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ninguém jamais esteve 

 

O MUNDO DE SPOCK 
 

Século XXIII... 
No planeta Vulcano uma crise sem precedentes 
faz com que a nave estelar Enterprise seja 
convocada para trazer, vinda do outro lado 
da Galáxia, o seu mais famoso nativo: Spock. 
Enquanto o capitão Kirk, Spock e seu pai Sarek 

lutam para salvar o futuro de Vulcano, 
os mais ocultos segredos do planeta são revelados. 

 
Diane Duane, autora de Meu Inimigo, Meu Aliado (Star Trek 15), 

reconta, nesta fascinante aventura de ficção científica, 
a história do planeta Vulcano desde sua selvagem pré-história  
até a exploração do espaço, passando pelo desenvolvimento  

do o'thia - a ética da lógica que rege a 
cultura do Mundo de Spock. 
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O MUNDO DE SPOCK 
Ao longo deste livro aparecem termos e personagens com os quais o leitor 

pode não estar familiarizado. Por isso, colocamos nas páginas iniciais uma 
apresentação dos principais personagens e, no final, dois glossários: um relativo aos 
termos da série Jornada nas Estrelas e outro relativo a Cultura Geral. 
Talvez fosse conveniente lê-los em primeiro lugar para não interromper a leitura do 
romance. 
 

 
 

"O Espaço, a fronteira final. 
Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de cinco anos para 
explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente 
indo aonde nenhum Homem jamais esteve." 
 
 
 

 
U. S. S. ENTERPRISE NCC-1701A 

A Enterprise utilizada na missão exploratória de cinco anos foi a única sobrevivente 
das doze naves de classe Constitution construídas. Após o término da missão, ela foi 
inteiramente reformada, incorporando o que havia de mais atual em termos de 
tecnologia. Novos motores de dobra, novos sistemas de impulsão e defesa, 
computador mais possante, novos armamentos. A reformada Enterprise revelou-se 
tão extraordinária que a Frota Estelar decidiu construir outras naves, criando uma 
nova classe: a classe Enterprise de cruzadores pesados. Durante a missão Gênesis o 
capitão Kirk se viu forçado a explodir a NCC-1701 usando o sistema de 
autodestruição da nave em órbita em torno do planeta Gênesis. Algum tempo 
depois, uma outra nave da classe, a USS Ti-Ho, foi rebatizada de "Enterprise", 
recebendo o código NCC-1701 A. 



James Tiberius KIRK é o comandante da Enterprise. O mais 
jovem capitão , e também o mais jovem almirante da Frota Estelar tem uma 
destacada folha de serviços. Natural do planeta Terra. Após a missão exploratória de 
cinco anos, foi promovido a almirante e designado para chefe de operações da Frota. 
Depois de dois anos e meio voltou ao comando da Enterprise durante a missão 
contra VGER. Rara resgatar o corpo de Spock no planeta Gênesis e levar o katra do 
vulcano ao seu planeta, Kirk e sua tripulação desobedeceram às ordens da Frota e 
seqüestraram a Enterprise. Quando voltavam à Terra para serem julgados por seus 
atos, Kirk e seu pessoal salvaram o planeta ameaçado por uma sonda espacial de 
origem desconhecida. Novamente sua coragem foi reconhecida, mas por 
desobedecer ordens foi rebaixado a capitão, podendo assim, continuar a fazer o que 
melhor sabia: comandar uma nave estelar. 

O imediato e oficial de ciências da nave Enterprise é o capitão 
SPOCK. Filho de um vulcano e uma terrestre possui uma mente extremamente 
analítica. Recebeu a educação de um vulcano, treinado em lógica, computação e 
controle das emoções. Terminada a missão de cinco anos voltou a Vulcano para se 
submeter à doutrina do Kolinahr. Durante os eventos envolvendo VGER reuniu-se à 
antiga equipe decidindo voltar à ativa. Durante a missão Gênesis sacrificou a vida 
para salvar a Enterprise e sua tripulação. Antes de morrer passou seu katra, sua 
alma, para McCoy que a levou até Vulcano e através da cerimônia do fal tor pan 
reunificou-a ao corpo de Spock regenerado pelo "efeito gênesis". 

Leonard H. McCOY é o oficial médico-chefe da Enterprise. Um 
médico da Terra apegado às tradições e pouco afeito à tecnologia de seu tempo -
reflexo de seu temperamento extremamente humanista e romântico -que não o 
impede de ser um exímio conhecedor do uso dos modernos e sofisticados 



instrumentos médicos. É amigo pessoal e conselheiro do capitão Kirk. Após a missão 
de cinco anos retirou-se para fazer pesquisas médicas, só retornando à ativa após 
ser convocado para a missão contra VGER . 

 Comandante Montgomery SCOTT, Capitão de engenharia da 
Enterprise. Um escocês que possui profundo conhecimento da alta tecnologia 
utilizada ias astronaves, sendo considerado uma das maiores autoridades no 
assunto. É o responsável sela engenharia e manutenção da nave 

Comandante Nyota UHURA, oficial de comunicações da 
Enterprise. Nasceu nos Estados Unidos da África e seu nome significa "liberdade" na 
linguagem swahili. Excelente em matemática e física. Colecionadora de canções e 
magnífica musicista. 

 Capitão Hikaru Kato SULU, Ex-piloto da Enterprise. É o atual 
capitão da USS Excelsior. Um oriental apreciador de botânica e de personalidade 
romântica. Campeão interplanetário de esgrima, colecionador de armas antigas e 
especialista em artes marciais. 

Comandante Pavel Andreievich CHECOV, navegador e chefe 
da segurança da Enterprise Um russo que freqüentemente proclama as qualidades 
de seus ancestrais soviéticos, que alegavam ter inventado e descoberto quase tudo 
no universo. É jovial, impulsivo e de espírito alegre. 
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Prólogo 
 
Uma piada na Frota Estelar proclama que a única coisa que viaja mais 

rápido do que warp 9 são as notícias. 
Das várias piadas da Frota, ao menos esta parece ser verdade. Para uma 

Federação com centenas de planetas espalhados como poeira de cauda de 
cometa por milhares de anos-luz, notícias são como sangue novo. Sem isso, 
cada planeta encontra-se tão sozinho como se não houvesse qualquer outra 
vida, qualquer outro pensamento a não ser o seu. Poucos planetas, hoje cm 
dia, são tão reclusos ou paranóicos para desejarem ficar sozinhos no escuro, 
e assim a transmissão de notícias tem prioridade até sobre declarações de 
guerra e o processo de enriquecimento. Por transmissão subespacial (mais 
rápida que velocidade warp, mas não veloz o suficiente), por pacote de 
táquions bombeados por phasers e desviados em esguichos; por tecnologia 
paralela de compressão do continuum, e (dentro de sistemas solares) por 
transmissões de todos os tipos, de rádio à transmissão de hologramas — as 
notícias dos muitos planetas da Federação, e dela, deslizam por cima, por 
baixo e pelos lados, passando por bilhões de quilômetros e milhares de anos-
luz. 

As distâncias incríveis cobram seu preço nas palavras transmitidas. 
Sinais são comprometidos por ruídos sub-espaciais, dados são perdidos, 
traduções são dúbias e ambíguas. Às vezes a distância faz algumas notícias 
parecerem menos urgentes do que deveriam, a proximidade faz outros 
acontecimentos parecerem mais ameaçadores do que são. Mas nenhuma 
notícia passa incólume, seja pelos espaços silenciosos, seja pelas mentes 
barulhentas que não conseguem viver sem elas; e nenhuma notícia afeta duas 
mentes como essas do mesmo modo. 

Esta notícia não foi exceção. 
 
A porta abriu-se c o homem adentrou em seus aposentos, ficando imóvel 

por um momento. Depois, disse a palavra que fechou a porta atrás de si e 
trancou todos os outros barulhos do lado de fora. Seu terminal soava 
suavemente, um som que a maioria das pessoas do planeta onde agora vivia 
não poderia ouvir — a freqüência era alta demais. 

O homem parou tempo suficiente para livrar-se de seu manto escuro e 
pendurá-lo no gancho onde antes estivera a porta. Por baixo do manto, o 
capote e as calças também eram escuras, num tom entre o preto e o marrom, 
o brasão da família pregado ao tecido em dourado na gola do capote. Era um 
uniforme diplomático, que causava maior impacto devido à sua estatura, alta 



mas não mais esbelto — a maturidade tardia deixara sua marca. De algum 
modo, sua aparência combinava com suas roupas, um homem de cabelos 
escuros, olhos escuros e fundos, com aparência enigmática e sem 
expressão... pelo menos, nenhuma que a maioria das pessoas ali fosse 
competente para observar. Havia energia no modo como se continha, 
algumas dessas pessoas diriam... talvez energia demais, contida por um 
controle aterrorizante. Jamais saberiam como esse controle era rígido, jamais 
saberiam como falhava, às vezes, e deixava seus pensamentos abertos para 
eles. Teria ficado embaraçado, mas não se considerava nem uma criança, 
nem um alienígena ou uma fera selvagem, para ser possuído por uma 
emoção. 

Virou-se e parou de novo, contemplando pela janela a tarde dourada que 
se deitava por detrás dos gramados amarronzados lá fora. Era o entardecer 
do que as pessoas que viviam nessa parte do planeta consideravam um dia 
terrivelmente quente, quente demais para a primavera. Muita vezes durante o 
dia, vários deles disseram, como se pedissem desculpas: "Ao menos é um 
calor seco.' Não precisavam pedir desculpas. Para ele, aquele era um clima 
agradável de começo de primavera, fresco, com uma centena de tipos de 
plantas começando a florescer. Lembrava-lhe das manhas de caça de sua 
juventude. 

Memória fotográfica tinha seu preço. Por um momento, quer desejasse 
ou não, viu-se de novo nas planícies sob o céu escaldante, cheirando o ar, 
aterrorizado e sem controle de suas emoções, sabendo que, ao fim do dia, ou 
seria um homem ou estaria morto. Em seguida, o fragmento de memória, 
como um holograma estático, voltou ao lugar preestabelecido em sua mente. 
Ergueu uma sobrancelha pela auto-indulgência e fez-se um alerta para 
dedicar um tempo extra às Disciplinas naquela noite, e dirigiu-se ao 
terminal. 

O som parou quando o tocou. Outro segundo e o terminal tinha lido seu 
EEG através de sua pele, reconhecendo o padrão. A tela encheu-se, coluna 
por coluna, de pictogramas azuis, uma lista de chamados desde que saíra. A 
maioria não era importante comparado ao nome e código de comunicação ao 
pé da lista à direita, o mais recente, a mensagem que causara o soar de 
"urgente". Seria melhor aguardar que a embaixada não precisasse mais dele 
hoje. Mas esperança era ilógica. A vida era lidar com o que era. Tocou a 
tela, e o computador discou o código. 

Aguardou uns minutos antes de falar. A linha estava criptografada, e 
antes que a comunicação começasse, o computador concordara com seu 
colega do outro lado com o código criptográfico embutido de oito dígitos, 
que usariam para manter a ligação segura. Tinha a mais absoluta confiança 



no processo de criptografia. Noventa e seis anos-padrão antes, ele o 
inventara. 

Fez uma pausa de dois-vírgula-três segundos até o processo terminar. 
— Sarek — disse. 
A voz que o atendeu identificou-se bem acima da freqüência que a 

maioria das pessoas do planeta podia ouvir, graças à competência dos 
computadores. Tudo que um ouvinte perceberia seria um leve chiado de alta 
freqüência. Aquele pequeno discurso continuou sendo sussurrado no ar por 
um momento, e depois Sarek indagou: 

— E qual a maioria? 
O ar falou suavemente outra vez. 
— Muito bem — ele disse. — De quem foi o pedido? Outra resposta 

curta. 
— Diga a ela que irei — informou. — Se todas as conexões de 

transporte funcionarem corretamente, estaremos aí em quatro-vírgula-
noventa e seis dias. Desligo. 

Tocou outro código na tela, desta vez sem se incomodar em codificar a 
comunicação. 

— Sarek — disse de novo. — Estou sendo reconvocado informalmente. 
Faça os preparativos com o transporte de costume e comece a distribuir 
meus compromissos entre Svaid e T'Aimnu. 

— Afirmativo — disse sua assessora. — Tratando disso agora. Que 
razão devemos dar ao Conselho da Federação e às autoridades da imigração? 

— Assuntos pessoais de política — respondeu. E, ouvindo a curiosidade 
calada de T'Lie, acrescentou: — O Referendo foi convocado. Devo discursar 
a favor da proposta. 

Houve uma pausa. 
— Não havia nada sobre isso no malote desta manhã. Talvez tenha 

havido um descuido. 
— Não, nenhum descuido, acabei de ser notificado. Haverá um resumo 

completo no próximo malote. Convoque uma entrevista coletiva e divulgue a 
posição assim que tiver uma tradução positiva. 

— Sim, senhor. 
— Desligo. 
O Embaixador Extraordinário de Vulcano na Federação Unida dos 

Planetas, e por acaso na Terra, desviou-se da tela e sentou-se vagarosamente 
numa cadeira de frente para as janelas. A luz e o calor aproximavam-se da 
sala em silêncio. Sarek recostou-se, fechou os olhos e ficou quieto, tentando 
ser a quietude, o calor. Mas falhou. A quietude era uma ilusão. Sua mente 
achava-se num tumulto desordenado. Teria ficado envergonhado por isso, 



mas isso só pioraria o tumulto. 
Se eu falhar nisso, pensou, minha honra ficará manchada e minha 

família carregará o estigma para sempre. Ficaremos no ostracismo. Se eu 
vencer... então minha honra ficará intacta e minha consciência permanecerá 
inteira. Mas minha Casa ficará destruída... Ou, se não, eu me tornarei um 
exilado e pária. E a Terra... 

Abriu os olhos. Fora da janela do bloco de apartamentos, um gavião de 
rabo vermelho equilibrava-se no vento quente, como se hesitasse, pairando. 
No céu azul atrás dele, além das montanhas parecidas com cartolina 
recortada, nuvens brancas cremosas empilhavam-se pelo horizonte, 
acumulando o calor, engendrando seus trovões. 

A Terra estará morta para nós, pensou Sarek, e levantou-se para fazer o 
chamado que estava evitando. 

 
Olhando do espaço, o profundo mar de atmosfera que forja trovões e 

ventos toma outra perspectiva. A negritude interminável pontilhada de 
estrelas pressiona-se contra um envoltório fino e delicado de ar, uma bolha 
de vidro espiralando em branco, reluzindo ao ser tocada pelo Sol, o azul dos 
oceanos revelando-se pela concha fracamente umedecida. Uma coisa frágil, 
parecendo desintegrar-se, um objet d'art, redondo e perfeito. Mas por quanto 
tempo? Lá do alto, em órbita, não havia dúvida de que se podia jogar a Terra 
no chão da noite e quebrá-la. Surge um impulso de pisar macio, de falar 
baixo, como que para evitar que, quem quer que a esteja carregando, possa 
se assustar e deixá-la cair. 

Aquela vista, a curva ampla do planeta, azul, marrom e verde com listras 
brancas, era a visão que Spock mantinha na tela principal, de preferência 
quando estava sozinho na ponte. Estava sozinho agora; estivera só por quase 
16 dias, a não ser por pequenas interrupções da equipe de manutenção e 
visitas ocasionais da tripulação da ponte. Era curioso como, apesar de 
estarem em licença, pareciam não conseguir se afastar. 

A isso Jim certamente diria que era curioso que Spock não conseguisse 
se afastar também. E teria rido suas sérias tentativas sérias de racionalizar a 
análise, porque pela lógica não havia razão para estar ali. Depois de um mês 
de trabalho pacífico nos instrumentos da ponte, cada peça de equipamento 
tinha sido afinada e afiada até para os padrões rígidos de Spock. Jim teria 
implicado com isso insistentemente. Aquilo era, naturalmente, privilégio do 
capitão, de recusar-se a levar Spock a sério, assim como era privilégio de 
Spock erguer (por fora) as sobrancelhas contra a conduta irracional e bizarra 
de seu amigo humano, e (por dentro) satisfazer-se com o fato de que alguém 
o conhecia bem o bastante para não levá-lo a sério, vulcano ou não. 



Spock sentou-se em silêncio no leme, observando a Terra e fazendo 
listas na mente. Quando os reparos mais pesados e preocupantes fossem 
terminados (ajustes nos motores warp, substituição do interior do sistema de 
armazenamento de antimatéria de uma das naceles, instalação de um novo 
conjunto de cristais de dilítio), a Frota moveria a Enterprise das instalações 
de docas para reparos maiores em São Francisco para uma "vaga" de 
estacionamento sobre o Atlântico Norte, onde o pessoal da Frota Estelar 
faria a reposição das provisões. Esses eram serviços mais mundanos e 
simples, como a completa substituição dos 12 milhões de metros cúbicos de 
ar. Mesmo com o condicionamento extraordinariamente avançado de uma 
nave estelar, o ar de uma nave podia tornar-se bem malcheiroso após alguns 
anos. Nem mesmo Spock teria ficado a bordo. Para ele, respirar vácuo, por 
qualquer período de tempo, era esteticamente desagradável. Tinha passado 
aquele dia perto de Reykjavik, examinando os vulcões. 

Em seguida, havia o trabalho de outras provisões a ser supervisionado... 
comida estocada, hidropônica, não-perecíveis, têxteis, peças de máquinas, 
discos rígidos e disquetes de computador, suprimentos de limpeza e 
manutenção — as milhares de coisas que uma tripulação, por um longo 
período no espaço, precisava. Spock não tinha que se ocupar com aquilo 
(afinal, estava de licença tanto quanto o resto da tripulação), mas era do seu 
temperamento (e estava em concordância com seus deveres como oficial-
executivo) certificar-se pessoalmente que a nave achava-se perfeitamente 
apta para o espaço em todos os aspectos, não simplesmente confiar na 
palavra de alguém. 

