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Uma pessoa tem de ter cuidado com o que leva

quando parte para sempre.

 Leonora Carrington, The Hearing Trumpet



PRIMEIRO ATO

A CHEGADA
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Dois faróis. Vejo ‑os assim que acordo. A luz é estranha porque tem 

um nítido tom esverdeado. Não é igual aos faróis de luz bran‑

ca que normalmente se veem por aqui. Vejo ‑os pela janela, ao fundo  

da estrada. Devia estar quase a dormir, ou numa sonolência provocada 

pela barriga cheia e pelo calor da noite. Pestanejo várias vezes, tentan‑

do focar o olhar. 

Não há qualquer aviso ou explicação. Não consigo ouvir o carro da‑

qui. Abro só os olhos e vejo as luzes esverdeadas. É como se tivessem 

aparecido vindas do nada, para me arrancar da modorra. São mais bri‑

lhantes do que a maior parte dos faróis, a refulgir por entre as duas 

árvores mortas ao fundo da estrada. Não sei exatamente que horas são, 

mas está escuro. É tarde. Demasiado tarde para visitas. Não que rece‑

bamos muitas.

Não recebemos visitas. Nunca recebemos. Não aqui. 

Levanto ‑me, estico os braços por cima da cabeça. Tenho as costas 

rígidas. Agarro na garrafa de cerveja que está ao meu lado e cami‑

nho da minha poltrona até à janela, poucos passos à minha frente. 

Tenho a camisa desabotoada, como normalmente acontece a esta hora 

da noite. Com este calor, nunca nada parece simples. Tudo requer 

esforço. Espero para ver se o carro para, como penso que vai fazer,  

se faz inversão de marcha na estrada, se se afasta e nos deixa em paz,  

como deveria.

Mas não é isto que acontece. O carro fica onde está; os faróis esver‑

deados apontam na minha direção. E a seguir, depois de uma longa  

hesitação, relutância ou incerteza, o carro começa a mover ‑se nova‑

mente, em direção à casa.

Estás à espera de alguém?, pergunto à Hen.

— Não — responde ela, do primeiro andar.
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Claro que não está. Nem sei por que motivo lhe fiz esta pergunta. 

Nunca tivemos ninguém a aparecer cá em casa a esta hora da noite. 

Nunca mesmo. Bebo um gole de cerveja. Está morna. Fico a olhar, 

enquanto o carro vem até junto da casa e se detém ao lado da minha 

carrinha.

Bem, é melhor vires cá para baixo, volto a gritar. Está aqui alguém. 
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Ouço a Hen a descer as escadas e a entrar na sala. Viro ‑me. Ela deve 

ter acabado de sair do duche. Veste uns calções cortados e um top 

de alças preto. Tem o cabelo molhado. Está muito bonita. Mesmo. Acho 

que não podia parecer ‑se mais consigo mesma ou estar mais bonita do 

que neste preciso instante, assim como está. 

Olá, digo. 

— Olá. 

Nenhum dos dois diz mais nada durante um instante, até que ela 

quebra o silêncio:

— Não sabia que estavas aqui. Cá dentro, quero dizer. Pensei que 

ainda estavas lá fora, no celeiro. 

Leva a mão ao cabelo, brincando com ele de uma forma muito par‑

ticular, enrolando ‑o em volta do indicador e depois puxando ‑o para o 

esticar. É um gesto compulsivo. A Hen faz isto quando está a tentar 

concentrar ‑se. Ou quando está agitada. 

Está aqui alguém, volto a dizer. 

Ela fica parada e fita ‑me. Acho que nem pestaneja. A sua postura é 

rígida, reservada. 

O que foi?, pergunto. O que se passa? Estás bem?

— Sim — responde ela. — Não é nada. Estou apenas surpreendida 

por estar aqui alguém. 

Dá alguns passos hesitantes na minha direção. Mantém uma dis‑

tância de mais de um braço, mas é o suficiente para eu conseguir chei‑

rar o creme de mãos que ela usa. É de coco e mais qualquer coisa. 

Menta, acho eu. É um cheiro bastante singular, que associo à Hen. 

— Conheces alguém com um carro preto como aquele?

Não, respondo. Parece oficial, como se fosse do governo, não parece?

— Pode ser — diz ela. 
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Os vidros são fumados, não consigo ver para o interior. 

— Ele deve querer alguma coisa. Quem quer que seja. Se está aqui, 

se veio até junto da casa. 

