam coisas interligadas. 
- Tolices - murmurou Fife. 
- Acha? Deve haver uma razão pela qual o kyrt é kyrt em Florina e algodão em todos 
os outros planetas. Os cientistas experimentaram já muitos processos de produzir 
kyrt artificial noutros sítios, mas experimentaram às cegas, e foi por isso que sempre 
falharam. Agora, saberão que isso se deve a fatores induzidos num sistema estelar 
pré-nova. 
Fife disse com desprezo: 
- Já copiaram as propriedades de radiação do Sol de Florina. 
- Com arcos apropriados, sim, que copiavam apenas o espectro visível e o 
ultravioleta. E a radiação do infravermelho e além dele? E o campo magnético? E a 
emissão eletrônica? E os efeitos dos raios cósmicos? Eu não sou um bioquímico- 
físico, e por isso deve haver fatores de que eu não conheço nada.  Mas os que são,  
estarão agora alerta, uma Galáxia inteira deles. E, dentro de um ano, garanto-lhe, 
encontrar-se-á a solução. 
A economia está agora à margem de humanidade. A Galáxia quer kyrt barato, e se o 
apanharem, ou mesmo se imaginarem que em breve o descobrirão, quererão que 
Florina seja evacuada, não só por uma questão de humanidade, mas no desejo de 
voltar a mesa aos sarkianos especuladores de kyrt. 
- Blefe! - grunhiu Fife. 



- Acha, Abel? - perguntou Junz. - Se você ajudar os Escudeiros, Trantor será visto 
não como mantenedor da indústria do kyrt, mas do monopólio do kyrt. Poderá você 
arriscar-se a tal? 
- Poderá Trantor arriscar-se a uma guerra? - perguntou Fife. 
- Guerra? Tolices Escudeiro, dentro de um ano as suas propriedades de Florina não 
terão valor algum, com "nova" ou  sem  ela.  Venda.   Venda  Florina  toda.   Trantor 
pode pagá-la. 
- Comprar um planeta ? - disse Abel como um devaneio. 
- Por que não? Trantor tem os fundos, e será mil vezes reembolsado com a 
consideração que os povos do Universo lhe vão votar.  Se o dizer-lhes que vai salvar 
centenas de milhões de vidas não bastar, então diga-lhes que lhes vai dar kyrt 
barato.  Isso dará então resultado. 
- Vou pensar nisso - murmurou Abel. Abel olhou o Escudeiro. Os olhos de Fife 
caíram. Depois de uma longa pausa, disse, ele também: 
- Vou pensar nisso. Junz riu-se rudemente: 
- Não levem muito tempo a pensar. A história do kyrt vai rebentar muito depressa por 
aí. Nada a pode parar. Depois disso, nem um nem o outro terão liberdade de 
escolha. Podem começar, já agora, uma nova negociata. 
O Cidadão parecia ter levado uma pancada: 
- É de fato verdade? - repetia. - É de fato verdade? Florina acaba mesmo? 
- É verdade - retrucou Junz. 
Terens abriu os braços e deixou-os cair ao longo do corpo. 
- Se quiser os papéis que obtive de Rik, estão arquivados entre os registros de 
estatística vital na minha aldeia. Tirei os registros dos mortos, de há um século e 
mais. Ninguém iria lá ver por razão nenhuma. 
- Ouça - disse Junz. - Estou certo de que podemos chegar a acordo com a A. I. A. E. 
Vamos precisar de um homem em Florina, um homem que conheça o povo 
floriniano, que nos ensine a explicar-lhes os fatos, como devemos organizar a 
evacuação, como escolher os melhores planetas para refúgio. Você quer ajudar-
nos? 
- E compensar assim os meus crimes, não é? Apagá-los? Por que não? - Houve 
lágrimas súbitas nos olhos do Cidadão. - Mas eu perco tudo. Não terei planeta, não 
terei lar.  
- Todos nós perdemos. Os florinianos perdem o seu mundo, os sarkianos o seu 
poder, os trantorianos a sua oportunidade de apanhar esse poder. Vencedores,  
nenhuns. - A menos - disse delicadamente Junz - que você ache que há nova 
Galáxia, uma Galáxia livre da ameaça da instabilidade estelar, uma Galáxia com kyrt 
acessível a todos, uma Galáxia em que a unificação política será tão próxima, que 
não há vencedores nenhuns. Há um quatrilhão de vencedores. Os povos da Galáxia: 
são eles os vencedores. 
 

*** 
 
 EPÍLOGO 
UM ANO DEPOIS 
 
- Rik! - O  dr. Selim Junz correu através dos campos do espaço-porto, em direção à 
nave, de mãos estendidas.  