Tornou-se uma espécie de jogo, depois de um tempo, antecipar-se à 
intendência nas coisas que deveriam ter pensado. Isso engendrara neles o 
que Spock considerava uma atitude muito saudável de competição. Quem 
seria o primeiro a se lembrar de fazer a requisição do tipo certo de granito (e 
um pouco de mármore, como petisco) para o único tripulante Horta, que às 
vezes reclamava, bem-humorado, que um homem não vive apenas de níquel 
e ferro? Quem iria encontrar a aveia certa para o mingau pedido (aos brados) 
pelo engenheiro-chefe? Onde se podia obter o melhor preço por lotes de 
toneladas de café? (O método simples mas elegante de Spock de 
armazenagem para o café, de transportá-lo a bordo em lotes pequenos, a 
cada vez abortando propositadamente a carga no meio do transporte, mas 
mantendo o padrão completamente analisado do café na memória do 
computador até que fosse pedido, tinha se tornado um procedimento padrão 
da Frota para cargas "extras" de naves em missão, e transformara o café, ao 
invés de um luxo raramente apreciado e sempre em falta, em algo que toda a 
tripulação podia apreciar quando quisesse. Afinal de contas, McCoy e Kirk 



adoravam café... e isso o mantinha frescos). 
E havia ainda formas mais prazerosas de manutenção, mais 

especificamente, a atualização dos bancos de dados da nave. Spock 
pessoalmente passara horas monitorando listas enviadas pelo Museu 
Britânico em nome do Smithsonian, a Biblioteca do Congresso, a Ryeshva 
Moskva, der Schweizeriches Landesmuseum, la Bibliothèque Nationale, reh 
Xiao-Mih. E depois tinha vindo o transporte, a conferência, a indexação e, 
também importante, o intercâmbio de informações. A Enterprise tornava 
acessível todos os dados, exceto os mais delicados, ao voltar ao porto de 
entrada. Ao final de tudo, algumas 72 horas a fio, dormira, como McCoy 
provavelmente teria observado, "como uma pedra". Embora não conseguisse 
entender como uma pedra dormia, e, certamente, McCoy também não. 

Agora, quase no fim do processo do reprovisionamento, Spock se 
esqueceu das listas por um instante e contemplou o Atlântico Norte um 
pouco, observando os pequenos e precisos padrões de clima flutuarem em 
espirais e curvas brancas e cinzas, enquanto no fundo as estrelas pareciam 
circular ao redor de um globo fixo. A vista era familiar. Ultimamente Spock 
previa o clima na Terra como um passatempo e um exercício de lógica. 
Havia um número fascinantemente grande de variáveis: tendências sazonais, 
tempestades solares, flutuação da ionosfera e ionopausa da Terra, as 
tentativas ocasionalmente bem-sucedidas de controlar o tempo em escala 
local e, no meio disso tudo, os fluxos intermináveis, perturbações e o 
movimento das correntes de ar e de uma centena de pequenos ventos. Levara 
uma semana para dominar o clima da América do Norte; e depois de 
escrever o algoritmo-mestre com todas as variações sazonais necessárias e 
mandá-lo para o Serviço de Meteorologia do Hemisfério Norte, voltara-se 
para algo mais desafiador. Grã-Bretanha e Irlanda certamente pareceram 
mantê-lo ocupado por um bom tempo — os algoritmos prometiam ser 
excepcionalmente complexos. Talvez dez dias desta vez. Imaginou se as 
pessoas que viviam lá ficariam felizes por ter seu clima resolvido de uma vez 
por todas. 

Spock observou os três pequenos pedaços de nuvens agora parados sobre 
as Ilhas Britânicas, enquanto as listas voltaram a tomar a atenção de sua 
mente. Quase tudo estava completo agora. As poucas últimas entregas 
seriam carga e correspondência para partes da Federação que não eram 
servidas por cargueiros normais... ou ao menos nenhum cargueiro tão bem 
armado. Eram 12 toneladas de carga, a maioria de maquinaria eletrônica 
pesada, e o equivalente a 50 toneladas de correspondência, alguns como 
bancos de dados, a maioria no mesmo tipo de " suspensão" do café. Era 
muito caro enviar a maior parte do papel por distâncias interestelares, mas 



documentos executivos, moeda corrente e correspondência pessoal ainda 
precisavam ser em papel (ou plástico ou metal) nas duas pontas do processo, 
por razões variadas. E a solução para o café era boa para o papel, já que a 
energia era mais barata para transportar do que a matéria, mesmo com a 
energia " extra" que o transportador gastava mantendo produtos sólidos em 
fluxo. Segurança também não era problema. Spock pessoalmente inventara 
os criptogramas que davam certeza de que nenhuma correspondência tinha 
sido mexida enquanto transitava. Eram códigos embutidos extremamente 
complexos, sua estrutura básica derivada de uma fonte das mais confiáveis... 

O console de comunicação soou. 
Spock apertou um botão no braço do leme. 
— Enterprise. Fala Spock. 
— Sarek — disse a voz, e a sobrancelha de Spock ergueu-se. 
— Pai — saudou. — você e mamãe estão bem? A voz seca, distante, 

ganhou um tom de ironia. 
— Não pensei que tinha ido tão longe no comportamento humano, meu 

filho, a ponto de começar a tolerar uma "conversa corriqueira " comigo. 
Spock segurou-se por um momento, antes de dizer: 
— Pai, eu raramente ouço transmissões vocais do senhor a menos que ou 

você ou mamãe não estejam bem. Portanto, minha lógica mostra-se integra 
para o momento. 

Houve um momento de silêncio no outro lado também. 
— Esta linha de raciocínio é justificável — disse Sarek. — Contudo, 

tanto eu quanto sua mãe gozamos de boa saúde. 
— Então, presumo que seu chamado tenha algo a ver com a votação 

ocorrida em Vulcano hoje de manhã. 
— Ouviu as notícias? 
— Não. Mas parece ser uma dedução razoável. Qual foi o resultado? 
— A favor de discutir a separação, quatro mil trezentos e cinqüenta e 

um a mil quinhentos e doze. 
Spock sentou-se um momento c deixou um nível de sua atenção voltar-se 

para as Ilhas Britânicas, contemplando uma área de baixa pressão mover-se 
lentamente no interior. Havia outra pequena área de baixa pressão pairando 
sobre as fronteiras, dificultando prever se iria rumo norte ou sul. De qualquer 
modo, certamente estaria chovendo em Coltswolds... 

— Então, certamente o convocaram a voltar para casa e discursar em 
favor da separação — concluiu Spock. 

Outra pausa. 
— Sim, chamaram. E mais: T’Pau chamou. 
Spock também ficou cm silêncio por um momento, olhando um bando 



de nuvens sobre Ayrshire. 
— Muito bem, meu pai — concordou. — Mas o senhor deve fazer o que 

sua consciência lhe diz. 
— você também. O Conselho convocou seu testemunho também. 
Spock ponderou o que isso significaria no cronograma de licenças da 

Enterprise c teve um momento de arrependimento, que imediatamente pôs 
de lado. 

— Eu deveria ter esperado por isso — disse. — Anotado. Farei as 
notificações necessárias aqui e avisarei à Frota Estelar... mas acho que sei o 
que farão. 

— De acordo. Eu o verei em casa, meu filho. Calculo que chegue lá 
antes de mim. 

— Eu também — disse Spock. Fez uma pausa antes de dizer: — Diga a 
mamãe que penso nela. 

Houve o som silencioso de uma sobrancelha se erguendo em algum lugar 
de Los Angeles. 

— Seria ilógico de sua parte se não fizesse isso — disse Sarek, um toque 
de humor na voz seca. — Desligo. 

Spock apertou o botão no braço do leme e encarou o sul da Grã-
Bretanha, em direção a Gales. Aquela pequena nuvem, voltando do leste de 
Gwynedd atravessando o Mar da Irlanda: aquilo podia ser o sintoma da 
solução. O redemoinho persistente, levando ao fluxo maior do nordeste... 
Examinou seu caminho, calculou probabilidades e relutantemente esqueceu 
o algoritmo no meio do pensamento. Um problema maravilhosamente 
complexo. Mas a vida lhe entregara um ainda mais espinhoso. A 
meteorologia teria que esperar. 

 
Uma tempestade soprava do lado de fora do pub. O vento chicoteava a 

chuva contra janelas enegrecidas pela noite, e chacoalhava o abafador na 
lareira. Uma vez tinha ouvido o barulho do telhado de ardósia quebrar-se, 
esmagar-se contra a chaminé e ruidosamente deslizar pela calha num arpejo 
de destroços. Mas, de modo geral, James T. Kirk nem se importava. Estava 
sentado no canto da chaminé com os pés erguidos perto do fogo alimentado 
pelo carvão e um uísque irlandês numa mão. Achava-se quente e 
aconchegado, não tinha que ir a lugar algum, e não tinha nada para fazer a 
não ser relaxar e ouvir o vento resmungar e gemer lá fora. 

— Então esse é o Jim — disse uma voz familiar atrás dele. 
— Ronan — disse Jim, erguendo o olhar. — Eles o estão incomodando? 
— Não esta noite. — Ronan Boyne sentou-se próximo a Jim na outra 

cadeira que era par com a que estava sentado, uma coisa estofada com crina 



de cavalo, só Deus sabia a idade. 
Ronan era dono do lugar, que todos chamavam de Willow Grove embora 

a tabuleta da frente estivesse pintada com " Devereaux's". Ele pousou seu 
drink de laranja e limão e passou a mão nos cabelos: cabelos pretos, porque 
Ronan era um irlandês moreno, com um rosto grande e franco e mãos 
grandes e fortes. 

— Só os cretinos e os casos desesperados vão sair hoje — disse. — Até 
as barcas de Gales foram canceladas. 

— Não me surpreende. Eu não desejaria estar no mar. Ondas de no 
mínimo três metros. 

— Se você não desejaria, então é melhor o resto de nós ficar em casa! 
Xadrez mais tarde? 

— Gostei. 
— Então vamos jogar depois. — Ronan levantou-se e saiu para ver um 

dos casos desesperados, que trazia um monte de canecas vazias de volta. 
Jim suspirou e encostou a cabeça de novo na parede. Tinha sido assim 

por umas duas semanas. Um interrogatório amistoso ou dois, depois era 
deixado sozinho se quisesse... mas sempre havia a promessa de companhia, 
se desejasse. Não poderia ter achado um lugar melhor para umas férias. 

Precisava mesmo disso. Primeiro tinha sido aquele encontro com os 
romulanos, e, logo após, a fome interminável em Gama Muscae V; depois 
disso, a intervenção em 1210 Circini, com a Enterprise cercada e todos os 
quatro planetas atirando contra ela. Era de deixar qualquer um de cabelo em 
pé. Quando chegou a vez, pelo rodízio dos cruzadores da Frota, de voltar à 
Terra, Jim achava-se tão enraivecido que mexeu alguns pauzinhos em favor 
de sua tripulação e dele próprio. Depois de uma hora da chegada à Terra, 
informara à Frota (como era seu direito) que estava tirando de uma só vez 
todos os seus dois anos de licenças acumuladas. Então preparou-se para uma 
briga. Mas a Frota só respondeu que a Enterprise necessitava muito de 
manutenção, o que envolveria pelo menos um mês de testes de equipamentos 
e estoque de suprimentos. Então disseram que ele e sua tripulação estavam 
em licença remunerada por tempo indeterminado a menos que 
especificamente pedissem uma transferência para uma outra nave. Jim 
sorriu, sabendo o quanto aquilo era improvável. Arrumou umas duas sacolas, 
disse até logo para a tripulação e pôs o pé na estrada. 

Tecnologia tornara a Terra menor do que jamais fora, mas ainda podia-se 
botar o pé na estrada. Tinha sido questão de uma viagem de três horas, e Jim 
a fez como qualquer turista: de propósito. Afinal de contas, não fazia sentido 
simplesmente transportar-se para onde se desejaria ir na Terra, como se fosse 
um planeta qualquer onde se teria que fazer um trabalho como qualquer 



outro. Pegou uma nave auxiliar da Enterprise para as instalações orbitais da 
Frota, em seguida pegou o transporte aéreo para o Terminal Interplanetário 
de São Francisco e a nave hiperbólica de São Francisco para Londres. 
Depois disso, o trem iônico do espaçoporto Luton para Dublin, e finalmente 
um carro alugado para a viagem pela costa sul. De fato, a viagem tinha sido 
apenas de duas horas: a maior parte da última hora tinha passado entre 
aborrecimentos e surpresas numa parada temporária em Luton, esperando 
permissão para decolar. Jim tinha sido um pouco descuidado nos horários e 
ficou preso no rush, com todos os executivos voltando para a Europa e Ásia 
a partir da City. 

Mas tinha valido mais do que a pena, pela vista na estrada, em frente e à 
direita das montanhas Wicklow, todas em sombras esmeralda e marrons, 
com um longo pôr-do-sol púrpura e dourado por trás delas. E à esquerda, o 
mar azul cinzento como olhos calmos, quebrando em silêncio nas pedras de 
Bray Head. Não havia muitas casas para deter a agradável visão de 
montanha, água e céu. As cidades em si pareciam agachar-se em um ou dois 
pavimentos, e pareciam pequenas. E a bela cidade de Dublin, onde as moças 
eram tão lindas, crescera em muitas direções, mas não nessa. Só seus 
espíritos podiam ser vistos na distância, além das marés da Baía de Dublin. 
A civilização mantinha-se apropriadamente à distância, onde não assustaria 
os cavalos. Os irlandeses tinham suas prioridades. 

Usando a estrada pelo prazer de misturar-se às cercas de hera, dirigiu 
através de Willow Grave, mal percebendo o letreiro da hospedaria, e meio 
quilômetro adiante tinha parado, feito o retorno e voltado. Parecia promissor, 
de um jeito calado, uma casa georgiana, grande para esta parte do mundo, 
com dois grandes janelões na frente, cheia de beberrões felizes. Entrara, 
perguntara sobre o preço e o sistema de pagamento e meia hora mais tarde 
achava-se sentado onde estava agora, comendo ensopado de carneiro e 
bebendo Guiness, sujeito ao interrogatório dos nativos. 

— Ei, Jimmy, como está hoje? 
— Ótimo — disse automaticamente, porque, não importava quem 

perguntasse, era definitivamente verdade. Erguendo o olhar, viu apenas o 
fim do abano de Riona e Erevan Fitzharris passando pelo bar para a caneca 
da noite: um louro alto, uma ruiva alta, consultores de informática que 
viajavam todos os dias de Wicklow para Hamburgo. Tinham sido os 
primeiros a perceberem quem era Jim. 

Ronan não tinha pensado a respeito, ele jurava, até que lhe contaram. 
— Não é culpa minha — justificou-se mais tarde. — Kirks são comuns 

como adubo de vaca por aqui, que diabo. E também não assisto à maldita 
caixa — disse, referindo-se à holovisão, a não ser quando passava futebol. 



Mas Jim tinha suas suspeitas. Ronan tinha feito uma imagem de seu 
cartão de crédito, afinal. Só quando Riona e Erevan o acusaram 
publicamente, certa noite, de estar na Frota Estelar, de ser, de fato, o James 
T. Kirk, ele admitiu que era. E para sua surpresa, depois que o grupo risonho 
e barulhento no pub soube de seu segredo e urrou de contentamento ao vê-lo 
enrubescer (tinha que ser por causa do uísque que viviam lhe dando), 
fingiram que nada acontecera. Apenas uma vez, quando por hábito ativara o 
implante do tradutor universal, pôde ouvir um dos habitues falando em 
irlandês a alguém novo no bar sobre ar captaen an t-arthaigh an rhealtai 
Eachtra: "nosso capitão de nave estelar, aquele com a Enterprise ". Então 
desviou o olhar, para que ninguém o visse sorrindo. 

Bebericou o uísque irlandês e esticou-se na cadeira. Ali as pessoas 
estavam mais interessadas no que ele era, e apenas às vezes no que fazia. 
Era isso que tornava o lugar tão maravilhoso. Ficaram chateados por não 
terem sido informados sobre o que fazia. Quando aquilo ficou esclarecido e 
ele foi apropriadamente saudado como herói do espaço, havia coisas mais 
importantes a se falar: o tempo, agricultura, esportes e especialmente as 
fofocas locais, que quase todos tinham prazer declarado ou não em 
compartilhar com ele. Os habitues pareciam pensar que era um ponto de 
honra que conhecesse seus vizinhos, e a eles mesmos, tão bem quanto o 
faziam. Jim, para não ser estraga-prazeres, agüentou. Era, afinal, um 
simulacro de parte de seu trabalho como capitão estelar. Era seu trabalho ser 
familiar até com as fofocas do que parecia ser um vilarejo de viajantes do 
espaço: saber onde fofocar, quando fofocar, quando ficar calado e sorrir. 

É se alguém o provocava a contar histórias, sempre era da maneira mais 
gentil. Uma noite alguém mencionou Grainne, a rainha pirata que 
aterrorizava o Mar da Irlanda nos tempos da primeira rainha Elizabeth, e 
pareceu natural mencionar os piratas Orion e suas depredações, e o 
deplorável comércio de escravas verdes. Ou, se numa outra ocasião em que 
outro alguém admitia que seu tataratataravô tinha sido um dos "Cavalheiros* 
(contrabando fora quase um esporte nacional há algumas gerações), e se Jim 
podia dar um sorriso inocente e falar um pouco sobre como alguém podia 
passar com cerveja romulana pela Zona Neutra sem atrair a atenção da 
Alfândega, bom, era o mínimo que podia fazer... 

— Ele serve a caneca mais demorada de todo o país, e isso é um fato — 
disse Riona bem atrás de Jim, caminhando pelo bar e deixando-se cair numa 
outra cadeira perto da lareira. 

— É uma virtude — gracejou Erevan, circulando pelo outro lado e 
sentando-se na poltrona perto de Jim. Trazia uma caneca de Guiness cheia 
até a boca, que pousou com cuidado exagerado na mesa entre eles. — 



Concorde comigo, Jimmy. 
— Concordo com você — disse Jim, imediatamente. — Com o que 

estou concordando? 
— Não se pode tirar uma caneca dessa coisa depressa — explicou 

Erevan. — Todas aquelas bolhinhas de ar, argh, entram e arruínam o sabor. 
— Quando se está morrendo de sede, sabor não conta, se tiver que 

esperar meia hora para beber — afirmou Riona, e bebeu, ficando com um 
bigode bege na cabeça ruiva. Ela o limpou disfarçadamente. — Ronan devia 
fazer o que fazem na cidade: tirar canecas antecipadamente e deixá-las na 
prateleira para se acomodarem. 