Uma das portas do carro abre ‑se finalmente, mas ninguém sai. Pelo 

menos, não de imediato. Esperamos. Parecem passar ‑se cinco minutos 

— estamos aqui em pé, à espreita, à espera para ver quem sai do carro. 

Mas talvez se tenham passado apenas 20 segundos. 

Depois, vejo uma perna. Alguém sai do carro. É um homem. 

Tem cabelo louro comprido e um fato escuro. Está de camisa, com 

o primeiro botão aberto, sem gravata. Traz consigo uma pasta preta.  

Fecha a porta do carro, ajeita o casaco e encaminha ‑se para o alpen‑

dre da frente. Ouço os seus passos nas tábuas de madeira antigas. 

Não precisa de bater à porta, porque estamos a observar e ele con‑

segue ver ‑nos pela janela. E nós sabemos que ele está aqui, mas 

mesmo assim esperamos e observamos, até que ele acaba por bater  

à porta. 

Abre tu, digo, abotoando os botões do meio da minha camisa. 

A Hen não responde, mas vira ‑se, sai da sala de estar e dirige ‑se 

para a porta da frente. Hesita um pouco, olha para trás para mim, vira‑

‑se, inspira e abre a porta. 

— Olá — diz ela. 

— Oh, olá. Peço desculpa por estar a incomodar a esta hora — diz  

o homem. — Espero que não se importe. Henrietta, não é?

Ela assente com a cabeça e olha para os pés. 

— O meu nome é Terrance. Gostaria de lhe dar uma palavrinha. 

Dentro de casa, se for possível. O seu marido está?

O sorriso exagerado do homem não se alterou desde que ela lhe 

abriu a porta, não se mexeu um milímetro. 

Do que se trata?, pergunto ao sair da sala de estar e ao entrar no 

hall. Estou mesmo atrás da Hen. Pouso uma mão no seu ombro. Ela 

estremece quando lhe toco. 

O homem vira a sua atenção para mim. Sou mais alto do que ele, 

mais encorpado também. E alguns anos mais velho. Os nossos olhos 

cruzam ‑se. Ele fica a fitar ‑me durante mais algum tempo, mais do que 
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considero normal. O seu sorriso viaja até aos olhos, como se estivesse 

maravilhado com o que vê.

— Junior, não é verdade?

Desculpe, mas conhecemo ‑lo?

— Está com ótimo aspeto.

Como diz?

— Isto é tudo muito empolgante. — Olha para a Hen. Ela não lhe 

devolve o olhar. — Senti borboletas no estômago durante todo o cami‑

nho até aqui, e a viagem desde a cidade não é curta. É emocionante 

ver ‑vos assim. Estou aqui para falar convosco, com os dois. Só isso — 

diz ele. — Venho apenas para falar. E acho que vão querer ouvir o que 

tenho para dizer.

Mas do que se trata?, pergunto novamente. 

Há qualquer coisa de invulgar na presença deste homem. O des‑

conforto da Hen é visível e eu estou desconfortável porque ela está 

desconfortável. É bom que ele comece a dizer ‑nos mais qualquer coisa. 

— Estou aqui em nome da MaisAlém. Já ouviram falar de nós?

MaisAlém, repito. É aquela organização que está a tratar da…

— Não se importam que entre?

Abro mais a porta. Eu e a Hen desviamo ‑nos para o lado. Mesmo 

que este desconhecido tenha más intenções, já vi o suficiente para per‑

ceber que o Terrance não é uma ameaça, não para mim. Ele não tem 

muito que se lhe diga. Tem o corpo de um empregado de escritório, 

uma estrutura delicada. Trabalha de caneta na mão. Não é um homem 

como eu, um trabalhador a sério, alguém que está habituado a traba‑

lhar com o corpo. Quando se encontra no hall de entrada, olha em 

redor. 

— Que bonita casa — diz ele. — Espaçosa. Rústica, sem grandes 

adornos, mas encantadora. Adorável.

— Gostaria de se sentar? — pergunta a Hen, indicando a sala de 

estar.

— Obrigado — responde ele. 

A Hen acende um candeeiro e senta ‑se na cadeira de baloiço. Eu 

sento ‑me na minha poltrona. O Terrance senta ‑se no meio do sofá 
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à nossa frente. Pousa a pasta em cima da mesa de centro. As calças 

sobem ‑lhe pelos tornozelos quando se senta. Tem meias brancas. 