- E  Lona!   Nunca poderia reconhecer-vos,  nem a um nem a outro. Como estão? 
Como estão? 
- Tão bem como desejávamos. Pelo visto, a nossa carta chegou-lhe às mãos - disse 
Rik. 
- Claro. Diga-me que pensa de tudo aquilo? 
Vinham   caminhando   juntos   para   os   escritórios   de Junz. 
Valona disse com tristeza: 
- Visitamos esta manhã a nossa velha aldeia. Os campos estão tão vazios! 
O seu vestuário era agora o de uma mulher do Império, mais do que o de uma 
camponesa floriniana. 
- Sim, isso deve ser triste para quem lá vivia. Torna-se triste até para mim, mas eu 
ficarei enquanto puder. Os registros de radiação do Sol de Florina são de um 
tremendo interesse teórico. 
- Tanta evacuação em menos de um ano! O que prova uma excelente organização. 
- Estamos a fazer o melhor que podemos, Rik. Oh, acho que o devia tratar pelo seu 
verdadeiro nome. 
- Por favor,  não.  Nunca me habituarei a esse nome. Sou Rik. É ainda o único nome 
que sei. Junz  continuou: 
- Já   decidiu   se   vai   de   novo   dedicar-se   à  Análise Espacial ? 
Rik baixou a cabeça: 
- Decidi, mas a decisão é negativa. Nunca conseguirei lembrar o suficiente. Essa 
parte foi-se embora para sempre. Também, não me ralo muito. Vou regressar à 
Terra... 
A propósito, eu gostava imenso de ver o Cidadão. 
- Parece-me melhor não o ver. Resolveu ir para fora, hoje. Acho que prefere não o 
ver. Julgo que tem remorsos. Você não lhe guarda rancor? 
- Não. Ele desejava fazer-me bem, e em muitos sentidos transformou a minha vida 
para melhor. Pelo menos, encontrei a Lona - passou-lhe o braço pelos ombros. 
Valona olhou-o e sorriu. 
- Além de que - continuou Rik - me curou de uma coisa. Descobri porque era analista 
espacial. Sei agora a razão de um terço de todos os analistas espaciais serem 
recrutados no planeta Terra. Quem quer que viva num mundo radioativo torna-se 
receoso e sente-se sem segurança. Um passo em falso pode significar a morte, e a 
superfície do nosso planeta é o nosso maior inimigo. Isso faz com que nasça em nós 
uma espécie de angústia, Dr. Junz, um chocar de planetas. Só nos sentimos felizes 
no Espaço; é o único sítio onde podemos sentir-nos em segurança. 
- E agora já não sente isso, Rik ? 
- Certamente que não. Nem mesmo me lembro de quando sentia. Bem vê. O 
Cidadão regulara o cilindro psíquico para remover sentimentos de ansiedade, de 
angústia, e não se dera ao trabalho de regular a intensidade. Pensou que só tinha 
que lutar com uma angústia recente e superficial. Em vez dela, havia esta ansiedade 
profunda e enraizada, de que ele  nada sabia. Ví-me livre de toda ela. Em certa 
medida, valeu a pena libertar-me dela, ainda que muito mais se tenha ido com ela. 
Agora, já não necessito de permanecer no Espaço. Posso voltar à Terra. Posso 
trabalhar lá, e a Terra precisa de gente. Sempre há de precisar. 
- Sabe - disse Junz - talvez  possamos  fazer  pela  Terra o  que fizemos por Florina.  
Não é preciso manter os  terrestres  frente a este   terror,   a esta angústia. A Galáxia 
é grande. 



- Não - volveu Rik com veemência. - É um caso diferente. A Terra tem o seu 
passado, dr. Junz. Muitas pessoas podem não acreditar, mas nós, os terrestres, 
sabemos que a Terra foi o planeta original da raça humana. 
- Bem, talvez. De um modo ou de outro, não se pode afirmar nada sobre isso. 
- Foi. É um planeta que não pode ser abandonado; não deve ser abandonado. Um 
dia havemos de o transformar, transformar-lhe a superfície no que uma vez deve já 
ter sido. Até então... continuaremos lá. 
Valona disse suavemente: 
- Eu agora sou uma terrestre. 
Rik olhava o horizonte. A Cidade Superior era tão berrante como sempre, mas as 
gentes tinham partido. 
- Quantas pessoas restam ainda em Florina? 
- Cerca de vinte milhões - respondeu Junz. - Trabalhamos cada vez mais lentamente 
à medida que progredimos, É preciso manter um equilíbrio nas partidas. As pessoas 
que ficam têm sempre que manter-se como unidade econômica durante os meses 
que restam. É claro que a reinstalação está ainda nas primeiras fases. A maior parte 
dos evacuados está ainda em campos temporários nos planetas mais próximos. Há 
dificuldades inevitáveis. 
- Quando parte a última pessoa?  
- Na realidade, nunca. 
- Não  percebo. 
- O Cidadão pediu, não oficialmente, permissão para permanecer  aqui.   Essa  
permissão  foi  dada,   também  não oficialmente. Não se tornará pública. 
- Ficar? - Rik   estava    chocado. - Mas,    pela    Galáxia inteira, porquê? 
- Não sei, mas creio que você o explicou  ao falar da Terra.  Ele sente como você. 
Diz que não pode suportar a idéia de deixar Florina morrer sozinha. 
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