— Displicência — disse Erevan. — Isso é displicência. Jimmy, ignore 
esta mulher. 

— você me bateria se eu não a ignorasse — disse Jim. Depois ajuntou: 
— Pensando melhor, você me bateria se eu a ignorasse. 

— Então fique quieto; estou fazendo um discurso. Displicência. Vamos 
dizer que tem um barman numa pior; a hora de fechar está chegando, e ele 
não vendeu as canecas. E então? O que vai impedi-lo de devolvê-las ao 
barril para o dia seguinte, hein? Displicência! — Erevan pronunciou a 
palavra com plena satisfação. — Cada apreciador deve ter sua própria 
caneca e se tiver que esperar, é o preço pela qualidade. Além disso, a espera 
vale a pena. 

Jim sorriu e ficou quieto, apenas bebericando seu uísque. Para sua 
infelicidade, o fermentado grosso, marrom-escuro, chamado de cerveja 
escura, tinha sido um gosto irlandês que não conseguira apreciar. Parecia-lhe 
alcatrão borbulhante. Já tinha ouvido essa discussão antes, e as discussões 
mais acaloradas sobre marcas de cerveja preta progrediram quase ao ponto 
da violência física, até que Ronan deixou claro que aquilo não seria 
permitido, e além do mais, iria derramar as bebidas. 

— E o que você está bebendo? — quis saber Erevan. 
— Uísque — respondeu Jim. 
— Ah, não, e para que está bebendo isso? 
Jim abria a boca para rir quando, no bolso de sua jaqueta, estirada sobre 

as costas da poltrona, seu comunicador soou. Fazia tanto tempo que não o 
ouvia que o som assustou-o quase tanto quanto a Riona e a Erevan. — 
Telefone — disse, tão casualmente quanto podia, e pôs a mão no bolso, entre 
a plaqueta do código do carro e moedas soltas, até que tirou o comunicador e 
o abriu. 

— Kirk falando — respondeu. 
— Aqui é Spock, capitão — e pelo rabo do olho, Jim notou com leve 

surpresa que Riona e Erevan trocavam olhares, reconhecendo um outro 



nome dos noticiários. — Está ocupado? 
— Batendo papo com amigos. Quer me chamar depois? 
— Não será preciso: a notícia irá a público em breve, se é que já não 

foi. Eu sugeriria, capitão, que todas as licenças estão a ponto de serem 
canceladas. Pensei que gostaria de saber com antecedência. 

— Anotado. O que está acontecendo? 
— Uma votação foi realizada hoje de manhã e Vulcana decidiu 

convocar o Referendo. Minha presença será requisitada, e suspeito 
fortemente que a Enterprise também será enviada para lá afim de... 
reafirmar a memória do planeta dos favores feitos no passado pela 
Federação. 

Jim ficou quieto um momento. Esse problema particular estivera 
cozinhando por muito tempo... e ele pensara que algo aconteceria em breve. 
Em horas assim, pensou, eu realmente odeio estar certo. 

— Já recebemos alguma ordem? 
— Não, senhor. Mas julgo que a probabilidade da chegada iminente 

destas ordens é de 93% ou mais. 
Ele quer dizer que tem certeza, mas está me deixando a opção de um dia 

a mais de folga, pensou Jim, seduzido pela idéia... e depois rejeitou-a 
relutantemente. Melhor terminar logo com isso. 

Pousou seu uísque na mesa. 
— Muito bem — disse. — Dê-me meia hora para o check-out e estarei 

pronto para transporte. 
— Entendido. Enterprise desliga. 
Fechou o comunicador, encarou Riona e Erevan tristemente e deu de 

ombros. 
— Lá se vão as férias. 
— Que desperdício — comentou Riona. 
Concordava com cia, mas só o que podia fazer era levantar-se da 

agradável lareira e cuidar da vida. Levou 10 minutos no telefone público 
para que alguém da locadora viesse pegar o carro, outros cinco resolvendo a 
conta com Ronan; o resto do tempo pegando as coisas do carro e 
empacotando-as. E depois não havia mais nada a fazer a não ser esperar seu 
comunicador tocar novamente e dizer adeus. 

Estava cumprimentando Ronan na porta quando seu bolso apitou. 
— É para mim — disse tristemente. — O jogo de xadrez terá que 

esperar. 
— Vou esperar. 
Diversa pessoas no bar davam adeus, acenavam. Até Renny, filha de 

Ronan e sua assistente no bar, o chamava. Não entendeu, mas ela era muito 



tímida e não tinha trocado mais do que uma palavra com ele antes. 
— Não entendi — disse. 
— Go maire tú i bhfad agus rath! 
Não tinha ligado o tradutor naquele dia. Jim encarou Ronan, curioso. 

Ronan ergueu as sobrancelhas para ele e explicou: 
— Uma velha despedida irlandesa. Quer dizer "Vida longa e próspera". 

Lentamente, Jim sorriu. 
— Eu voltarei — afirmou. E já que só um herói do espaço teria feito 

uma cena transportando-se do meio de um pub, foi para fora, na noite escura 
e chuvosa, e fechou a porta atrás de si, segurando-a com cuidado para que 
não batesse com o vento. 

Muitos segundos mais tarde, a chuva caía no lugar onde estivera. 



A lança no coração do Outro  
é a lança no seu próprio coração:  
você é ele 
 
Não há outra sabedoria 
e nenhuma outra esperança para nós, 
a não ser nos tornarmos sábios 
 
— Atribuído a Surak 



Enterprise Um 
 
Posicione-se no lugar certo: na superfície da lua, digamos, em algum 

lugar perto da linha do horizonte, ou em um dos habitats L5 pendurados 
como que em prisão pacífica ao redor do planeta... e poderá ver, sem 
problemas, a velha Terra nos braços da nova Terra. Algumas pessoas 
preferem-na deste modo. Para eles, não é pelo amplo disco azul de nuvens, 
todo brilhante, seguro e visível. Eles querem mistério; querem a metade 
banhada de noite da Terra na velha escuridão. Ela sempre emerge, mas (para 
alívio dessas pessoas) sempre mergulha... o fogo azul desaparecendo pelo 
espectro, o arco-íris do limiar da atmosfera, até o último clarão de carmim, 
para o negro. 

E quando mergulha, as estrelas surgem. Fiéis como as outras, estrelas 
longínquas, em constelações estáveis, surgem enquanto a noite as deixa em 
rodízio — os brilhos parcos de luz que são BosWash, Ellay, Grande Pequim, 
Bolshe-Moska, Plu'Paris. As grande rodovias pelos continentes são linhas 
brilhantes, delicadas, como se tivessem sido tecidas por aranhas de fogo. 
Aqui e ali a luz é suavizada pela água, como nas cidades submersas das 
costas do Pacífico no Japão e da antiga América do Norte. Nas margens 
surge um braço de luz, o alvorecer inexoravelmente descendo pela orla curva 
das coisas. Mas o braço é fino, uma simples fatia de pérola e turquesa 
curvando-se contra a extensão da noite. E naquele momento, a noite é 
soberana. 

Em alguns lugares, a luz surge sem ter sido feita pelo homem. Quando a 
lua está na fase certa, os pólos gelados são como uma folha aberta de um 
pálido branco vivo; as Montanhas Rochosas, o Himalaia, os Andes e os 
Alpes, como o acender de um vaga-lume, fraco, mas persistente. As vezes, 
até a Muralha da China aparece, um fio de cabelo prateado, encaracolado 
entre luzes prateadas de rios... e depois a Lua desliza na sua demorada dança 
com a Terra para contemplar o florescer difuso da luz de seu próprio disco 
no Atlântico ou Pacífico. Daqui a meio mês a Lua vai girar na fase de nova e 
todos esses lugares, de novo sob o Sol, vão lhe dar sua luz de volta, cinzenta, 
um fôlego de prata contra o lado escuro da face do satélite. Mas por ora a 
Terra mantém o luar e o romance para si, girando lentamente, tremeluzindo 
de leve, adorável como uma promessa feita e mantida há muito tempo. 
Escuridão pontilhada de diamantes e a escuridão nunca completa, lá ela se 
deita e se vira em seu sono... 

...e sobre ela vem subindo uma outra luz, passando pelo fogo do dia lá 
longe: uma luz dourada feito uma estrela, diminuída de chama à centelha ao 



passar, a trinta e cinco mil quilômetros de altura. A luz da lua a banha de 
prateado quando ela se aproxima, sem pressa, uma sombra de mais de 
dezessete mil quilômetros por hora, não verdadeiramente geosincrônica, 
mais rápida do que a Terra. Parece uma coisa delicada a princípio, quando 
está distante... um brinquedo todo pálido de sombras recortadas. Depois 
maior, não mais um brinquedo, as naceles em par crescendo, lançando-se 
para cima, chegando tão alto quanto os prédios de 30 andares, o disco 
principal bloqueando o céu a partir do zênite até o "horizonte" enquanto o 
ultrapassa, deixando-o para trás. Ela passa em silêncio, imponente, como 
prata queimada, incrustada em rubi e esmeralda com suas luzes, preta 
somente onde as sombras estão e onde as letras soletram seu número e seu 
nome numa linguagem do seu planeta de registro, o planeta que está prestes 
a deixar. NCC-1701, a Nave Estelar Enterprise, desliza além do luar, 
banhando parcamente o seu abdômen com a luz das cidades da Terra, pronta 
para desistir de toda a luz pela escuridão fria e sombria, que é seu adequado 
lar... 

 
Leva-se tempo para andar corretamente numa nave estelar. Onze decks 

no casco principal, doze no secundário, indo de menos de dois quilômetros 
de corredores por deck a talvez quatro ou seis quilômetros. A alguém 
determinado a fazer o passeio, a velha comparação entre uma nave estelar e 
uma pequena cidade tornava-se mais verdadeira do que nunca. Jim, porém, 
não se importava com a demora. Fazia isso sempre que o tempo lhe permitia, 
cada vez que voltava a bordo depois de uma manutenção. 

Desta vez alterou um pouco a rotina de costume. Depois de ficar preso o 
dia inteiro com a Frota, pensou, tenho direito a mudar meu ritmo. Malditos 
pilotos de escrivaninha. .. Um segundo depois, esqueceu-se do 
aborrecimento: tinha conseguido o que fora buscar. Riu para si mesmo, e em 
seguida subiu pelos transportadores de carga, junto com uma leva de 
equipamentos computadorizados de comunicação, artigos de toalete e 
suprimentos médicos. 

A sala de transporte de carga era mais agradável do que a sala de 
transporte costumeira da tripulação. O imenso salão ficava ao lado dos 
hangares das naves auxiliares, e precisava ficar, já que qualquer coisa grande 
demais para vir de outro modo, desde partes de motores warp a containers, 
vinha parar ali. O lugar costumava ser barulhento e agitado toda vez que a 
nave estava perto de um planeta. Naquele momento, era um vasto tumulto 
feliz, com material embrulhado, empacotado e contido em campos de força 
sendo carregado em todas as direções por plataformas gravitacionais de 
tamanhos variados. Desceu da plataforma com pressa de evitar ser 



atropelado por um grupo de plataformas de carga do tamanho de uma nave 
auxiliar, e depois parou no chão do carregamento, vendo quem manobrava as 
plataformas: dois tripulantes humanos, um homenzinho de cabelos 
encaracolados ruivos e uma morena alta com traços de valquíria enfiada num 
guarda-pó de carregador. 

— Sr. Matejas! — saudou. — Srta. Tei! — E quando eles ouviram a 
saudação e perceberam quem era, ficaram em sentido. Abanou a mão. — À 
vontade. Como foi a festa de noivado? 

Os dois se olharam. Jorg Matejas avermelhou-se e Laia Tei sorriu. 
— Estava ótima — ela respondeu, balançando os cabelos para trás. — 

Todos se divertiram, especialmente os sulamidas. Rahere e Athena entraram 
no açúcar, e o senhor sabe como sulamidas são com açúcar, e houve uma 
briga, seus tentáculos ficaram todos embrulhados, e levamos quase uma hora 
para desfazer os nós. Senhor, muito obrigada pelo telegrama! A mãe de Jorg 
quase chorou quando a Frota Estelar chamou e leu no meio da festa. Ela 
estava tão contente... 

Jim sorriu, porque essa fora sua intenção. Uma de suas mais confiáveis 
fontes de fofocas garantira que a mãe do Sr. Matejas estava muito 
incomodada por seu filho estar se casando com alguém de patente superior. 
Jim estudara o histórico de Jorg com todo o cuidado e notou que já era hora 
dele ser promovido, corrigindo a distorção... e programara tudo para que a 
notícia da promoção o atingisse durante a festa, através de um telegrama de 
congratulações. A fonte da fofoca, também presente na festa, dissera a Jim 
que o nome assinado no telegrama fizera quase tanto sucesso quanto a 
subida de Jorge na seção da intendência. Jim estava gratificado. 
Aparentemente havia horas em que ser um herói do espaço podia ser útil. 

— Não tem de quê. 
— Senhor — disse Jorg. — Fico feliz por termos tido a chance de vê-lo. 

Queria agradecê-lo, muito mesmo. 
— você mereceu — garantiu Jim. — Não pense o contrário. Se ajudei no 

timing, considere um prazer para mim. Enquanto isso, como está o 
carregamento? 

Jorg ouviu o quando por cima do "como". 
— Meia hora, capitão — respondeu. — Menos, se for possível. 
Jim sorriu ainda mais, por razões que nada tinham a ver com horário. 
— Assim está bom. Prossigam — disse, e foi embora sentindo-se 

incomumente feliz por dentro. 
Atravessou o salão e por todo o caminho ouviu " Bom dia, capitão", " 

Boa tarde, capitão", e seu sorriso ficou maior e maior. Não pelas 
inconsistências das saudações, porque a nave estava de novo no turno triplo, 



três turnos revezando-se, e algumas pessoas faziam horas-extras. No 
corredor, foi a mesma coisa; quando dizia olá ao seu pessoal ou quando lhe 
diziam olá. Nada de "Almirante", nada pomposo, apenas "capitão" de novo, 
como Deus queria. Era um grande alívio. Enquanto caminhava pelos 
corredores, obteve um sorriso que não se desfaria tão cedo. 

A longa tarde no escritório do Almirante da Frota Nogura tinha sido 
exaustiva, mas os resultados valeram a pena. Vinte horas depois de ser 
transportado de Willow Grove, oito horas depois de ser transportado à Frota 
para cuidar da inevitável papelada envolvida num novo conjunto de missões, 
estava alegremente rebaixado a capitão. Algumas pessoas não entenderiam 
seu desejo cm deixar de ser almirante, Mas a maioria dessas pessoas eram 
civis, ou tinham perdido contato com a tradição naval que era parte tão 
importante da Frota Estelar. E Nogura, apaixonado (Jim disse a si mesmo de 
forma intolerante) pelo poder da posição de um almirante de frota, não podia 
entender também. Não é culpa dele, pensou. Ele é almirante há muito tempo, 
só isso. 

Almirantes, desde os tempos imemoriais, não comandavam nada além de 
esquadras. Esquematizavam táticas e estratégias de grande escala... mas Jim 
não estava interessado numa escala tão grande. Capitães podiam ser 
obrigados a dar carona para onde os almirantes desejavam ir e obedecer às 
suas ordens. Mas, apesar de tudo isso, tinham mais comando do que 
qualquer almirante. Mesmo como passageiro, um capitão podia ser "jogado" 
um grau acima para comodoro... parte por cortesia, parte para evitar 
descortesia com o verdadeiro senhor da nave. Isso era soberania real, o único 
tipo que interessava a Jim, e ele estava feliz por livrar-se das listras extras 
nas suas mangas e por engajar-se na alegre tarefa de interagir, não com 
frotas, mas com pessoas. 

Fez isso durante toda a hora que levou para andar pelas partes do deck da 
engenharia comandadas por humanos, parando finalmente na engenharia. 
Entrou, e quase imediatamente desejou não ter feito aquilo. Pedaços de peças 
de apoio para os motores warp estavam por todo o chão ou pairando em 
placas antigrav, e Scotty explodia com seus alferes de engenharia, urrando 
com eles. Felizmente, fazia isso num tom de voz que Jim sabia significar que 
tudo estava bem, e então relaxou e ficou lá um pouco, deliciando-se com o 
espetáculo. 

— Não podem montar um motor como se fosse um quebra-cabeças de 
crianças, pelo amor de Deus — Scotty falava para as paredes com um 
desprezo genioso, enquanto tripulantes juniores afobavam-se ao seu redor 
com instrumentos de calibragem, ferramentas e partes de motores, 
aparentando pânico total. — Tem que haver um sistema para fazer isso. Não 



podem trazer o equivocador multistático até que as garrafas magnéticas 
estejam ligadas, e onde está a garrafa nessa hora? Já tiveram dez minutos! 
'Tarde, capitão — emendou. 

Jim sorriu de novo. 
— Problemas, Scotty? — indagou, não porque percebesse qualquer 

problema, mas porque sabia que Scotty esperava que perguntasse. 
— Ah, não, é só um treinamento. E se essas pobres crianças tiverem que 

remontar um motor warp sozinhos um dia desses, só com a força de empuxo 
e um bando de klingons atrás deles? Eles tem cérebro para isso: estariam na 
Enterprise se não tivessem? Melhor aprenderem agora. Estaremos 
prontinhos em 20 minutos. Ou vou saber o motivo de não estarmos! — 
acrescentou, com sua voz mais alta. A afobação ficou muito tnais frenética. 
Aparentemente, a equipe de Scotty considerava que o engenheiro-chefe 
achava-se no que Jim os ouvira descreverem como " um de seus humores". E 
isso era mais perigoso para se lidar do que meros klingons. 

Jim assentiu. É melhor eu ir embora, pensou; eles já estão nervosos 
demais, não precisam que eu fique olhando também. 

— Reunião de oficiais em zero-vírgula-sete, Scotty — disse. 
— Sim, olhei o horário no terminal há pouco — Scotty olhou em volta 

de si com satisfação —, pouco antes de desligar os computadores da 
engenharia. 

Jim estava estarrecido e olhou em torno... e então sentiu-se 
envergonhado, porque não notara que todas as telas da sala estavam 
apagadas. 

— Eles estão montando essa coisa de novo sem as indicações do 
computador? Sem sequer os sistemas de emergência? 