Está mais alguém no carro?, pergunto. 

— Vim sozinho — diz ele. — O meu trabalho é fazer este tipo de 

visitas. Demorei um pouco mais a chegar cá do que estava à espera. 

Vocês vivem bastante isolados. Foi por isso que cheguei a esta hora. 

Mais uma vez, as minhas desculpas. Mas é realmente muito bom estar 

aqui. Ver ‑vos a ambos. 

— Sim, já é bastante tarde — diz a Hen. — Teve sorte em apanhar‑

‑nos ainda acordados.

Ele está tão calmo e descontraído... como se já aqui tivesse estado 

centenas de vezes, sentado no nosso sofá. A compostura excessiva dele 

tem o efeito oposto em mim. Tento estabelecer contacto visual com a 

Hen, mas ela continua a olhar em frente e não vira a cabeça. Volto ao 

assunto em questão. 

Mas do que se trata?, pergunto.

— Certo. Não quero precipitar ‑me. Como disse, sou representante 

da MaisAlém. A nossa organização surgiu há mais de seis décadas. 

Começámos por operar no setor de automóveis sem condutor. A nossa 

frota de carros autónomos era a mais eficiente e segura do mundo.  

O nosso objetivo foi mudando ao longo dos anos e hoje em dia é bas‑

tante específico. Deixámos o setor automóvel e dedicamo ‑nos agora à 

área aeroespacial, à exploração e ao desenvolvimento. Estamos a traba‑

lhar para a próxima fase de transição.

A próxima fase de transição, repito. Refere‑se ao espaço? Foi o go‑

verno que o enviou? Aquele carro é do governo. 

— Sim e não. Se acompanham minimamente as notícias, saberão 

que a MaisAlém é uma coligação. Uma parceria. Temos um ramo go‑

vernamental, daí o carro, e raízes no setor privado. Posso mostrar ‑vos 

um pequeno vídeo introdutório a nosso respeito. 

Ele retira um ecrã da pasta preta. Segura ‑o com ambas as mãos, 

virado para nós. Olho de relance para a Hen, que assente com a cabeça, 

indicando ‑me que devo assistir. O vídeo começa a passar. É um filme 

publicitário típico do governo — tudo excessivamente entusiasmado  
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e forçado. Olho novamente de relance para a Hen. Ela não parece inte‑

ressada. Está a enrolar uma madeixa de cabelo em volta do indicador.

As imagens no ecrã mudam muito rapidamente, demasiado de‑

pressa para se distinguirem os detalhes ou para se perceber a intenção. 

Pessoas a sorrir, pessoas envolvidas em atividades de grupo, a rirem 

juntas, a comerem juntas. Toda a gente muito feliz. Veem ‑se várias 

imagens do céu, o lançamento de um foguetão e filas e filas de camas 

metálicas como as das casernas. 

Quando o vídeo acaba, o Terrance guarda o ecrã na pasta.

— Então — diz ele —, como podem ver, temos estado a trabalhar 

neste projeto em particular há muito tempo. Há mais tempo do que as 

pessoas têm noção. Ainda há muito para fazer, mas as coisas estão a 

progredir. A tecnologia é verdadeiramente impressionante e avançada.  

Acabámos de receber uma tranche significativa de financiamento. 

Isto vai mesmo acontecer. Sei que ultimamente têm sido divulga‑

dos alguns detalhes, mas posso dizer ‑vos que o projeto é muito mais 

abrangente do que tem sido noticiado. Há muito que estamos à espera  

disto. 

Estou a tentar seguir a lógica dele, mas não consigo entender tudo 

o que diz. 

Só para esclarecer, quando diz que «isto vai mesmo acontecer», está 

a referir ‑se exatamente a quê? Nós por aqui não seguimos as notícias 

muito atentamente, pois não?, digo, olhando para a Hen. 

— Não — responde ela. — Nem por isso. 

Fico à espera de que ela continue a falar, que faça uma pergunta, 

que diga alguma coisa, qualquer coisa, mas não o faz. 

— Estou a falar da primeira viagem — diz ele. — Da Instalação.

A quê?

— A Instalação. É a primeira leva de colonização temporária.

 Colonização? Mas, fora da Terra? No espaço?

— Exatamente. 

Pensei que isso era algo hipotético, uma fantasia, quero eu dizer. 