Scotty deu de ombros. 
— Quem diz que podemos lhes garantir que os sistemas de apoio vão 

estar funcionando numa emergência? — indagou. — Até backups falham. 
Mas os cerebrozinhos deles não... se os treinarmos adequadamente. CINCO 
MINUTOS!! — gritou para o mundo inteiro. Em seguida voltou os olhos 
para o chão e disse: — Para fazer tudo certo, eu deveria ter evacuado o local 
e obrigá-los a fazer isso sob pressão. Se o casco da nave for arrancado tão 
longe de modo que tenham que remontar tudo só com as plantas originais, 
vão precisar desse treinamento. 

Jim balançou a cabeça com pena da equipe da engenharia, condenada a 
ser formada por gênios mecânicos como seu louco professor. 

— Fale com Spock sobre o horário, se achar que precisa. 
Scotty assentiu e, juntos, ele e Jim ficaram de pé, olhando a coluna da 

mistura matéria-antimatéria ser remontada do lado de cima dos geradores. 



— Aliás, capitão, já marcou o horário da reunião da tripulação? 
— Amanhã de manhã. 
— Certo. 
Jim deu um tapinha nas costas de Scotty. 
— Estou indo, então. 
Scotty encarou-o com suspeita por um instante. 
— O senhor pegou um pouco de sotaque irlandês. 
— Não é de se estranhar — respondeu Jim. — As pessoas com que eu 

estava disseram que minha família não é escocesa. Lamento — disse, 
enquanto Scotty o encarava com uma expressão de choque apenas 
parcialmente falsa. — É verdade. Juraram que o nome Kirk é anglicizado de 
O'Cuire. Isso explicaria porque minha família veio do leste da Irlanda, para 
começar... 

— Esse tipo de gente diz qualquer coisa — respondeu Scotty e deu um 
sorriso fraco. — Pode prosseguir. Senhor. 

Jim rumou para fora. 
— TRÊS MINUTOS!! — urrou a voz atrás dele, enquanto entrava no 

turboelevador. 
— Para onde, capitão? — indagou o elevador. Ele sorriu de novo. 
— Ponte. 
 
O lugar parecia um pouco diferente quando as portas do elevador se 

abriram, como uma casa freqüentemente parece quando se fica fora algum 
tempo. Jim saltou, fez um meneio de cabeça para Uhura e Sulu, que 
gesticularam ou sorriram de volta. Acenou para que voltassem ao que faziam 
e deu uma olhada no posto de ciências. Spock curvava-se sobre ele, fazendo 
ajustes. 

— Leituras agora — pediu, esticando-se e olhando sobre o ombro para a 
rocha grande e cheia de abas sentada na poltrona do centro. 

Algumas das abas faiscantes bateram nos circuitos expostos dos 
controles de comunicação no braço da poltrona. 

— Zero-vírgula-nove-nove-três — disse uma voz rachada da caixa 
voder, alojada nas costas da rocha. — Um belo seno triplo. 

— "Belo"? — repetiu Spock. Jim ergueu uma sobrancelha. O tom de voz 
de Spock podia ser usado para secar um martini. 

— Dentro dos limites máximos normais — disse a rocha, e havia 
definitivamente um sorriso na voz, a despeito do fato de que o voder não 
deveria ser capaz de transparecer emoções. — Uma curva de terceira ordem, 
senhor. Inclinação não superior a e menos zero-vírgula-dois-dois-quatro-seis. 
Sem refração de cristais, sem vibrações parasitárias, perda de sinal dentro 



dos parâmetros aceitos de IEEE e CCITT, atraso inferior a zero-vírgula-dois 
por cento, curva hiperbólica... 

— Isso é suficiente, Sr. Naraht — disse Spock, encarando o capitão com 
uma expressão ligeiramente irônica. 

— Sr. Naraht — saudou Jim, descendo até o leme. 
O tenente Naraht era um horta, um descendente da Horta original de 

Janus IV: uma de uma espécie incrivelmente curiosa, que não podia ficar 
longe do espaço, depois que o entenderam, tanto quanto não podiam parar dê 
comer rocha. Jim observara a carreira de Naraht desde que fora transferido 
para a Enterprise, tanto com interesse quanto com prazer. A horta evoluíra 
de um esforçado e ávido "cadete espacial" num oficial experiente em pouco 
tempo... o que não era surpresa, considerando algumas das coisas que 
enfrentara com o resto da tripulação desde que viera a bordo. Agora, Jim deu 
um tapinha no encosto da poltrona e disse: 

— Experimentando para ver como fica? 
Há algum tempo atrás o comentário teria feito Naraht enrubescer 

todinho. E a visão de 250 quilos de rocha viva, com a forma e cor de uma 
pizza gigante de amianto com abas, envergonhado, tinha sido memorável. 
Mas agora Naraht apenas ergueu o olhar (ao menos Jim sentiu-se olhado, 
embora não tivesse certeza de como) e disse: 

— Respeitosamente, senhor, acho que eu precisaria de algo um pouco 
maior. Havia uma distorção nos circuitos de comunicação, só isso, e o Sr. 
Spock pediu-me que o ajudasse a isolá-la. 

Jim assentiu, vendo do que se tratava. Havia algumas vantagens em se 
ter um tripulante que podia fazer conexões "neurais" diretas com circuitos e 
sentir o que estava errado como se fosse um tique ou uma coceirinha, ao 
invés de uma fila de números. Mas um que podia sentir o problema e depois 
também traduzir em números... esse era alguém imprescindível. No geral, 
metade dos departamentos estavam brigando pelos serviços de Naraht. 
Bioquímica, geologia, xenoarqueologia, todos o queriam. Naraht podia fazer 
descrições químicas detalhadas, até mesmo datação por carbono ou selênio, 
simplesmente comendo um pedaço do objeto em questão e relatando o 
"sabor". Até onde Jim sabia, a única queixa de Naraht na Enterprise era que 
estava ganhando peso a uma velocidade absurda e não sabia o que sua mãe 
diria quando o visse... 

Jim olhou para Spock. 
— Podia jurar que o Sr. Naraht quase lhe deu mais dados do que você 

precisava. 
— Não existem dados demais — respondeu Spock, calmamente —, mas 

existem coisas como detalhes desnecessários. De qualquer forma, o trabalho 



está completo de maneira adequada. Obrigado, Sr. Naraht. 
— Foi um prazer, senhor — disse a horta, e escorregou do leme para o 

chão com a velocidade e silêncios costumeiros, sempre surpreendente para 
alguém com tanta massa. — Capitão? O comando é seu. 

— Obrigado, Sr. Naraht — disse Jim e sentou-se. O assento estava muito 
quente, o que não era de surpreender. McCoy geralmente se referia ao 
líquido que funcionava como o sangue de Naraht como "lava fluorcarbonada 
com hemácias de amianto". 

— Senhor — saudou Naraht e saiu rumo ao elevador para cuidar de seus 
deveres. Jim recostou-se na cadeira de comando, e Spock desceu para seu 
lado, mostrando uma datapad. 

Jim olhou-a, inclinou-a levemente para verificá-la. Era uma versão muito 
condensada e comprimida da agenda da nave para o dia, partes dela 
sobrepostas onde uma atividade de um departamento da nave dependia de 
algum dado ou ação de um outro. Já tinha visto a maioria daquilo na Frota, 
ao assinar as ordens para as cartas de navegação da Enterprise e autorizar os 
sempre numerosos recibos, faturas e estoques. 

— Estamos prontos para ir — disse. 
— É claro — confirmou Spock. — Todo o pessoal transferido está a 

bordo e todo o pessoal regular está contado ou nos postos. Nossos dois 
encontros programados, com a Swiftsure e a Coromandel, estão estimados 
no horário em um-vírgula-um-três e um vírgula-seis-dias, respectivamente. 

— Ótimo! — Os olhos de Jim brilharam de novo na lista que marcava a 
reunião dos oficiais graduados. Ergueu o olhar para Spock. 

Spock meneou a cabeça. 
— Estarei fazendo uma análise da situação da missão. 
— Obrigado, você parece mais qualificado do que qualquer outro... 
Spock mostrou uma expressão que não pareceria nada num rosto 

humano, mas num rosto vulcano tornava-se um olhar de surpreendente 
ironia. 

— Certamente sou considerado por alguns como parte do problema — 
disse. — Parece apropriado tentar ser parte da solução. 

Kirk assentiu e foi além na lista. 
— A festa da tripulação vai começar um pouco tarde. 
— Suspeito que isso seja para que os oficiais graduados também possam 

comparecer. 
— Certo. 
Na Enterprise, como em muitas outras naves, havia a tradição da "festa 

da primeira noite" para a tripulação, para que as pessoas pudessem se reunir 
para relatar o que fizeram em suas licenças e se engajar em assuntos 



particulares antes de se voltarem para os assuntos sérios de se trabalhar 
numa nave estelar. Alguns civis consideraram aquilo frí-volo. Até que 
pesquisas do Departamento Médico da Frota provou que se esse relatório 
não acontecesse formalmente na primeira noite, tendia a se estender pelo 
primeiro mês de viagem, prejudicando a eficiência da tripulação. Com a 
divulgação desses dados, as reclamações cessara. E a Enterprise sabia dar 
uma boa festa. 

— É melhor que seja boa — disse McCoy, meio brincando, já que 
Recreação era considerada parte do Departamento Médico, e o chefe de 
recreação estava subordinado a ele. 

— Capitão — entrou Uhura, olhando sobre os ombros para Jim —, uma 
mensagem particular acabou de entrar para o senhor. O computador acabou 
de decodificá-la. Devo segurá-la? 

— Não precisa — disse Jim. — Passe para cá. — Mostrou a tela portátil. 
Uhura apertou alguns controles para enviar o material à conexão de 

comunicação na telinha. Jim digitou a combinação de teclas para "mais 
recente" e a mensagem apareceu. Spock, polidamente, desviou o olhar. 

— Não — disse Jim. — Dê uma olhada nisso, Spock... 
 
PARA: Cap. J. T. Kirk, comand. NCC 1701 USS Enterprise 
DE: T’Pau, ac. fil. Academia de Ciências de Vulcano/ 

shi'Khar/a'Shav/ Vulcano 
 
Capitão: 
 
O senhor deve ter notado que seu Primeiro Oficial foi solicitado a 

prestar testemunho nos atos com relação ao Referendo contrário aos 
Artigos Vulcanos da Federação A lógica dita que, devido à sua antiga 
associação prévia a Vulcano e a vulcanos, o senhor também deve ser 
solicitado a falar. Este assunto fica a seu total critério, e não haverá ônus 
específico para a Federação ou para a Frota Estelar no caso de escolher 
recusar o convite. Por favor, comunique-nos de sua decisão. T’Pau. 

 
— Bem, capitão? — indagou Spock. 
Jim encarou a telinha. Deus, como odeio falar em público... Mas isso é 

algo que vale a pena falar. 
— Uhura — disse —, mande a resposta. Meus respeitos a T’Pau e ficarei 

feliz em falar... não, troque por honrado. Respeitosamente, assinado etc., etc. 
Cópias da mensagem e da resposta para a Frota Estelar também. 

— Sim, senhor — respondeu Uhura. 



Jim restaurou na tela as tarefas da nave e ergueu o olhar para Spock. 
— Algo mais aqui que precise de minha atenção? 
Spock esticou-se sobre seu ombro e apertou um botão na tela. Ela 

mostrou uma outra entrada. 
— Uma a seu critério. O sistema BBS da nave pediu a liberação de mais 

memória central. 
Jim olhou para a já substancial quantia em gigabytes que o sistema de 

boletim de bordo estava ocupando, e o grande aumento que pedia. Quase o 
dobro da capacidade atual de memória. 

— O que o dr. McCoy diz? 
Spock ergueu o olhar para o teto, como se pudesse ajudá-lo a escolher 

palavras. 
— Diz que o chefe de recreação acha que é uma boa idéia, e ele 

concorda, especialmente em relação à rede de mensagens... mas também 
acha que o Sr. Sulu já destruiu mais da Frota Estelar do que seria adequado 
nessas "malditas máquinas de sangrentos jogos de guerra". — Spock olhou 
timidamente para as costas do piloto. Ele papeava com Chekov sobre um 
restaurante em algum lugar. — Aparentemente, ele esteve experimentando 
um design de nave klingon no simulador de exercícios do BBS. Melhorando 
tanto design quanto desempenho, se os comentários do pessoal da 
engenharia são de algum valor. Aparentemente, as naves klingons da 
simulação estão bem melhores depois das modificações de Sulu. 

— Como estão os índices de eficiência de Sulu? — indagou Jim, 
baixinho. 

— Todo acima de zero-vírgula-oito e aumentando sistematicamente — 
respondeu Spock, também baixinho. 

— E Magro não o chamou para fazer nenhum exame de perfil 
psicológico de qualquer tipo? 

— Não, senhor. 
— Então, resumindo, Magro está apenas resmungando. 
Spock encarou o capitão como se ele tivesse anunciado que o espaço é 

feito de vácuo. Seu olhar dizia que o enunciado era tão óbvio quanto era um 
assunto sobre o qual muito mais podia ser dito. 

— Sob outro ponto de vista — disse Spock, depois de uma pausa —, o 
tráfego de mensagens no BBS aumentou significativamente nesses últimos 
dias. 

— você recomenda a expansão? — indagou Jim. 
— Logicamente — respondeu Spock —, seria uma hipótese racional à 

expectativa de que níveis de estresse entre a tripulação, e, portanto, 
inconsistência, aumentem com a missão que temos à frente. E seria ilógico 



reprimir o que será uma valiosa "válvula de escape". 
Jim ergueu um olho para a telinha, em seguida digitou um código de 

autorização com os comandos na parte de baixo. 
— Dê-lhes metade do que pediram. — Deixou a tela rolar até o fim. — 

Mas quero dar uma olhada naquelas alterações de Sulu. Pessoas fora daqui 
podem ter as mesmas idéias, se entende o que digo. 

— Afirmativo. O Sr. Tanzer instalou uma das modificações no pequeno 
reservatório do deck de recreação número um. 

— Até esta noite, então, na festa. — Jim ergueu-se, devolveu o datapad 
a Spock. — Vou comer alguma coisa. Vejo-o na reunião. 

O comunicador assoviou. 
— Enfermaria para ponte. Jim assentiu para Uhura. 
— Ponte — respondeu — O que é, Magro? 
— Acabo de receber uma correspondência muito interessante... 
— De T’Pau? — indagou Jim. Olhou para Spock. Spock ergueu uma 

sobrancelha. 
— você também, é? — Houve um momento de silêncio, e depois McCoy 

disse, num tom exasperado: — Droga, sou um médico, não um... 
— Deixe para lá, Magro. Qual foi sua resposta? Houve mais um minuto 

de silêncio, depois um suspiro. 
— Diabo, qual foi a última vez que eu desisti de uma discussão com um 

vulcano? Não posso deixar passar uma com todo o planeta. 
— Anotado e registrado — respondeu Jim. — Falamos sobre isso 

depois. Ponte desliga. — Virou-se para o leme. — Sr. Chekov! 
— Senhor? — respondeu o navegador, virando-se na cadeira. 
— Projete um curso para Vulcano, dobra dois. Sr. Sulu, tire-nos do 

sistema em empuxo, um décimo de c, depois em dobra. 
— Sim, senhor! 
— E se vir algum klingon — acrescentou Jim, ao parar na entrada da 

ponte, esperando as portas do elevador se abrirem —, pelo amor de Deus, 
não pare para vender novos motores warp\ Não precisamos que nosso 
trabalho seja mais difícil do que já é... 

O riso de Sulu foi a última coisa que Jim ouviu quando as portas do 
elevador se fecharam. 

 
A sala dos oficiais era uma das mais agradáveis partes da nave, e não 

apenas porque era para os oficiais. Podia-se dizer que algumas partes da 
recreação e do jardim botânico eram bem mais agradáveis. Mas a vista da 
sala dos oficiais era impecável. Ficava na parte mais avançada do disco, com 
janelas verdadeiras, não telas; janelas do teto ao chão que davam a ilusão de 



estar se sentado no equivalente do século 23 da proa de um navio. Em sub-
luz, as estrelas naturalmente pareciam não se mover, mas Sulu 
aparentemente escolhera o vôo panorâmico para sair do sistema solar, a 
assim chamada "Grande Tour", que tantos apreciavam. Júpiter nadou 
vagarosamente até ficar visível, um imenso doce listrado crescendo, depois 
parecia uma lua nova, depois cheia, enquanto Sulu deslizava a Enterprise ao 
redor da curvatura do planeta, devagar o suficiente para pegar algum 
impulso com a gravidade, mas depressa o bastante para não deixar os 
motores de empuxo se perturbarem ou serem perturbados pela radiopausa de 
Júpiter. Diversas luas passavam, devagar ou lentamente, ao redor do planeta 
como bolas atiradas enquanto a Enterprise passava por elas. Saturno era uma 
estrela amarela pálida, crescendo na escuridão à medida que Sulu avançava 
contra ela. 

Jim pôs o prato de lado, após terminar seu bife, e puxou novamente a 
tela de dentro do braço da mesa. Ela mostrava uma página de dados. 

 
Msg: 2003469 
Data: 7416.664 
Sec: COMPRA/VENDA/TROCA 
De: Cally Sherin/especia4;ciência 
Obj.: B'HIVA USADO  
Origem: Laboratório Xenobiologia IV/term.: 1154/606 
 
******************À VENDA*********************  
B’hiva andoriano da melhor qualidade. 
Apenas um proprietário. 
Sem vazamentos! Sem perda de significado! 
Garantia ainda válida 
180 cr ou pela melhor oferta 
Deixe msg em COMPRA/VENDA ou e-mail área 6 
************************************************  
 
Mas que diabo será um b'hiva?, pensou Jim, e continuou a ler. 
 
Msg:2003470 
Data:7417.903 
Sec.:COMPRA/VENDA/TROCA 
De:Nyota Uhura/Comand. comunic. 
Obj.:Dicionários em Disco 
Origem: Comunicações/ term.: 181/53 



Quando em licença (Terra ou Lua), você adquiriu, em disco ou 
papel, um desses "dicionários para turistas" de línguas locais vendidos 
em lojas de souvenirs etc.? Quer se livrar dele? Troco por música 
clássica, jazz de terceira geração, exótica, drama (BBC, RSC, Bolshoi 
especial). Procuro por romeno, kampuchea, t!Low, eurish (Revisão de 
Dalton, se possível), e outros artificiais (anglês, neolíngua, sino-francês, 
cintética). Obrigada! N.U. 

 
Ainda trabalhando na sua tese de doutorado, pensou Jim. Uhura estava 

ocupada trabalhando para melhorar a teoria do tradutor universal, 
basicamente destrinchando a velha teoria em partes e remontando-as em 
formas que estavam causando um verdadeiro furor acadêmico em diversos 
planetas. Jim lembrava-se vivamente uma noite, há muito tempo, quando 
indagara a Uhura como estava indo com aquilo. Ela lhe respondera, por 
quase uma hora sem parar, e em animados detalhes exuberantes, até que a 
sua cabeça estivesse girando com aproximação fonética, avaliações de seis 
gamas, dissolução sintática, flexão de gêneros, recontextualização, design 
estrutural lingüístico e física da ponte dextrocerebral humana. A sessão 
deixara-o abanando a cabeça, completamente demovido da idéia (e 
envergonhado pelo tempo que pensara assim) de que Uhura fosse apenas 
algum tipo de operadora de consoles altamente treinada... E com relação à 
sua tese de doutorado, simplesmente podia ter descoberto que ela ainda 
trabalhava em algoritmos com base terráquea, apenas lhe perguntando. Mas 
esse era um jeito mais interessante de descobrir. Cintética! Fez uma 
observação a si mesmo para perguntar-lhe o que era isso durante a festa. 

Rolou a tela vendo várias respostas ao pedido de Uhura. Aparentemente 
bem poucas pessoas tinham adquirido dicionários que agora eram (ou tinham 
imediatamente se tornado) inúteis, e finalmente decidiu deixar as mensagens 
para depois. 

— Mude a área — instruiu à tela. — Lugar comum. 
A tela piscou e mostrou uma outra página. 
 
LUGAR COMUM:  
OPINIÕES, INFORMAÇÕES, VIRULÊNCIA E DESVARIOS 

PERMITIDOS  
PALAVRÕES NÃO SÃO NECESSÁRIOS 
 
Era um dos lugares onde viera a descobrir o que a tripulação estava 

pensando. As mensagens não precisavam ser atribuídas a um nome ou 
terminal, mas não podiam ser privadas. O cargo de operador do sistema do 



lugar comum fazia rodízio entre os membros da tripulação, e era oferecido a 
vários tripulantes baseado nos seus perfis psicológicos em áreas como reação 
tranqüila a estresse e raiva. O operador do lugar comum tendia a ser 
reservado e confiável, o tipo de pessoa a quem costumam referir-se como 
sendo uma "rocha" (Uma vez tinha sido mesmo Naraht, para surpresa de 
quase todos). Ali os ânimos podiam se acirrar, piadas horríveis podiam ser 
contadas em segurança, suspeitas podiam ser lançadas, boatos podiam ser 
espalhados. O lugar comum às vezes era um lugar pacífico, às vezes um 
barril de pólvora. Jim jamais o ignorava. 

Vasculhou as mensagens mais recentes, e uma chamou-lhe a atenção. 
 
DE: Bugs 
Data: 7412.1100 
Vulcanos: quem precisa deles? 
 
Eles não podem mais se cuidar sozinhos. Não podem nem tomar 

conta de uma nave estelar... e agora nos dizem que são bons demais para 
nós? Bom, que se * * *, eles e o sehlat em que vierem. 

 
Apenas brincando 
 
Jim suspirou. Seria sério? Ou não? As frases reproduziam um pouco do 

que ouvira recentemente na Terra, enquanto a crise crescia e fermentava. 
Desceu na página. 

Mais abaixo, outras pessoas escreviam e admoestavam Bugs, quem quer 
que ele, ou ela, fosse. Comentários apareciam no estilo de "Talvez estejam 
certos; talvez não sejamos bons o bastante para eles. Ou bons para eles..." 
Outras pessoas diziam: "Precisamos deles. Alguém deve lhes dizer isso. 
Esperemos que alguém aqui possa enfiar isso naqueles grossos crânios 
vulcanos..." e aqui Jim ruborizou ligeiramente sob o colarinho. Tinha certeza 
de que falavam dele. O problema era que também a Frota Estelar pensava 
assim. De algum modo, esperavam que tirasse um coelho da cartola. 

O problema era que o coelho era um sehlat... e ele não compreendia 
totalmente a forma do chapéu. Imaginou que talvez nunca viesse a 
compreender inteiramente, mesmo que chegasse a ser velho o bastante como 
um... bem, vulcano. E se não compreendesse bem depressinha... então não 
haveria mais vulcanos na Federação para alguém ser tão velho quanto eles. 

Sem mencionar que subitamente estaria privado de um de seus dois 
melhores amigos. E que a Frota Estelar cairia com muita, muita força, direto 
em seu pescoço. Recusou-se a tentar escolher qual dessas opções o aborrecia 



mais. 
Olhou adiante, para mais e mais mensagens. Nem todas eram sobre 

vulcanos. Algumas eram sobre onde investir seu salário, ou sobre relações 
que iam bem ou iam mal, ou sobre a natureza de Deus, ou sobre como o bolo 
de carne da Comissária Cinco andava horrível ultimamente. Estaria o 
computador em pane ou coisa parecida? Mas Jim leu-as rapidamente, 
passando por cima das queixas, dos olás, dos blábláblás, até que chegou a 
uma mensagem que o fez parar e olhar a tela. 

 
DE: Llarian  
Data: 7412.3011 
RESPOSTA: a BUGS, 7412.1100 
 
Você não está pensando mais claramente do que eles. Não é uma 

questão de sermos bons demais para eles. Ou não. Eles nem sequer 
sabem quem nós somos... e vão nos julgar. Mas temos nos julgado por 
milhares de anos... e também não sabemos quem somos. Então, por que 
tanto barulho? Não vai importar. Até ser tarde demais. 

 
Jim ergueu o olhar. Urano deslizou para frente, passou a bombordo, 

brilhando como jade pálido, suas luas presas a escalar atabalhoadamente um 
de seus lados quando a Enterprise deixou-o para trás. Em pouco tempo, a 
nave entraria em dobra; em pouco mais de dois dias, estariam em órbita de 
Vulcano. 

Não vai importar. 
— Desligar — ordenou, após uma pausa, e deixou-se ficar durante 

algum tempo, contemplando a escuridão. 
— Secessão — disse Spock — não é o termo mais preciso para o ato que 

o governo planetário de Vulcano está sendo solicitado a considerar. Mas por 
enquanto, servirá. 

A sala principal de reuniões estava vazia, exceto pelos chefes de 
departamento da Enterprise sentados à mesa cm lugares que se tornaram 
tradicionais pelos longos períodos de tempo. Spock, como chefe do 
Departamento de Ciências, sentava-se na "esquina" que abrigava o 
computador principal de referência, aquele que enviava as imagens e dados 
às telas subsidiárias em toda a mesa, em cada lugar, a não ser que a pessoa 
sentada preferisse desligá-lo. Ao seu lado estava Scotty, do Departamento de 
Engenharia; atrás dele estava um de seus subchefes, Lasja Ihirian, que lidava 
com a maioria da manutenção e reparos de rotina da nave. Lasja parecia 
entediado, mas ele sempre parecia entediado em reuniões... consertar coisas 



quase destruídas eram sua área de maior alegria. Era um homem grande, de 
pele bem morena, num turbante sikh branco, e estava sentado, brincando 
com a ponta de sua faca, parecendo à beira de um bocejo. 

A próxima na mesa era Uhura, como chefe de Comunicações; ao seu 
lado estava o tenente Meshav, que lidava com o Gerenciamento de Dados da 
nave. Monitorar e reprogramar rotineiramente os computadores de bordo, 
reescrever ou limpar regularmente os softwares de vírus, e certificar-se de 
que os sistemas computadorizados interligados e extremamente complexos 
não interferissem uns com os outros, era o tipo de tarefa que requeria oito 
mãos c quatro cérebros; e já que Meshav tinha os dois, ele(a) era bom no que 
ele(a) fazia. Meshav era um(a) sulamida, que parecia nada menos do que um 
pilar de mais de dois metros de altura com sete tentáculos violetas rosados, 
com um ondulante buquê de olhos no alto... ao menos, quando se sentia rosa 
ou se sentia expansivo(a) o bastante para ondular os olhos. Tinha um cérebro 
octocameral, o que significava que podia manifestar-se em oito 
personalidades diferentes. Tentava conter-se em manifestá-las com 
freqüência, citando ter (como Jim já ouvira uma vez) "pena pelos coitados de 
uma mente só" . Do mesmo modo, jogar pôquer com Meshav era uma 
experiência interessante, especialmente considerando que uma personalidade 
era totalmente capaz de esconder o que estava pensando da outra... sem 
mencionar qualquer oponente. 

Ao lado de Meshav sentava-se a chefe de Segurança Ingrit Tomson, uma 
mulher de l,90 m de aparência gélida, cabelos louros muitos curtos e olhos 
enganadoramente gentis; e na cabeceira da mesa, ao lado de Tomson, estava 
o dr. McCoy, e atrás dele seu subchefe, o grandalhão de cabelos prateados 
Herb Tanzer, da Recreação. Ao redor da cabeceira mais afastada da mesa, 
achava-se o intendente Seppu Visti, um homenzinho magro com sangue 
finlandês e um computador na cabeça... literalmente: estava testando o 
implante contábil Segundo Pensamento para a Frota Estelar, e podia dizer a 
tonelagem da Enterprise a qualquer hora do dia ou da noite, até o último 
grama, dependendo de quando ou onde estivesse numa viagem. Jim achava 
aquilo enervante: um Spock era o bastante para a nave. Ao menos suas 
orelhas têm o formato correto... E depois vinha Defesa, com Sulu sentado 
como chefe do departamento. A chefia oscilava entre os chefes de 
Navegação e Controle de Armas. E por último, na cabeceira da mesa, 
sentava-se o capitão. 

Ele se sentou meio inquieto aquele dia, preocupado com o tom e a 
aparência incomumente sorumbáticos de Spock. Jim olhou para a mesa e viu 
McCoy mexendo-se ligeiramente; parecia estar no mesmo clima também. 

— Deduzo — disse Jim —, que não houve grande evolução nas últimas 



horas. 
— Nada grande — disse Spock —, mas a situação é tal que até 

mudanças muito pequenas, como foram, podem ter efeitos devastadores. — 
Digitou uma série de comandos no terminal enquanto falava. — Pode-se 
dizer que essa situação tem suas raízes no primeiro encontro de nossos 
povos, quando a UNSS Amity encontrou uma nave vulcana à deriva no 
sistema solar em 2065, pelo antigo calendário terrestre. — Lançou um olhar 
para Jim, um olhar casual, mas Jim sabia que as memórias de Spock eram 
diferentes daquele primeiro encontro, e compartilhava delas. Os olhos de 
McCoy estavam cobertos: ele também tivera uma experiência da história 
antiga diferente da que era contada pelos livros de história, mas não se 
manifestou naquele momento. Apenas ficou sentado na sua posição com a 
cabeça inclinada, aquela que freqüentemente fazia Spock perguntar-lhe 
acidamente se se importaria em interromper sua soneca e comentar algo. 

— Aquele primeiro encontro foi bastante animado, mas pacífico, pelos 
padrões humanos — continuou Spock. — Os habitantes da Terra tinham tido 
uma chance de perder um pouco de sua xenofobia, ao encontrar os 
andorianos um pouco antes naquele século. Portanto, a existência de 
vulcanos, e de Vulcano, veio com um choque menor do que poderia ter sido. 
Em alguns anos, abriram-se relações diplomáticas e os acordos de comércio 
e de intercâmbio de informações seguiram-se logo depois disso. Eles 
continuaram e floresceram, pelos últimos 156 anos. Indubitavelmente, neste 
aspecto das relações Terra-Vulcano, os assuntos estão bem acomodados. 

As telas acenderam-se com o gráfico cronológico anotado que Spock 
chamara. 

— Contudo, esta relação calma tem sido muito mais uma ilusão, cuja 
natureza é pouco entendida, exceto por aqueles que entendam um pouco da 
história de Vulcano. Estes gráficos cronológicos comparam a história da 
evolução da Terra e de Vulcano, escala por escala, nos últimos seis mil anos. 
Por favor, prestem atenção ao período marcado que começa por volta do ano 
139.000 no antigo calendário vulcano. Ele corresponde aproximadamente ao 
antigo ano terrestre de 900 a.C... 

— Aproximadamente? — resmungou McCoy. 
—Não gostaria de interromper seu descanso com pedantismos 

desnecessários, mas se insiste... 
McCoy abriu um olho e dirigiu-o a Spock; depois fechou-o novamente, 

como se tivesse decidido recolher as garras. Um risinho baixinho percorreu a 
mesa. Meshav moveu seus tentáculos, surpreso. 

— Pode continuar, Spock — murmurou McCoy. — Vou acordar, se 
disser algo interessante, pode acreditar. 



Jim disfarçou um sorriso. Spock mexeu a sobrancelha. 
— De qualquer modo — continuou Spock —, se olharem a avaliação de 

avanços tecnológicos, verão que a primeira aterrissagem no planeta vizinho a 
Vulcano, Cáris, aconteceu no fim daquele milênio, aproximadamente 
trezentos anos antes do nascimento de Surak. A exploração do sistema de 40 
Eridani por interesses industriais e científicos de Vulcano prosseguiu por 
aqueles três séculos sem grandes incidentes. Mas aqui — um marcador 
começou a piscar nas telas, trazendo a data 139.954 —, ocorreu um 
incidente. Vulcano teve o seu primeiro encontro com uma outra espécie, e o 
encontro foi o bastante para provocar uma reação xenófoba no planeta, tão 
grande que nem mesmo a influência de Surak, vivo na época, foi capaz de 
deter. 

Aquela linha de tempo sumiu, substituída por um mapa do Braço de 
Sagitário: o braço que Terra e Vulcano compartilhavam. Mas pela escala do 
mapa, os dois planetas achavam-se isolados num canto distante, e zonas 
mapeadas de cores contrastantes, uma grande, outra pequena, misturavam-se 
como amebas em luta. 

— Vão reconhecer, de sua história — disse Spock —, a área de 
influência que já foi controlada por um império interestelar chamado por 
nossos historiadores de Compacto Inshai. O compacto era uma associação de 
trinta e seis sistemas estelares humanóides e não-humanóides da área mais 
ao norte do braço da galáxia. Uma associação muito antiga, bem estável, 
bem resistente às pressões econômicas e militares da outra única grande 
força daquele espaço, os planetas não-alinhados do sul dos Conglomerados 
Orion. Ao menos, o compacto resistiu bastante aos conglomerados, até que 
alguém jogou uma bomba de destruição solar em Sigma 1014 Orionis, 
destruindo assim o coração do compacto, o próprio planeta Inshai. 

— Pensei que não tivesse ficado provado que tinha sido uma bomba — 
observou Tomson, franzindo o cenho. 

— As probabilidades são excepcionalmente altas — respondeu Spock. 
— A estrela não era do tipo instável, e os antigos registro de sua história 
espectrográfica são impecáveis. Deveria estar ali hoje... mas não está. Uma 
vez morta, bem como Inshai e todos os planetas subsidiários do sistema (o 
coração da burocracia de Inshai), o poder e as influências protetoras e 
restritivas do compacto se esfacelaram num período muito curto. O resultado 
foi um reinado de terror naquela parte do espaço, à medida que os planetas 
dos Conglomerados avançavam e começavam a pirataria que há muito 
desejavam. Guerras e colapso econômico e social devastaram populações 
planetárias: doenças e fome acabaram com a maioria dos que conseguiram 
sobreviver às invasões. E as grandes corporações interestelares do compacto, 



há muito descentralizado, mas ainda dominado pela lei de Inshai, então 
tomaram a lei em suas próprias mãos ou se tornaram a lei. Naves das 
companhias zarpavam com armas de destruição planetária para lutar por 
rotas de comércio ou matérias-primas que sentiam que tinham de ter. 
Chantageavam planetas inteiros e destruíam os que se rebelavam. No vácuo 
do poder, até mesmo os mais longínquos planetas do compacto, antes lugares 
pacíficos, como Etosha e Duthul, também entraram neste tipo de pirataria. 
De outra forma, não poderiam manter sua influência ou sua tecnologia, 
muita da qual vinha de Inshai. Entraram em acordo com as corporações, ou 
com planetas igualmente desesperados, e fizeram do terror e da rapinagem 
sua indústria. — Os olhos de Spock estavam sombrios. Jim sentiu um ligeiro 
arrepio, com suas próprias suspeitas do que um vulcano pensava desse 
comportamento. 

— Esses planetas e corporações mais tarde se degeneraram nas 
associações e corporações que foram os ancestrais diretos dos piratas orion 
de hoje — concluiu Spock. — Mas os vulcanos da época nada sabiam sobre 
isso... ainda não. Basta dizer que depois que os piratas exauriram os prêmios 
mais ricos e mais próximos, e ajustaram velhas contas com os remanescentes 
dos Inshai, voltaram seus olhos para mais além. Estima-se que os primeiros 
indícios de sinais eletromagnéticos de Vulcano foram descobertos perto da 
época do nascimento de Surak. Foi pela mesma época que a luz da explosão 
de Sigma 1014 Orionis atingiu Vulcano. Mais tarde alguns disseram ter sido 
um sinal dos céus anunciando o nascimento de Surak. Foi um grande choque 
descobrir que não era isso, cerca de 45 anos mais tarde. 

Spock afastou-se do computador, cruzando as mãos pensativamente. 
— Havia discussões desde o começo das viagens espaciais sobre como 

seriam os primeiros contatos com alienígenas — disse. — Geralmente, 
antecipava-se grande alegria, ou ao menos, grande interesse. A antiga 
tradição vulcana não tinha " o medo do desconhecido" . No antigo Vulcano, 
não havia necessidade de temer o estranho que vinha do nada: oferecia-se a 
ele a hospitalidade sem restrições. Aquele a quem se devia temer era aquele 
que habitualmente competia por água, comida ou abrigo. Seu inimigo era seu 
vizinho, e vice-versa. Portanto, outras formas de vida eram grandemente 
percebidas como uma maravilha, e possivelmente economicamente 
exploráveis. No tempo de Surak, já havia pesquisas, há cerca de um século, 
com a física e psicotecnologia que seriam necessárias para levar naves com 
duração de uma geração às estrelas mais próximas. 