Foi sobre isso que veio cá falar?

— É muito real. E sim, é por esse motivo que aqui estou.
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A Hen expira. O som assemelha ‑se mais a um gemido sonoro. Não 

consigo perceber se é de incerteza ou de aborrecimento. 

— Peço desculpa — diz o homem —, mas será muito incómodo 

pedir ‑vos um copo de água? Estou ressequido da viagem. 

A Hen levanta ‑se, vira ‑se mais ou menos na minha direção, mas 

não olha para mim. 

— Queres alguma coisa?

Abano a cabeça. Ainda não acabei a cerveja, a que estava a beber 

antes de o carro chegar, antes de a nossa noite ter tomado um rumo 

tão imprevisível. Pego na garrafa que está em cima da mesa e bebo um 

gole morno. 

— Bem, aqui estamos nós. Na vossa casa. É muito agradável. Quan‑

tos anos tem? — pergunta, enquanto a Hen vai à cozinha. 

É antiga, respondo. Deve ter um par de séculos, mais coisa, menos 

coisa. 

— Fantástico! Adoro. E são felizes aqui? Gosta de cá viver, Junior? 

Sente ‑se confortável? Estão bem só os dois?

Questiono ‑me sobre o que estará ele a insinuar.

É a única realidade que conhecemos, respondo. Eu e a Hen. Somos 

felizes aqui, juntos.

Ele inclina a cabeça para o lado, novamente a sorrir.

— Bem, que lugar este. E que história. Deve haver muita história 

nestas paredes. Deve ser muito agradável ter tanto espaço e sossego. 

Podem fazer o que quiserem aqui. Ninguém vai ver ou ouvir nada. Não 

há ninguém para os incomodar. Há mais quintas nas proximidades?

Agora já não há muitas, respondo. Antigamente havia. Agora, são 

quase todas campos de cereais. De colza. 

— Sim, vi os campos ao longo da viagem. Não sabia que a colza 

tinha pés tão altos. 

Quando os agricultores eram donos da terra, a colza não era tão 

alta, digo eu. Mas agora os campos pertencem quase todos a grandes 

empresas ou ao governo. As empresas semearam cereais novos. A es‑

tirpe é híbrida, muito mais alta e amarela do que a original, que existia 

antes. Esta quase nem precisa de água. São plantas que conseguem 
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aguentar um longo período de seca. E também crescem mais depressa. 

Não me parece muito natural, mas é o que é. 

Ele debruça ‑se na minha direção.

— Isso é fascinante. Alguma vez se sentem um pouco… inquietos? 

Aqui sozinhos?

A Hen regressa com um copo de água e entrega ‑o ao Terrance. 

Aproxima a cadeira de baloiço da minha poltrona e senta ‑se.

A água é do nosso poço, comento. Na cidade não consegue encon‑

trar água como esta.

Ele agradece ‑lhe e leva o copo à boca. Bebe três quartos da água com 

um longo e sonoro gole. Um pequeno fio de água escapa ‑se pelo canto 

do lábio e desce pelo queixo. Ele pousa o copo em cima da mesa com 

um suspiro satisfeito. 

— É deliciosa — diz. — Agora, como estava a dizer, o planeamento 

está em curso. Eu sou o agente de ligação com o departamento de re‑

lações públicas. E recebi o vosso processo. Vou trabalhar de perto com 

os dois. 

Connosco?, pergunto. Nós temos um processo? Por que motivo  

temos um processo?

— Não tinham até… bem, é recente. 

Sinto a boca seca. Engulo, mas não ajuda muito. 

Não nos inscrevemos em nada, nem concordámos em fazer parte 

de processo algum, digo, bebendo um gole da minha cerveja. 

Ele volta a mostrar o sorriso cheio de dentes. Como muitas pessoas 

da cidade, presumo que estes dentes brancos e reluzentes sejam im‑

plantes.

— Pois não, é verdade. Mas fizemos o nosso primeiro sorteio,  

Junior. 

O vosso primeiro quê?, pergunto.

— O nosso primeiro sorteio.

— É isso que lhe chamam — diz a Hen, abanando a cabeça.

Um sorteio? Está a falar de quê, exatamente?, pergunto.

— É um pouco difícil para mim perceber até que ponto o público 

em geral, como vocês, tem conhecimento do que se passa, o quanto já 
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conseguiram perceber com base nas coisas que já viram ou ouviram. 

Presumo que aqui não tenham tido acesso a muita informação. Por isso, 

é o seguinte: você foi selecionado. É por esse motivo que estou aqui.

Apesar de ter a boca fechada, vejo o Terrance a passar a língua pelos 

dentes superiores.

Olho para a Hen. Ela está novamente a olhar em frente. Porque é 

que não olha para mim? Há qualquer coisa que está a incomodá ‑la. 

Nem parece dela evitar ‑me desta forma. Não gosto nada disto.

— Temos de ouvir isto, Junior — diz a Hen, mas o seu tom de voz  

é estranho. — Temos de tentar entender o que ele está a dizer.

O Terrance desvia os olhos de mim, olha para ela e depois nova‑

mente para mim. Será que também se apercebe da sua irritação? Como 

pode aperceber ‑se? Ele não nos conhece, não sabe como somos en‑

quanto casal quando estamos sozinhos. 

— Desculpem a minha informalidade — diz ele, levantando ‑se para 

despir o casaco. — A água ajudou, mas continuo um pouco encalora‑

do. Na cidade, todos os espaços têm ar condicionado. Espero que não  

se importem que me ponha mais à vontade. Tem a certeza de que  

não quer também um copo de água, Henrietta? 

— Estou bem — diz ela. 

Henrietta. Ele está a tratá ‑la pelo nome completo. Tem a camisa 

encharcada de suor. As manchas irregulares de humidade parecem 

formar um mapa de pequenas ilhas. Dobra o casaco e pousa ‑o no sofá 

ao seu lado. 

Agora é a altura indicada para fazer mais perguntas. Ele está a dar‑

‑me a oportunidade de o fazer. A sua linguagem corporal é evidente.

Então, disse que fui escolhido.

— Sim, é verdade — diz ele. 

Escolhido para quê?, pergunto.

— Para a viagem. Para a Instalação. É óbvio que esta é a abordagem 

preliminar; é apenas o início. Devo deixar bem claro que, por enquan‑

to, estamos a tratar da lista completa de todos os nomes, por isso não 

quero que fique já demasiado entusiasmado. Mas o que posso dizer?  

É difícil uma pessoa não se entusiasmar. Eu estou entusiasmado por si.  
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Esta é a parte do meu trabalho que mais adoro: dar as boas notícias. 

Ainda não há garantias, preciso que entenda isso. Na verdade, estamos 

longe de poder oferecer garantias, mas isto é significativo. É um mo‑

mento significativo. 

Ele olha para a Hen. O rosto dela não demonstra a menor emoção. 

— Não acreditam na quantidade de voluntários que recebemos nos 

últimos anos. Milhares de indivíduos que estão desejosos de serem 

escolhidos. Há muita gente que daria tudo o que tem para estar neste 

momento a receber a mesma notícia que estou a dar ‑vos. Por isso…

Não estou a entender inteiramente o que diz, digo eu.

— A sério? — Ele solta uma gargalhada, abana a cabeça e recompõe‑

‑se. — Junior, você conseguiu! Está na lista! Para a Instalação. Se as 

coisas avançarem, se for escolhido, terá oportunidade de visitar o em‑

preendimento da MaisAlém. Até pode vir a fazer parte da primeira 

mudança. Da primeira onda. Pode ir viver lá para cima.

O Terrance aponta para o teto, mas a sua intenção é indicar o que 

existe para lá dele, no céu. Passa a mão pela testa, à espera de que eu 

interiorize a notícia, e depois continua:

— É uma oportunidade única na vida. É apenas o início. Já avançá‑

mos com o primeiro sorteio, porque este tipo de… recrutamento afor‑

tunado… pode demorar o seu tempo. 

Bebo mais um gole de cerveja. Acho que vou precisar de outra  

garrafa.

Recrutamento afortunado?

— Sei que é uma coisa maravilhosa — diz o Terrance. — E que 

é muita coisa para assimilar de uma só vez. Mas lembre ‑se, eu digo 

sempre isto e acredito verdadeiramente nestas palavras: tudo muda.  

A mudança é uma das poucas certezas desta vida. Os seres humanos 

evoluem. Temos de o fazer. De evoluir. De mudar. De expandir. O que 

parece rebuscado e extremo torna ‑se normal e depois ultrapassado 

com grande rapidez. Avançamos para a etapa seguinte, para o estado 

novo de desenvolvimento, para a próxima fronteira. O que existe lá 

em cima não é realmente um mundo diferente. É muito longe. Está 

para lá do nosso alcance durante a maior parte da nossa existência.  
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Mas estamos sempre a aproximar ‑nos um pouco mais. Estamos cada 

vez mais perto. Entende?