Spock expirou um profundo suspiro. 
— Contudo — disse —, os piratas duthulhivianos que chegaram 

primeiro não tinham a menor intenção de se contentar meramente com a 



hospitalidade vulcana. Tinham levado algum tempo desenvolvendo as 
técnicas de primeiro contato num planeta que desejassem saquear, e elas 
funcionaram perfeitamente bem em Vulcano. Sondaram o planeta 
secretamente, bem longe do alcance dos sensores, e em seguida fizeram 
aproximação apropriada com os primeiros contatos de rádio numa distância 
de várias semanas-luz do sistema. Para resumir a história, foram convidados 
a entrar no sistema como hóspedes, e um grupo de autoridades concordou 
em se encontrá-los para abertura de relações diplomáticas. Mas os 
duthulhivianos vieram com um grupo de assalto e o grupo diplomático foi 
morto ou tomado como refém. Em sua visão, estavam em vantagem, e 
geralmente submetiam o planeta em questão com resgates extorsivos ou 
destruição pura e simples. 

Spock lançou um olhar enviesado. 
— Contudo, cometeram o erro de presumir que a unanimidade de sua 

recepção, por todas as nações do planeta, significava que o planeta estava 
unificado e em paz, portanto, desarmado. Suas observações da frota 
mercante vulcana, que por tratados antigos jamais carregava armas, parecia 
confirmar o fato. O que os piratas duthulhivianos não perceberam 
claramente era que o planeta estava provavelmente no período mais violento 
de muitos períodos violentos... e que na verdade diversas guerras tinham 
sido adiadas para que pudessem lidar com as "negociações" com os 
duthulhivianos. Os piratas foram expulsos da forma mais sanguinária. — 
Spock fez uma pausa. — Houve muitos efeitos posteriores ao episódio, mas 
a turbulência que o primeiro contato com alienígenas trouxe ao povo vulcano 
foi tão grande que quase dividiu o planeta. Muitos defendiam que o único 
modo de tratar com um universo que continha espécies desse tipo era tomar 
o poder e subjugá-las. Tornarmo-nos o próprio terror. Outros disseram que 
essas vilanias não precisavam nos contaminar: que devíamos nos fechar em 
nosso planeta, com nossas próprias guerras, que entendíamos, e jamais 
deixar mais alguém se aproximar de nós, fosse potencialmente amigo ou 
inimigo. Só Surak foi capaz de liderar o planeta nesta época. — Spock 
baixou a cabeça. — E ele morreu por causa disso. 

— Ouso dizer que os alienígenas também são considerados responsáveis 
por isso — comentou Meshav, na sua voz suave. 

— Por alguns, sim — respondeu Spock. — Do mesmo modo como os 
vulcanos de hoje admitem a emoção como grosseira e o aviltamento como 
responsabilidade ou culpa. Este é o contexto em que se deve abordar o resto 
desta informação. 

Trouxe de volta o quadro cronológico à tela. 
— Suspeito que este tipo de escala de tempo seja muito remota para 



terráqueos — disse Spock. — Tanto como se um terráqueo de nosso tempo 
insistisse em reagir desfavoravelmente a algo que aconteceu durante o tempo 
em que as pirâmides eram construídas. Mas a memória racial dos povos da 
Terra é misericordiosamente vaga e esporádica, comparada à precisão e à 
natureza íntima da memória racial que um vulcano experimenta. Estas 
antigas memórias estão mais próximas de nós do que qualquer sonho; são 
mais acessíveis do que o subconsciente terrestre. Não são arquétipos. São 
experiências, passadas por implante direto ou indireto, através de um talento 
psíquico sobre o qual, por tradição, pouco posso dizer. Mas todo vulcano 
passa pela experiência da época de Surak e seus eventos, e até certo ponto, 
como se ele ou ela estivesse lá. E raramente com a mínima garantia de 
homogeneidade na reação. 

— Mas com lógica — disse Herb Tanzer. 
— Isso é o que se espera. — murmurou McCoy. Spock assentiu. 
— O doutor, infelizmente, está correto. Lógica não é uma doença que 

todos os vulcanos, de alguma forma, conseguiram pegar, embora às vezes os 
terrestre gostem de fingir que é assim. É um modo de vida ensinado, um que 
afeta alguns vulcanos mais profundamente do que outros; exatamente como 
uma religião ou outra, ou uma filosofia ou outra, vai afetar uma determinada 
pessoa terráquea mais ou menos profundamente do que uma outra pessoa. 
Não somos todos iguais, não mais do que as pessoas da Terra são. Alguns de 
nós lidam com a Terra e com a Federação, tendo em vista a lógica... outros 
não. 

— Suspeito que são estes que devemos mais temer — arriscou Jim. 
— Não necessariamente — disse Spock. — São alguns dos mais lógicos 

que parecem liderar este movimento para que Vulcano abandone a 
Federação. 

Digitou no teclado de novo. 
— Aqui está o texto traduzido do comunicado oficial enviado ao Alto 

Conselho da Federação — disse Spock. — Notem as palavras. Esta é a 
declaração da intenção de considerar a suspensão de uma legislação 
anterior... esta legislação são os Artigos Vulcanos da Federação. O 
documento vem do hr'Kasha'te, apenas uma das três câmaras legislativas que 
lidam com a legislação planetária de Vulcano. As outras duas câmaras (seus 
nomes se traduzem por " Grupo de Propostas" e " Grupo de Retificação") 
apresentam, aprovam ou emendam as leis. Mas o hr'Kasha'te, o "Grupo de 
Expurgo", existe apenas para vetar ou cassar leis. E é a forma mais fácil de 
fazer as mudanças passarem. As outras duas câmaras precisam de ampla 
maioria para aprovar uma lei. O Expurgo precisa de apenas um quarto dos 
dois mil e seiscentos membros da Casa para cassar uma lei... A idéia é que 



uma boa lei deve exigir um consenso razoavelmente grande (evitando 
proposições de estatutos frívolos ou desnecessários) e uma lei ruim deve ser 
fácil de se mudar ou retirar. 

— Muito lógico — comentou Scotty. 
— Também explorável — disse Spock. — Tem havido uma confiança 

considerável no princípio da lógica para evitar que boas leis sejam 
removidas ilogicamente, ou que as más sejam ilogicamente aprovadas. Às 
vezes acontece. Receio que Vulcano não seja exatamente o Paraíso. 

— Isso é novidade para mim — sussurrou McCoy para si mesmo. Spock 
lançou-lhe um olhar, mais nada. 

— De qualquer modo, o sistema pode e tem sido subvertido. Existem 
diversos grupos e partidos em Vulcano que acham a associação do planeta 
com a Federação, e com terráqueos em especial, desagradável e antiética por 
razões variadas. Alguns... muitos... sustentam o ponto de vista que não deve 
haver associação com uma espécie que se lança armada na Galáxia. Essa 
associação, dizem, é uma influência inevitavelmente corrupta aos princípios 
da lógica e da paz. Estes grupos apontam os crescentes números de vulcanos 
associados à Frota Estelar e o fato de que às vezes alguns são obrigados por 
juramento a portar armas ou talvez a agir de modo violento no cumprimento 
do dever. E sustentam que este é o início da corrupção da espécie e o retorno 
potencial dos antigos modos guerreiros que quase destruíram o planeta. — 
Spock parecia, apenas para os olhos que podiam ver, levemente 
constrangido. — Por um longo tempo, meu pai foi um dos mais ardorosos 
defensores desta teoria, e contou-me que foi reconvocado ao planeta para 
prestar testemunho a favor desta tese. Ele será um oponente poderoso. 

— Espere um pouco aí, Spock — McCoy disse, e desta vez parecia bem 
acordado, embora seu rosto não traísse o que estava pensando. — Não vá 
tentar me dizer que qualquer um pode dizer ao seu pai o que dizer se ele não 
quiser dizer. Até eu conheço Sarek bem o bastante. 

— Há forças em movimento que levaria muito tempo para explicar, 
doutor — respondeu Spock. — Duvido que mesmo eu possa entender. Estive 
longe de casa por muito tempo. Mas se T'Pau convoca um vulcano para 
testemunhar, seu poder é considerável para saber que é exatamente isso que 
acontecerá. Não que ela simplesmente bata o pé em mera força, quando sem 
dúvida considera ter arregimentando razões lógicas suficientes para produzir 
o resultado que deseja. A menos que meu pai consiga produzir uma lógica 
mais poderosa que a dela, e razões que a façam mudar de opinião, ele fará 
exatamente o que ela lhe pedir. E por livre e espontânea vontade. 

Aquilo provocou um silêncio breve. Vulcano inteiro num só pacote, Jim 
a chamara assim uma vez e estava correto. O único ser que havia recusado 



um assento no Conselho da Federação quando convidada, T'Pau era 
imensamente velha e imensamente poderosa, de maneiras que os humanos 
achavam difícil compreender. Ele ainda não a compreendia inteiramente, não 
de verdade. Seu único breve encontro com ela, nas areias do local de 
casamento da família de Spock, tinha sido mais do que suficiente. Ainda 
podia sentir sobre si, tão quente como o sol escaldante, o olhar feroz, 
ancestral e ácido; olhos que o encaravam tão impessoalmente quanto a uma 
rocha, mas com intenção e precisão eterna e hipnoticamente por trás deles... 
precisão que teria feito um computador pedir uma licença em terra. 

— Ela está por trás deste movimento para tirar Vulcano da Federação? 
— Não sei — respondeu Spock. — Esta é uma das coisa que temos de 

descobrir. 
Mas sei de uma coisa: o assunto não teria ido tão longe sem sua 

aprovação... mesmo que tácita. Jim assentiu a Spock para que continuasse. 
— Como já mencionei, estes grupos existem em Vulcano há, em alguns 

casos, centenas de anos. Os grupos que querem que saiamos por medo que 
Vulcano se contamine estão crescendo em adesões e popularidade, mas há 
também grupos que acreditam que nós estamos infringindo os seus direitos... 
seus direitos humanos, pode-se dizer, de serem terráqueos. — As 
sobrancelhas de McCoy se ergueram. — Antes que aprove, doutor — 
acrescentou Spock —, talvez eu deva mencionar que esses grupos também 
consideram lógica a razão fora do alcance dos humanos. Alguns dos mais 
extremados sugerem que os humanos estariam melhor balançando em 
árvores, como faziam há muito tempo, antes de aprenderem sobre fogo, 
andar eretos e genocídio. — McCoy abriu a boca, depois fechou-a de novo. 
— O senhor pode imaginar o que sugerem para os vulcanos. Ou talvez seja 
melhor não imaginar. Mas um aspecto desta situação que acho mais 
interessante é o fato de que nunca todos esses grupos, grandes ou pequenos, 
tenham se unido para coordenar seus esforços. Sempre pareceram ter muitos 
pontos de divergência. Mas muitas das diferenças parecem ter sido 
resolvidas... e o número delas, a velocidade, deixa-me cheio de suspeitas. 

— De T'Pau? — indagou McCoy. — Por quê? 
— Desconhecido — respondeu Spock —, mas improvável, até onde eu 

saiba. Ela é, de muitas formas, a encarnação de nosso planeta, tanto o antigo 
quando o moderno, mas pelos últimos dois séculos tem se contentado em 
deixar as coisas correrem sozinhas, em tempos muito piores do que estes. 
Parece ilógico que T'Pau tome uma atitude tão extrema contra a Federação, e 
uma atitude tão traumática para o planeta, numa data tão tardia; isso sugere 
uma série de falhas chocantes em sua lógica em não ter percebido a situação 
se formado e evitado antes que acontecesse. — Spock cruzou os depois, 



depois contemplou o ar um momento. — Acho que devemos procurar o 
arquiteto da união dos separatistas em outro lugar. Espero que tenhamos 
tempo de racionalizar exatamente onde estará. Mas o tempo será curto. 

— Em quanto tempo vai acontecer o que quer que tenha de acontecer? 
— quis saber Scotty. 

Spock inclinou a cabeça para um lado. 
— Essencialmente, vai durar enquanto a população do planeta achar 

interessante ou edificante ouvir as discussões. O mais seguro é presumir não 
mais do que uma semana para estes procedimentos. O Grupo de Expurgo 
concordou que a lei estabelecendo Vulcano como parte da Federação deva 
ser retirada do código jurídico. Normalmente a lei já seria considerada nula. 
Mas T’Pau prevaleceu no Alto Conselho Vulcano, os legisladores decanos 
que dão sanção final em estatutos aprovados nas câmaras baixas, ao sugerir 
que esta cassação devesse ser oferecida à população do planeta para 
aprovação da maioria. Ela argumentou, acredito corretamente, que o assunto 
era amplo demais para ficar nas mãos de meros legisladores. 

Aquilo fez a sobrancelha de Jim se erguer. 
— Então temos uma semana para debater a questão nos canais públicos 

de comunicação. 
— Pode ser uma semana. Pode ser mais. Uma maioria antecipada do 

eleitorado vulcano será necessária para encerrar os debates antes que a 
votação do Referendo comece. 

— E algum deles vai mesmo prestar atenção nesses legisladores? 
— Doutor — observou Spock —, na língua vulcana moderna, o termo 

"idiota" é diretamente derivado de uma antiga palavra composta que 
significa "aquele que não participa de assuntos de cidadania". Noventa e oito 
por cento da população vulcana já teve algum tipo de cargo público ao 
alcançar os 200 anos. Eles estarão atentos, e vão participar. 

McCoy pareceu ligeiramente surpreso. 
— Os debates vão se estender até que um limite de ouvintes indique que 

quer o fim das discussões — disse Spock. — Algo em torno de dois bilhões, 
acredito. O número exato está sendo determinado no momento. Em seguida, 
o eleitorado irá votar. Muitos votos serão mudados pelo que estiver sendo 
dito nos debates, e por quem estiver dizendo. .. embora eu suspeite que 
muitas opiniões já estejam formadas. Por mais ilógico que isso seja. 

— O que você vai dizer? — indagou Herb Tanzer baixinho. — De que 
lado vai ficar? Spock encarou-o, um olhar sereno. 

— Ainda não me decidi — respondeu. — A lógica deve ditar minha 
posição. Mais especialmente no meu caso, pois estarei sendo 
cuidadosamente observado... tão cuidadosamente quanto meu pai, ou T'Pau. 



Ou o senhor, capitão. 
— Anotado — disse Jim. 
— Se minha credibilidade for afetada — disse Spock —, isso afetará 

também a causa da Federação. Devo tomar muito cuidado. Mas o assunto é 
muito complexo... pode ser que a melhor maneira de apoiar a Federação seja 
discursar contra ela. 

Houve um longo silêncio. 
— Então, depois dos debates — deduziu McCoy —, vem a votação. E se 

a votação for pela permanência na Federação? 
— Então voltamos à patrulha — disse Jim. 
— E se os vulcanos votarem pela secessão? 
— Então todos os acordos públicos de comércio e defesa cessarão. Os 

acordos privados estarão sujeitos a renegociação se todas as partes 
desejarem. Mas todos os cidadãos vulcanos deverão voltar permanentemente 
a Vulcano (se desejarem) ou emigrar permanentemente, se desejarem residir 
em outro lugar. Todas as bases e naves vulcanas a serviço da Federação 
serão retiradas; todo o pessoal diplomático, naves e tripulação, serão 
reconvocados — disse Spock.— Os que desobedeceram à ordem perderão a 
cidadania vulcana e serão exilados. A Federação deixará de existir para 
Vulcano. — Spock ergueu o olhar. — vocês estarão mortos para nós. 

O silêncio que se seguiu foi considerável. 
— Muito bem — disse Jim. — Uma versão abreviada desta reunião será 

passada a toda a tripulação amanhã; por favor anotem em suas agendas. 
Dispensados, e eu os verei na festa mais tarde. Sr. Spock, doutor, podem 
ficar um minuto, por favor? 

A sala esvaziou-se. Jim espreguiçou-se, tentando fazer as costas 
estalarem, como sempre acontecia ao fim de uma reunião comprida. Quando 
a porta se fechou pela última vez, indagou a Spock: 

— Quais são as probabilidades? 
— Da secessão de Vulcano? — indagou Spock. — São altas. Tenho 

rodado sínteses dos dados mais pertinentes no computador, uma após a 
outra, há alguns meses. As probabilidades agora estão próximas da ordem de 
setenta por cento. 

McCoy assobiou baixinho para si mesmo. — Não são as melhores 
chances para um jogador. 

— Então é hora de mudar essas chances — disse Jim. McCoy encarou-o. 
— Como? 
— Não tenho a menor idéia. Mas os encontros desta nave com Vulcano 

nunca vão muito pelas regras... já notou isso? 
Magro sorriu.  



— Você quer que eu ridicularize o planeta inteiro — disse. — É melhor 
eu começar a me mexer. No que está pensando, Jim? 

— Não sei realmente. Mas vocês dois... fiquem de olhos e ouvidos 
abertos e digam-me qualquer coisa que acharem que eu preciso saber. Spock, 
tem alguma chance de eu ter uma conversa discreta com seu pai antes de 
chegarmos a Vulcano? 

— Com certeza quase absoluta. Acredito que ele deverá ter a mesma 
idéia. 

— Ótimo. — Jim esticou-se de novo na cadeira, cruzou as mãos atrás da 
cabeça. — Não deixaremos o melhor primeiro-oficial da Frota Estelar ir 
embora tão fácil... ou o resto do planeta tampouco. — Ficou sério um 
momento, depois disse: — Podem ir, vocês dois. Vejo-os na festa. 

Eles se foram. Depois de um pouco, Jim inclinou-se para frente para 
mexer nos controles da tela na mesa. O gráfico disposto deu lugar à 
escuridão do espaço, às estrelas que corriam através dele, uma faixa 
silenciosa de fios de luz. Apoiou a cabeça nos braços e contemplou a 
escuridão, pensando... 