Os olhos dele estão inundados de um entusiasmo confiante. O que 

vê ele nos meus olhos? O que sinto não é entusiasmo. Deveria ser. Mas 

não é. Olho para a Hen. Ela sente ‑me a olhar para ela, vira a cabeça para 

mim e oferece ‑me um sorriso débil. Até que enfim. Um sorriso. Algo 

que nos una. Ela está comigo. Está de volta. 

Isto é uma loucura, digo, estendendo a mão para tocar no braço da 

Hen. O espaço. É um mundo diferente. Mas nós temos um mundo 

aqui. Temos a nossa vida. Aqui. Juntos. 

Estou a começar a ficar na defensiva, com necessidade de proteger 

esta vida, aquela que conheço e entendo. 

O senhor chega aqui, à minha casa, digo eu, e assim, sem mais nem 

menos, anuncia que posso ter de a abandonar? Não obstante o que eu 

possa querer fazer? Acha que, depois de viver aqui com a Hen durante 

tanto tempo, posso querer realmente ir ‑me embora? Nunca pedi nada 

disto. Isto não é normal.

O Terrance volta a sorrir, inclina ‑se para a frente devagar, com algu‑

ma cautela.

— Ouça — diz ele. — Isto é um aviso. — Para de falar, reajusta a 

forma como está sentado no meu sofá. — Não, desculpe. É a palavra 

errada. Aviso tem uma conotação negativa. E isto não é uma coisa nega‑

tiva. É uma coisa boa. É um sonho tornado realidade. E admito que não 

se voluntariou para ela. Não propriamente. Mas já falou sobre o espaço 

em algumas ocasiões. E o nosso algoritmo captou as suas referências. 

Ao ouvir isto, a Hen empertiga ‑se.

— Então, têm estado a escutar o que dizemos? — pergunta. — Há 

quanto tempo nos ouvem? — A voz dela tem um tom desconhecido. 

Faz ‑me sentir… não sei exatamente o que me faz sentir. Só sei que não 

me agrada.

O Terrance estende a mão, como se quisesse pedir desculpa.

— Por favor — diz ele. — Não estou a exprimir ‑me com clareza. 

Não estou a explicar muito bem as coisas. Não se trata de vigilân‑

cia nem de escuta ativa. Mas os microfones nos vossos ecrãs estão  
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sempre ligados… vocês sabem disso. Trata ‑se de obtenção de dados.  

O programa que usamos perscruta a informação e classifica ‑a. Depois 

reconhece palavras de interesse.

— Presumo que a partir de agora ainda vão escutá ‑lo mais atenta‑

mente — diz a Hen. — Não vão?

— Vamos, sim.

O rosto da Hen está contraído, composto, impassível.

Palavras de interesse? Pode explicar isso melhor?, pergunto. Que 

tipo de palavras são registadas para o sorteio? Um sorteio que eu nem 

sequer sabia que existia, já agora?

Espero que esta seja a pergunta que a Hen quer ver respondida.

— Para os nossos propósitos, palavras de interesse incluem todas as 

que estejam relacionadas com viagens, com o espaço, com os planetas 

ou com a Lua. Essas são captadas com toda a certeza. São informações 

úteis para nós. — Ele para, hesita, como se estivesse a decidir o quanto 

pode revelar. — O nosso sistema de sorteio é complexo e impossível de 

explicar de forma simples. Tem de confiar em nós, mais nada. Toda a 

experiência se baseia na confiança. 

A Hen aperta as mãos uma na outra. Está tão quieta, tão calada. 

Porque não diz nada? Porque não faz mais perguntas? Porque está a 

deixar tudo isto por minha conta?

Pode dizer ‑nos mais alguma coisa?, pergunto. De que é que consta 

o projeto?

— Há muitos anos, quando isto começou, existiam muitas possi‑

bilidades para a vida humana no espaço. Pelo menos, era essa a nossa 

crença. A Lua. Marte. A MaisAlém ponderou até colonizar um planeta 

recentemente descoberto, que orbitava uma estrela num sistema solar 

vizinho. Mas acabámos por decidir construir o nosso próprio planeta, 

uma vez que era a nossa estação espacial. 

Estas coisas todas de que ele está a falar — sistemas solares vizi‑

nhos — são difíceis de entender para alguém como eu. Mas tenho de 

fazer um esforço.

Porquê?, pergunto. Porquê construir uma estação espacial e isso 

tudo, quando aqui existem lugares perfeitamente bons para se viver?  
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E porquê construir uma estação espacial inteira, se já existem planetas 

perfeitamente adequados no espaço?

O Terrance coça o lado da cabeça. 

— Por muitos motivos. Por exemplo, se quisesse viajar até um des‑

ses planetas, mesmo que viajasse à velocidade da luz, o que é impos‑

sível, demoraria aproximadamente 78 anos a fazer a viagem de ida e 

volta. Isso representava um obstáculo. Em vez disso, escolhemos ul‑

trapassar outros obstáculos. Sabíamos que queríamos que a primeira 

fase, o desenvolvimento, fosse um período de teste, uma investigação. 

As pessoas iriam viver lá para cima, nós observaríamos, faríamos tes‑

tes, completaríamos análises e depois as pessoas regressariam a casa. 

Construir o nosso próprio planeta era a melhor ideia para este mode‑

lo. Já existiram estações espaciais lá em cima. Durante muito tempo. 

Lançámos a primeira há vários anos. E temos estado a trabalhar desde 

então. O desenvolvimento expandiu ‑se rapidamente. Tornou ‑se numa  

estação espacial gigantesca. Está neste preciso instante a orbitar  

a Terra. Ainda não está concluída, mas já está lá em cima. 

Não conseguimos controlar ‑nos, penso, não paramos de nos expan‑

dir, de nos espalhar pelo mundo, de conquistar. 

E o governo tem conhecimento de tudo isto?

— Nós somos o governo — diz ele. — Estamos ligados ao governo. 

É a nossa investigação.

Nunca andei de avião sequer, digo. E a Hen também não. Ela ia 

detestar. Nunca viajou para longe. Ficaria aterrorizada, se tivesse de ir 

para o espaço.

— Oh — diz o Terrance. — Devia ter explicado logo. Já deveria tê ‑lo 

feito. A conversa é consigo, Junior, só consigo.

É então que entendo o que ele está a sugerir.

Não estamos ambos na lista? Não fazemos ambos parte do sorteio?, 

pergunto. 

— Não, receio que não. Só o Junior.

A Hen não reage. Não diz nada. Nem sequer suspira ou emite qual‑

quer outro som. Limita ‑se a ficar ali sentada. Não sei como encarar 

isto. Sinto que não tenho escolha. E ela não está a ajudar. 
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O que acontece a seguir?, pergunto.

— Nada, na verdade. Nada que seja urgente ou imediato. A lista ain‑

da é muito longa, assim como todo o processo. Pense nisto como uma 

maratona. Faz parte da nossa política dar a notícia pessoalmente, sempre 

que nos for possível. É a melhor forma de iniciarmos a nossa relação. 

Se não for escolhido para a lista definitiva, que é mais curta, esta será 

a nossa primeira e última visita, mas pode ser muito mais do que isso. 

Qual é a dimensão da lista completa?

— Infelizmente, e tenho a certeza de que irá compreender, Junior, 

não posso revelar esse tipo de detalhes, apenas que faz parte da lista. 

Todos os restantes pormenores são confidenciais. O que posso dizer é 

que, durante alguns anos, nada será decidido. 

Alguns anos. Ouvir isto ajuda ‑me a descontrair. Esta possibilidade 

remota ainda está longe, à distância, como a própria estação espacial 

que orbita a Terra. Talvez a Hen tenha entendido isto desde o início. 

Talvez seja por isso que está tão calada, tão calma.

Isto encerra a nossa conversa, por assim dizer. Embora o Terrance 

continue a falar, a pontificar, a explicar os objetivos da MaisAlém du‑

rante mais de uma hora, já não está a dizer nada que seja relevante 

para mim. Quando o interrompo com uma pergunta ou comentário, 

ele debita as frases feitas da empresa. Muito do que diz parece ser en‑

saiado. Questiono ‑me sobre há quanto tempo terá este emprego. Não 

deve ser há muito. Ele ainda parece demasiado agarrado ao guião e um 

pouco constrangido. É evidente que está entusiasmado e não o escon‑

de. Disso não restam dúvidas. A certa altura, diz ‑nos qualquer coisa 

acerca de a MaisAlém ter desenvolvido algo chamado Gel de Vida, uma 

espécie de pomada de aplicação tópica que ajuda o corpo a aclimatar‑

‑se à ausência de atmosfera. Um gel, penso eu. Um gel que ajuda as 

pessoas a habituarem ‑se a alguma coisa. É tão estranho, tão abstrato, 

que não consigo imaginá ‑lo realmente. 