Vulcano Um 
 
Um dos erros que as pessoas tendem a cometer sobre o seu planeta, ou o 

dos outros, é que a localização de um mundo é uma coisa meio permanente. 
É verdade que falamos de coordenadas planetárias como se fosse possível 
apontá-las num mapa e encontrá-las no mesmo lugar no dia seguinte. (Você 
vai encontrar, mas só porque seu computador é obrigado a atualizar o mapa 
estelar levando em conta os quase três milhões de quilômetros que seu 
planeta andou em sua órbita desde o dia anterior, e o milhão de caminhos 
que sua estrela percorreu no mesmo tempo, enquanto sistemas estelares 
inteiros navegam por aí, em direção a alguma outra estrela cuja companhia 
sua estrela primária vem buscando secretamente nos últimos oito mil anos...) 

Essas mesmas pessoas vêm lhe falar sobre o Big Bang logo em seguida, 
deixando bem claro que jamais pensaram no fenômeno além do fato em si; 
nunca pensaram sobre o tipo de mudança que este tipo de imagem do 
universo implica... as longas jornadas silenciosas, as incríveis velocidades. 
Viagens estelares nos trazem de volta o sentido de escala em termos de 
tamanho da Galáxia. Mas (especialmente depois da descoberta dos motores 
warp e de seus desvios de efeitos relativísticos) elas nada podem fazer sobre 
nossa percepção de tempo nessa escala. Quando uma única rotação de 10 
milhões de anos testemunha todas, exceto umas poucas, de nossas 
civilizações serem destruídas pela mera erosão do tempo, as galáxias 
parecem se deslocar com dignidade ponderada, com tremenda grandeza. E 
esta percepção, para os seres vivos, é verdadeira. Mas também é verdadeiro, 
e mais difícil de percebermos o caminho (em seus próprios termos) que uma 
galáxia atravessa pelo universo afora, espiralando-se, lançando-se pelo 
espaço, agitando-se, batendo-se, mudando a si mesma em cada rotação do 
redemoinho, alterando todas as suas estrelas e seus planetas. Sistemas 
estelares dando cambalhotas para dentro e para fora da influência uns dos 
outros, enxames mudando de forma, estrelas explodindo, morrendo, 
renascendo de remanescentes explosivos, um jogo cósmico de bilhar, jogado 
maravilhosamente de maneira insana. Nossa Galáxia tem nos carregado, sem 
jamais protestar, junto com toda a miríade de planetas dos bilhões de 
humanidades, por anos-luz indizíveis, em velocidade que naves estelares 
superam mas não mantêm... não por um trilhão de anos. 

Considerando tudo isso, é inútil tentar localizar uma área no espaço e 
dizer: " Vulcano nasceu lá". O nascimento levou três bilhões de anos, e por 
metade desse tempo foi arrastado por anos-luz: uma trilha de tempestades, 
um conjunto enevoado de possíveis loci, como a casca de um elétron, ao 



invés de qualquer coisa que pudesse ser localizada. Computadores até 
poderiam rastrear esta trilha, mas a troco de quê? Muitas estrelas passam por 
aquela área, muitas mais vão mergulhar através dela antes que o Universo 
esfrie e comece a implodir. Agora mesmo existe lá uma estrela emitindo 
raios X, usada pela Federação como um sinal de rádio para ajudar na 
navegação. Mas pela manhã, o sinal estará a cinco milhões de quilômetros, e 
aquele espaço estará " vazio" de novo. Tudo se move. E nisso, 
paradoxalmente, que reside nossa estabilidade. 

Podemos postular, contudo, um ponto móvel de vista, um que siga essa 
listra enevoada de prováveis loci, o longo e amplo contorno espiral traçado 
através daquela parte do espaço ao longo de três bilhões de anos. Não que 
esse ponto de vista tivesse muito a enxergar além do espaço aparentemente 
vazio nos primeiros 75% da listra. 

O espaço, claro, não estava nada vazio. Forças invisíveis e caminhos 
congestionavam-no totalmente: as curvaturas rasas da gravidade, os 
ocasionalmente imateriais bocais da garrafa de Klein de um buraco-de-
minhoca, os pouco compreendidos "cordões" de não-matéria/não-energia 
que definem a própria estrutura do espaço. Matéria e energia transitando por 
este espaço lhes respondiam, atropelando-os, convergindo a lugares como 
gotas de chuva numa teia de aranha. Foi assim que a primeira geração de 
estrelas da Galáxia se congelou, vinda de sua fantasmagórica e recém-
nascida nuvem escura de poeira e gás, à medida que a poeira se juntava em 
incontáveis nexi gravitacionais, comprimindo-se e incendiando-se, gradual 
ou rapidamente, rumo ao estado de estrela. 

Poucas destas estrelas mais antigas tinham planetas. Energia livre na 
jovem galáxia em formação era de difícil obtenção e muito poucas estrelas 
"faziam alguma coisa" com a energia que estivesse disponível a não ser 
brilhar. Menos ainda das que tinham planetas, até onde sabemos, 
hospedaram formas de vida. O tempo e o ciclo normal de vida das estrelas 
mais antigas há muito varreram qualquer traço desta inteligência arcaica. 
Muitas estrelas vaporizaram seus planetas ao se tornarem novae ou varreram 
toda a vida e artefatos neles com explosões estelares, e a história de seus 
habitantes perdeu-se de nós. Um punhado de planetas, mais afortunados, até 
hoje possuem histórias deste tipo. Entre eles, devem ser incluídos os planetas 
que foram os primeiros lares para espécies como os organianos e os metrons, 
que depois se tornaram peregrinos, vivendo além de seus planetas por 
milhões de anos, e finalmente abrindo mão de um corpo para sua existência, 
tornando-se apenas seres. Quantas destas criaturas ainda se deslocam pela 
Galáxia, imortais por nossa definição, sem serem perturbados pelo tempo ou 
pela natureza física, ninguém pode dizer ao certo. 



Contudo, nossa preocupação reside não nas estrelas mais antigas, a 
maioria agora transformada em anãs brancas ou amarelas pela idade, mas 
com a segunda geração de formação estelar, a que os astrônomos chamam de 
População II. A espiral plana e ampla cheia de estrelas da jovem Galáxia, 
viajando por grupos e nós de "cordões", começou a se expandir (ou a ser 
puxada para fora por resistentes nós) contra a noite antiga. Auxiliada por sua 
própria rotação oval, os braços se abriram para fora: primeiro como vigas 
das extremidades do ovo, depois curvando-se para trás como os conhecidos 
longos arcos flamejantes dos braços espirais, tonelagens inexprimíveis de 
hidrogênio interestelar e poeira, tudo aceso pelas estrelas de primeira 
geração que tinham sido varridas para os braços por enormes forças de maré 
gravitacional. Os braços se multiplicaram; a Galáxia se transformou num 
turbilhão, um redemoinho de poeira e luz. A poeira mais uma vez se juntou e 
se comprimiu num bilhão de nexi de cordões e gravidade, uma rede ainda 
mais complexa desta vez devido às forças adicionais da maré e da gravidade 
da estrutura espiral: unida, reluzente e queimada pelo fogo azul da fusão. 
Bilhões destas estrelas de segunda geração nasceram das forças inter-
reagentes nos braços; e com as novas estrelas, planetas e tudo que aparecia 
na formação estelar. Aqui, de novo, a escala de tempo nos confunde. 
Podemos escolher o que vemos: um brilho demorado na combustão, como 
pedaços de carvão queimando mais quando são soprados. Ou (do ponto de 
vista da própria Galáxia), uma queima de fogos de artifício celestiais, a vida 
começando num salto, a luz nascendo e ardendo no tempo que se leva para 
pronunciar uma palavra... 

Considerado no todo, o processo era contínuo. Mas havia explosões de 
criação estelar mais rápidas dentro da progressão maior e estável. O mesmo 
"enxame de criação" produziu a maioria das estrelas da Federação, o Sol e 
40 Eridani, há cerca de 8 bilhões de anos. A Terra veio depois no processo. 
40 Eri, como os astrônomos abreviam o nome do sistema estelar de Vulcano, 
chegou cerca de uns 60 milhões de anos antes, uma diferença dificilmente 
significativa em escala planetária. 

Mas na época que consideramos, ainda não havia qualquer sinal dos dois 
planetas, muito menos de suas duas estrelas. Poeira interestelar é quase tão 
invisível quanto qualquer coisa, principalmente sem um sol por perto para 
trazer-lhe um brilho ou ao menos vislumbrá-lo de um lado, no estilo saco de 
carvão. Ainda assim, havia incontáveis trilhões de toneladas de poeira, mais 
do que suficiente para produzir cinco planetas "sólidos", três gigantes 
gasosas e uma estrela... e daí vem a lenda. 

De muitas maneiras, a formação do sistema solar de Vulcano foi típica, a 
chamada " formação planetária" que qualquer colegial conhece. Poeira e gás 



juntam-se na escuridão, rodopiando ao léu num minúsculo mimetismo da 
estrutura espiral da Galáxia. Nos pequenos braços espirais assemelhados, a 
matéria coagula-se, une-se a si própria em pequenos giros de furacão, 
endurece num núcleo, começa a atrair mais matéria. Lentamente, a gravidade 
começa a se transformar numa força importante, ao menos em escala local, 
ao invés de (como é mais comum) ser uma das mais insignificantes forças 
conhecidas pela ciência. 

Você teria que trazer sua própria lanterna para ver tudo isso, porque, no 
tempo do qual estamos falando, não haveria coisa alguma para quebrar a 
escuridão eterna, a não ser o brilho pálido e frio do longínquo coração da 
galáxia, bloqueado pela poeira. A Via Láctea estava nesse ponto há apenas 
três bilhões de anos. Ela mal tinha começado a desenvolver os primeiros 
estágios de sua atual estrutura espiral, e à distância (se tivesse alguém lá para 
olhar), pareceria um pacote oval bem comprimido, todo aceso com a 
primeira colheita de estrelas, as então azuis gigantes da População I. Mas a 
aparência de pacote comprimido era ilusória. Havia espaços abertos por 
quase toda a parte, exceto naquelas vizinhanças como a que estamos 
considerando: uma trilha na qual três estrelas nasciam. 

Elas começaram como esferas imensas, vagas e pálidas, aquecendo-se 
gradualmente, encolhendo-se à medida que a gravidade as comprimia, 
através do calor vermelho, para o amarelo e para o branco, e, finalmente, o 
mero derretimento para o ponto em que a gravidade supera forças atômicas, 
despindo átomos, reduzindo-os a plasma, e a fusão nuclear começa. Uma, a 
maior, arde em branco; as outras duas, bem menores, queimam em vermelho 
e dourado, respectivamente. Eram uma verdadeira estrela tripla, ou mais 
corretamente, um par e meio, todas formadas de segmentos distantes da 
mesma nuvem, uma influenciando a gravidade da outra, em diferentes graus. 
As duas pequenas estrelas rapidamente vieram a orbitar uma à outra bem de 
perto. Isto pode ter algo a ver com seu envelhecimento precoce, tanto que 
ambas prematuramente se encolheram em estrelas anãs, uma branca e 
hiperdensa, sua companheira bem leve e difusa, bem vermelha e 
espantosamente pequena. 

O par anão e a gigante branca eram pouco mais do que vizinhos 
distantes. Cada uma seria um sol ou um par de estrelas bem brilhantes no 
céu, umas das outras, à noite, e talvez mesmo de dia, às vezes, mas nenhuma 
jamais estaria tão perto para mostrar seu disco a outros planetas. Passariam o 
resto de seus dias esbarrando-se umas nas outras, ao redor de seus centros 
gravitacionais maiores e menores, se nada catastrófico acontecesse com elas. 
Certamente este tipo de coisa acontecera com freqüência, antes, a diversas 
estrelas. Uma de um par próximo podia ser grande demais, podia queimar 



numa grande azul por um tempo, depois ficar instável, explodir no seu 
diâmetro de Schwartzchild e acabar-se num buraco negro... e depois passar a 
eternidade sugando plasma da sua vizinha numa espiral longa e mortal, 
deixando uma primária como uma tumba gravitacional escura e a outra como 
uma casca. Ou outras estrelas podiam se dividir num casal feliz ou trio, 
puxando uma ou mais por forças de maré. Mas, no caso em questão, isso não 
aconteceu. Os efeitos das forças das anãs vermelhas e brancas na gigante 
branca eram mínimos, e as estrelas-membros de 40 Eridani conviveram em 
longa e serena parceria enquanto seus planetas se condensavam. 

Este processo tinha se iniciado quando as próprias três estrelas mal 
tinham começado a morrer. Agora rapidamente ganhava impulso dos ventos 
solares gerados pelos campos magnéticos maiores nos primeiros estágios da 
fusão nuclear das estrelas e da gravidade intensificada dos corpos em 
destruição. As nuvens de poeira em braços espirais à volta já tinham se 
afastando em faixas amplas; agora elas estavam mais estreitas, depois meros 
torrões. Alguns dos torrões, aqueles mais afastados de 40 Eri A (a gigante 
branca), eram atraídos por elementos mais leves e se tornavam gigantes 
gasosas. Quatro dos planetas (três perto da grande estrela, o outro mais 
afastado) tinham adquirido suficientes elementos pesados e metálicos para 
desenvolver o núcleo padrão de ferro e níquel e a crosta formada 
predominantemente de silício típica de um planeta "sólido”. A vida nunca se 
desenvolveu em nenhum desses planetas. Mas na quarta órbita de 40 Eri A, 
coisas estranhas estavam acontecendo. 

Geralmente, quando os torrões aparecem, um deles é suficientemente 
grande para atrair outros torrões pela gravidade e consolidar toda a matéria 
num único ponto, eventualmente limpando a faixa de poeira e incorporando 
tudo numa única massa planetária. Pode haver variações para este processo. 
Dois torrões de tamanho mais ou menos equilibrado podem começar um a 
orbitar o outro dentro da faixa; ou uma nuvem de poeira dentro da faixa pode 
começar a se turbilhonar ao redor de si mesma, desenvolvendo dois foci 
dentro de um limite elíptico, e a matéria vai crescer dentro dos dois foci. A 
mecânica correta do processo ainda é obscura. Mas o resultado deste tipo de 
variação é o mesmo: dois corpos orbitando um ao outro, compartilhando um 
centro gravitacional comum, ambos atingindo massa planetária ou quase 
planetária. Isto é um sistema planetário duplo. 

Sistemas assim são mais comuns do que se suspeita. O sistema entre a 
Terra e a Lua é deste tipo, embora mesmo na nossa época, poucas pessoas 
parecem notá-lo. A tese popular é que a Lua é o satélite da Terra. Mas a Lua 
falha no teste mais básico para se saber se um corpo é um satélite ou não. À 
medida que órbita, caminha apenas na direção da estrela que ela e a Terra 



gravitam, e não para longe. Um verdadeiro satélite ou " lua", completamente 
preso à atração do seu corpo primário, iria às vezes fugir da estrela que é o 
coração do sistema. Mas a pobre Lua, erroneamente denominada, nunca faz 
isso... deixando-nos com a lacônica afirmação dos astrônomos de que, 
embora um satélite às vezes possa ser uma lua, a Lua não é um satélite. 

E a Terra e a Lua nos dão uma boa pista do quanto este equilíbrio pode 
ser delicado enquanto um sistema assim está se formando. Se um dos 
parceiros tem muitos elementos pesados, " enganando" o outro, o outro 
corpo do par pode nunca desenvolver uma atmosfera; ou pode perder a sua, 
como muitos astrônomos pensam que aconteceu com a Lua há muito, muito 
tempo atrás. Nesses pares, o equilíbrio pode ser subitamente alterado no 
meio da formação devido a influências de outros corpos em trânsito, fazendo 
com que dois planetas percam seus elementos gasosos. E sem uma 
atmosfera, ao menos em planetas capazes de manter vida baseada em 
carbono, não há chance de surgir vida. Quando um duplo sistema planetário 
está se formando, o equilíbrio pode ser perdido por nada. 

O par que se formou na quarta órbita de 40 Eri A foi mais sortudo do que 
outros. Um planeta, o maior, conservou sua atmosfera; embora o que tivesse 
ficado fosse fino e quente, ainda assim se manteve. Também conservou a 
maior parte de sua água... o que também era bom, porque, se a divisão 
tivesse acontecido com mais justiça, a vida poderia nunca ter surgido ali. O 
planeta maior manteve uma fração significativa do ferro e níquel da nuvem 
primordial, embora estivesse quase todo enterrado no calor e pressões 
agitassem o núcleo. A minúscula fração foi espalhada irregularmente como 
dióxidos de ferro pela crosta do planeta. 

O outro planeta, trapaceado na troca dos elementos densos, foi capaz de 
se acomodar com seu parceiro numa órbita que parecia, aos desacostumados 
com a física e densidades envolvidas no processo, trazê-lo perigosamente 
próximo a Vulcano. Raramente não deixava de parecer perigoso, 
especialmente quando um terráqueo acostumado a uma lua pequena, fria, 
distante e prateada ergue o olhar no entardecer e vê uma massa ardente 
vermelha e inchada do tamanho de um terço do horizonte de Vulcano subir 
espreguiçando-se sobre o planeta, praticamente cobrindo-o, os vulcões ativos 
de sua superfície visíveis, especialmente na fase de nova. "Vulcano não tem 
lua", ouve-se vários vulcanos comentar: sempre precisos, cientificamente 
falando. "Pode ter certeza que Vulcano não tem uma lua, diabo", ao menos 
um terráqueo respondeu: "Tem um pesadelo". T'Khut é o nome do menor 
planeta entre os vulcanos, a forma feminina do substantivo "guardião", o 
olho que se abre e se fecha, mas que (segundo lendas, mais tarde), sempre 
vê, e vê mais e melhor no escuro. " Cáris", chamaram-na os astrônomos 



terrestres depois, em homenagem à deusa rosada e alegre, uma das Três 
Graças (ou Cantes), que se casou com o deus ferreiro Vulcano depois que 
Amor (Afrodite, ou Vênus) o trocou por Marte, deus da Guerra. Ninguém 
sabe o que os vulcanos pensam do nome, não mais do que sabemos a 
respeito do próprio nome Vulcano. Foram polidos o bastante para o 
aceitarem como normas da nomenclatura da Federação. Mas eles têm outros 
nomes para seu mundo, e pelo menos um deles que não dizem a ninguém. 