Quando o Terrance pede licença para ir à casa de banho, eu e a 

Hen ficamos finalmente sozinhos. Inicialmente, nenhum dos dois diz 

nada. Ficamos sentados num silêncio espantado. Depois, a Hen olha 

para mim. 
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Fito ‑a nos olhos. Agora que está a ver ‑me, que está a prestar ‑me 

atenção, sinto ‑me instantaneamente melhor. 

— Em que estás a pensar? — pergunta ‑me.

Não sei bem. Estou só a tentar interiorizar isto tudo, respondo, aba‑

nando a cabeça. Sei que devia estar feliz e entusiasmado, que isto é 

uma oportunidade pela qual a maior parte das pessoas pagaria, mas…

— Sentes ‑te perturbado? Assustado? Apanhado de surpresa?

Não, não, não, asseguro. Estou bem.

— Ótimo — diz ela. — Mas é muita coisa para entender. E a porra 

do Gel de Vida?

Sim, a porra do Gel de Vida?, repito.

O Terrance regressa à sala e não temos oportunidade de continuar a 

conversar a sós. Ele recomeça no ponto em que parou, quase sem he‑

sitar. Mas, ainda assim, não responde a nenhuma das minhas pergun‑

tas. Fala demoradamente sobre questões abstratas e tangentes. Revela 

detalhes sobre os algoritmos complexos da lista completa de sorteados. 

Mostra mais vídeos de foguetões recém ‑concebidos, com fumo trans‑

parente a sair dos escapes, e um vídeo que tenta explicar qualquer coisa  

a que chamam «vetorial de impulso».

A Hen continua sentada ao meu lado a ouvir tudo. Depois, mais ou 

menos ao fim de meia hora, pede licença. O Terrance fala comigo du‑

rante mais algum tempo, mas depois parece não ter mais o que dizer. 

Finalmente. Sei que tenho mais perguntas para fazer, mais preocupa‑

ções, mas esta experiência foi toda tão inesperada e esmagadora, que 

nem consigo lembrar ‑me das perguntas que queria fazer. Perdi toda 

a minha resistência, toda a minha curiosidade. Acompanho ‑o até ao 

carro. Despedimo ‑nos com um aperto de mão. Ao olhar para ele aqui, 

ao sentir a mão dele na minha, tenho pela primeira vez nesta noite a 

estranha sensação de que ele me é familiar.

Ele põe a pasta no carro, deixa a porta aberta e surpreende ‑me ao 

virar ‑se e puxar ‑me para um abraço. Quando me larga, dá um passo 

atrás e pousa a mão no meu ombro. 

— Parabéns — diz ele. — Fico tão contente de o ver aqui.

Já nos conhecemos?, pergunto.
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Aqueles dentes. Aquele sorriso.

— Isto é apenas o início. O primeiro dia. Mas tenho uma boa sen‑

sação de que vamos encontrar ‑nos daqui a pouco tempo — diz ele. 

Depois instala ‑se no carro. — Desejo ‑lhe boa sorte.

A porta fecha ‑se com um baque surdo. Fico a observar o carro a 

percorrer o caminho de acesso. A noite já caiu, está escuro como breu. 

Ouço os grilos e os animais nos campos de colza. Olho em redor. Esta 

é a minha terra. É o que conheço. O que sempre conheci. E sempre 

presumi que nunca iria conhecer mais nada. 

Olho para o céu — está salpicado de estrelas. Como sempre esteve. 

Tenho olhado para o mesmo céu durante toda a minha vida. É o único 

céu que alguma vez vi. Aquelas estrelas todas. Os satélites. A Lua. Sei 

que a Lua está muito longe. Mas hoje parece ‑me diferente. Nunca pen‑

sei nisto antes, mas, se consigo vê ‑la, se consigo ver tudo — as estrelas, 

a Lua — com os meus próprios olhos, quão longe estará realmente?