Mas estamos falando de coisas de muito antes de nomes, ou daqueles 
que os dariam. Os dois planetas circularam um ao redor do outro, e ambos ao 
redor de sua ardente primária branca por muitos, muitos séculos, e sua 
estrela e suas pequenas companheiras os arrastavam pelo novo braço da 
Galáxia, enquanto órbitas se acomodavam, placas continentais se 
estabeleciam umas contra as outras, e terremotos e vulcões destruíram tudo. 
Durante esta época, o planeta parecia-se com as imageas populares de 
Vulcano, uma desolação marrom-avermelhada, repleta de lava, pedras e fogo 
escaldante. Mas uma mudanças estava (bem literalmente) no ar, à medida 
que a atmosfera de Vulcano se enchia de água c vapor e, eventualmente com 
nuvens e chuva. Postando-se no Vulcano do presente, é difícil imaginar a 
chuva jorrando na condensação do vapor de água; durante anos a fio, quedas 
d'água cataclísmicas, incansavelmente lavando a rocha vulcânica num 
desgaste lento, misturando combinações inesperadas de elementos químicos 
nos primeiros leito oceânicos. Mas os registros de fósseis são claros. 
Vulcano, hoje com noventa e seis por cento de terra árida, já teve noventa 
por cento de água, algumas poucas ilhas e nada mais além do mar quente e 
jovem. T"Khut se ergueria por milhares de séculos ao compasso do reflexo 
de seu rosto feroz e obstinado nas águas revoltosas. Foi um período que, em 
escala cósmica, não duraria muito. Mas durou o bastante para acontecer um 
milagre. 

A natureza exata do milagre, como sempre, é tão obscura quanto o modo 
de formação do sistema planetário duplo. Por conjecturas, claro, podemos 
até ver o que os testes de laboratório provaram ser possível: os elementos 
certos presentes na água, os ácidos nucléicos certos prontos a formar um 
outro ainda mais complexo; a longa incubação agitada, as águas chiando 
com a chuva quase fervente, estremecendo sob os trovões... e em seguida, os 
raios, um ou muitos. Bastaria apenas isso. Remanescentes dos extratos 
daqueles antigos leitos oceânicos indicaram que Vulcano era mais um cozido 
primordial do que um caldo; mais lamacento, mas muito maus rico em ácido 
nucléicos do que a mistura inicial encontrada em muitos planetas com vida 
baseada em carbono. Existia ali uma grande variedade de moléculas 
disponíveis, e há teorias de que o DNA c RNA vulcanos de hoje apresentam 



sinais de terem sido o resultado de acordos ou brigas entre diversas famílias 
rivais de ácidos que decidiram entre si, por recombinações bem-sucedidas, 
qual teria mais chance de sobreviver nas águas turvas. Desde então, alguns 
acham irônico que mesmo ali, no ponto mais básico da vida cm Vulcano, 
pareciam existir alguns tipos de guerras. 

Mas após as combinações iniciais de DNA se fixarem e a superfície das 
águas se acalmarem, a paz pareceu reinar por um longo tempo. Era ilusória, 
claro. Os análogos de algas e plantas, e muitas formas de vida que não têm 
análogos em outros planetas, digladiavam-se uns com os outros, com 
ferocidade primitiva e inocente, sob a superfície das águas. Muitos milhares 
de séculos se passaram, e o clima mudou radicalmente, antes que qualquer 
criatura precisasse rastejar para fora das decrescentes águas cor de sangue 
para escavar nas areias avermelhadas, ou arriscar-se em plena luz do dia. Até 
isso acontecer, o planeta que seria Vulcano dormia, grande e silencioso 
abaixo de seus oceanos, com T’Khut a encará-lo. Juntos, os dois se 
esbarraram no escudo de branco flame-jante de um sol, e o sol se esbarrava 
ao redor de seus minúsculos parceiros vermelho e branco; todos dançando 
através do braço crescente da Galáxia: vida indo encontrar a vida... com 
conseqüências imprevisíveis. 



Enterprise Dois 
 
O tipo de festa de tripulação que uma nave oferecia para se atualizar 

após manutenção ou licença prolongada era sempre especificamente uma 
especial. Algumas das naves da Frota Estelar eram conhecidas por festas 
sofisticadas, com protocolo rígido e comidas finas; algumas tinham bailes 
formais; algumas (especialmente em naves com variantes cheias de decoro 
no comando, como os padrões vulcanos ou andorianos) tinham o que 
chegavam a ser painéis de discussões. E também havia naves que davam 
festas de arromba sem arrependimento. A Enterprise certamente era uma 
destas. Exigia um pouco do chefe da recreação, mas ele não se incomodava 
com a pressão ocasional. 

Herb Tanzer tinha suas origens na Diáspora. Ou seja, vinha de uma 
planeta onde uma das primeiras ondas de colonos da Terra tinham se 
instalado no começo do século 22. Tendiam a ser pessoas duras, e deixavam 
essa dureza, tanto em aparência quanto em compleição, a seus filhos. 
Também houvera algumas pequenas mutações, já que algumas naves das 
primeiras gerações não tinham escudos tão fortes contra a radiação quanto 
deveriam ter, e as crianças da Diáspora tinham a tendência de perder o 
cabelo ainda jovens, ou, se o mantinham, tendia a ser assustadoramente 
prateado. Harb era do último tipo, e aquela cabeleira vasta, levemente 
desgrenhada, era o primeiro modo de um tripulante reconhecê-lo à distância. 
Ela e sua compleição forte e robusta, uma função de idade, já que Harb 
estava (como dizia) " chegando aos três dígitos". Depois reconheceriam o 
rosto redondo, franco e amistoso, quase totalmente sem rugas (outra 
mutação) exceto as que apareciam quando sorria ou gargalhava. 

Harb ficou de pé na Rec Um, a principal sala de recreação da Enterprise, 
e supervisionou o lugar cheio e barulhento com imensa satisfação. Aquele 
era seu "campo de batalha" , o lugar onde o chefe de recreação fazia a maior 
parte de seu trabalho. Não era fácil ajudar as pessoas a se divertirem. Sempre 
havia muita arrumação a fazer, mas valia a pena... sempre. Deixar o lugar 
pronto para a festa, por exemplo. Descobrir a melhor arrumação para os 
móveis e os tipos de móveis que seriam necessários, e qual sua quantidade... 
Afinal, um denebiano, um invertebrado macio de meia tonelada, acostumado 
a se sentar em cadeiras que pareciam sopeiras, acharia uma cadeira de pé 
bem inútil. E quanto aos tripulantes mizarthu, metade dragões, metade 
serpentes, com seis metros de comprimento? Ou os irdresh, baseados em 
silicone e tão cristalinos e delicados que um movimento apressado os 
estilhaçaria como vidraça? Seus neutralizadores de gravidade fabricados pela 



Frota Estelar eram apropriados para o trabalho rotineiro, mas na multidão 
um acidente podia acontecer. Pára os mizarthu, Harb tinha surrupiado (bem, 
tinha se apropriado temporariamente) vários conjuntos de barras simétricas 
dos ginásios da nave; eles se entrelaçariam nelas contentes da vida e 
discutiriam filosofia com os recém-chegados enquanto ficavam meigos com 
água e amônia. Para os irdresh, Harb conseguira pôr as mãos em 
neutralizadores inerciais do pessoal do laboratório de física, e faria com que 
todos os tripulantes irdresh flutuassem no salão, como grandes flocos de 
neves vivos que eram, sem temer cotoveladas ou esbarrões no salão de 
dança, pois os neutralizadores absorveriam a inércia de qualquer impacto 
sem transmiti-lo ao irdreshiano em questão. 

Com as questões do conforto liquidadas, nada havia a fazer a não ser 
ocupar-se com as provisões. 

Ninguém mais preocupava-se com isso, com certeza, porque as mesas 
onde a comida se dispunha encontravam-se cheias de pessoas comendo, 
bebendo e falando em ritmo acelerado. Algumas tarefas, como essa, ainda 
eram tratadas como nos antigos bufês: era chato pedir um prato de hors 
d"oeuvres num terminal e esperar até que fosse transportado. Além disso, os 
pedidos costumavam vir todos aos mesmo tempo e em grande quantidade, o 
que confundia o computador... e um acidente de transporte envolvendo tanto 
pessoas quanto comida era algo inadmissível. Então Harb fazia isso à moda 
antiga e punha campos de stasi de baixa potência sobre os frios e os canapés 
com base em amido para evitar que ressecassem. A situação das bebidas, 
felizmente, precisava de pouca supervisão: o sintetizador de líquidos tinha 
apenas um pequeno transporte local para se preocupar, c usava-o para 
produzir copos e taças do estoque, além de cerejas, chapeuzinhos de papel e 
coisas assim. Só tinha escangalhado uma vez, quando alguém tentara 
sintetizar leite desnatado. Harb sorriu de mansinho para si mesmo e desejou 
ardentemente que ninguém tentasse fazer isso esta noite. 

Por toda a sala, as pessoas estavam fazendo o que geralmente faziam na 
Rec Um (brincando muito), com a exceção de que, nesta noite, havia muito 
mais gente do que de costume. Na noite da festa, o rodízio habitual de três 
turnos entre a tripulação fora mudado para que a maioria das pessoas 
pudessem comparecer. Tripulantes de folga fariam o turno de seus 
companheiros em serviço, mesmo que por pouco tempo, para que todos 
pudessem ir à festa; o malabarismo com os horários era tal que até os 
computadores de pessoal (ao menos os com personalidade suficiente) 
resmungavam por causa da confusão. Naquele momento, o lugar fervilhava. 
Havia muitas pessoas ao redor de cada um dos tanques de jogos, apontando, 
rindo e fazendo sugestões úteis (ou não tão úteis); e por todos os outros 



lugares, rodinhas grandes ou pequenas se formavam, pessoas conversando, 
gritando, rindo, rangendo, chiando, urrando e cantando em tantas vozes 
quantas as que a Federação parecia possuir. A língua parecia a mesma, não 
importava quem falava, claro, devido aos bons serviços dos tradutores 
universais; mas o som das trezentas e tantas vozes misturadas produzia uma 
alegre cacofonia que Harb não trocaria por toda a paz e silêncio do mundo. 

O grupo cantando era o maior de todos. Quarenta ou cinqüenta pessoas 
tinham tomado um dos maiores rebaixados para conversação e produziam 
algumas harmonias peculiares, mas satisfatórias. Apenas uns poucos 
trouxeram instrumentos. Havia violões c guitarras, tanto acústicas quanto 
sintetizadas, velódicas, uma sanfona. Uhura estava com a harpa de Spock, 
como sempre; mas quem se destacava num canto do rebaixado eram os 
membros da Banda de Cordas, Sopro e Banjo da Nave Estelar Enterprise. O 
grupo tocava uma ou duas vezes por semana, para amadores ou festas 
programadas. Era composta de três pessoas no banjo: uma delas, uma mulher 
alarshin, atraíra muita atenção devido à sua técnica de arranhar o 
instrumento com suas três mãos; um pianista portátil, um sax soprano e um 
tenor, e um percussionista sintetizado (o músico, não o instrumento: Dethwe 
era um clone). 

Herb observou-os com alguma preocupação. Pareciam bem alegres. 
Talvez um pouco alegres demais para pessoas que acabavam de voltar de 
férias. O nível de energia parecia ser um pouco alto demais, e havia algo de 
nervoso nele. Harb reconhecia aquele tipo de sentimento. Já o vira antes, 
quando a tripulação sabia que estaria numa situação perigosa, sobre a qual a 
nave talvez nada pudesse fazer a respeito. E nada havia a fazer com aquele 
tipo de astral, a não ser ficar de olho e deixar que acontecesse, enquanto se 
ficava por perto para dar apoio a quem precisasse, se precisasse. 

Harb começou a passear pelo grupo, encontrando diversos tipos 
diferentes de conversa e dizendo "olá", de olho em várias mesas para ter 
certeza de que a comida estava agüentando bem. 

— Harb — disse alguém no seu ouvido. 
Era uma voz bastante opressiva, a voz do computador dos Jogos e 

Holografia. Devido à sua complexidade, podia ter uma personalidade, e Harb 
instalara uma assim que conseguira... e de vez em quando arrependia-se. Seu 
computador era meio genioso, e às vezes recusava-se a reconhecer que era o 
computador "dele". Isso às vezes tornava seu trabalho interessante. 

— O que é que há, Mo ira? 
— Estamos sem molho de cebola. 
Herb ergueu os olhos um pouco, enquanto a voz, focalizada para que só 

ele a ouvisse, seguiu-o pela sala. 



— Então faça mais. 
— Não dá. Os estoques dizem que estão sem cultura para o creme azedo. 

Parece que a reposição não foi pedida. 
Harb murmurou algo grosseiro baixinho, em iídiche. 
— Contarei a Seppu que você disse isso — disse Moira. — Deve ser 

divertido vê-lo crescer de cabeça para baixo na Hidropônica. 
— Encantadora. Olhe, use aquele para fazer iogurte, mas faça com nata 

ao invés de leite, e acelere a cultura, você sabe a receita. 
— Não vai funcionar. O iogurte leva Lactobacillus acidophilus, e o 

creme azedo pede Lactobacillus bulgaricus. 
Harb parou um momento e pensou. Por trás dele, passaram diversas 

pessoas em conversas alegres. Uma delas disse à outra com admiração: 
— Adorei sua nova cor de pele, onde a conseguiu? 
Harb deu um risinho e então teve uma idéia, perdendo a resposta. 
— Moira, cadê o Harry? 
— Seu ordenança — respondeu Moira —, está observando o Sr. Sulu 

reconstruir outra nave klingon. 
— Por que não estaria? Esta festa também é dele. Faça isso por mim. 

Cochiche em seu ouvido para que ele corra até a Biologia com uma tigela 
vazia. Meus cumprimentos ao Sr. Cilisci, e peça-lhe para clonar meio quilo 
do bacilo e voltar aqui em mais ou menos uma hora; vou pedir ao 
comandante Wen para reservar um metro cúbico na estufa da hidropônica 
para o manjericão. Terá pesto suficiente para a missão inteira. 

Moira deu um risinho. 
— Seu desejo é uma ordem, chefe. 
Harb assentiu, satisfeito, e retomou seu curso no salão. Enquanto andava, 

alguém cochichou em seu ouvido. 
— Estamos sem molho. 
— Então segure as suas calças — respondeu, virando-se, e em seguida 

deu uma grande risada, ajuntando: 
— Capitão! 
— Eu tento — disse Jim, secamente. Em seguida, sorriu. — Bela festa, 

Sr. Tanzer. Harb devolveu o sorriso quando começaram a andar juntos entre 
as rodinhas de pessoas. 

— O mérito é deles, como sempre — disse, olhando à volta. — Eu 
apenas limpo depois. 

Jim deu outro pequeno sorriso enviesado. Recreação era encarada pela 
Frota Estelar como uma parte extremamente importante da nave, 
especialmente para o capitão. Um comandante que não pudesse brincar (e 
não pudesse relaxar), era deficiente. Assim como uma tripulação que não 



fosse maleável, e em qualquer nave entrando em situação de combate, o 
oficial de recreação era consultado por sua opinião sobre a prontidão e o 
moral da tripulação. Portanto, podia-se assumir que um chefe de recreação 
que se descrevia como apenas parte da equipe de limpeza estivesse cedendo 
ao humor. 

— Sr. Tanzer — disse Jim —, preciso falar-lhe. O " Sr." alertou Harb de 
que seria bem oficial. 

— Claro, senhor. Vamos até um lugar quieto. 
— Aqui'! — indagou Jim, olhando em volta com um olhar surpreso. O 

conjunto musical começara a bater palmas e pés junto com os instrumentos 
de uma maneira um pouco alegre demais. 

O capitão notou aquilo e lançou um olhar para Harb quando se viraram. 
— São meio barulhentos, não são? 
Harb assentiu. 
— Melhor exprimirem isso agora — disse, enquanto ele e o capitão 

dirigiram-se a um canto do deck de recreação, rumo às grandes paredes nuas 
atrás das quais estavam as áreas de holografia e, além delas, o escritório de 
Harb. 

— Não — garantiu o capitão —, não há necessidade que isso seja 
privado; só fora da multidão. Esteve vendo o BBS da nave ultimamente? 

Caminharam até a parede perto da porta da holo, e Harb encostou-se 
nela, cruzando os braços. 

— Estive. 
— Achou algo estranho sobre o nível de discussão no "lugar comum" 

nos últimos tempos? 
Harb inclinou a cabeça um pouco e ponderou: 
— Estive fazendo as verificações semânticas de praxe — respondeu. — 

O computador não encontrou nada além do limite de palavras pesadas. 
— Não é a isso que me refiro. O computador não tem palpites. 
— Meus palpites às vezes estão errados. 
— É melhor do que não ter nenhum... Harb encarou o capitão. 
— Está preocupado com esse sentimento antivulcano que está vendo. 

Jim assentiu. 
Harb balançou a cabeça. 
— Ele sempre esteve presente — disse baixinho. — Mas quando uma 

oportunidade como essa aparece, tende a sair com mais força. 
Jim parecia desconfortável. 
—Acho difícil acreditar — confessou —, que na nossa época, ainda 

tenhamos discriminação. .. 
— Fico imaginando se existe algo mais complexo do que discriminação 



— disse Harb. — Mais provável que seja simples inveja. Considere os 
vulcanos do ponto de vista de alguém que está inseguro sobre a posição que 
ele ou ela ocupa no Universo, alguém que está tentando ver se os vulcanos 
são uma ameaça. Todos os tipos de razões óbvias para não gostar da raça 
aparecem. Eles são pacíficos, são extremamente fortes, tanto fisicamente 
quanto em termos de personalidade; são misteriosos, têm poderes que as 
pessoas "normais" não entendem; têm um bocado de status e influência 
política. Mas ao mesmo tempo são contidos; seu princípio de solicitação de 
privacidade pessoal soa como ego, como sendo presunçosos e arrogantes 
para pessoas que querem uma briga. E por que humanos não desgostariam 
deles vez por outra? 

Jim aquiesceu. 
— Não estou seriamente preocupado — disse Harb. — As vezes, 

especialmente no BBS, emoções assim são expostas para que as pessoas 
possam trabalhá-las e mudar para algo adiante. 

— Mas nem sempre. Harb assentiu de novo. 
— Ficarei de olho, se quiser. Não que estejamos indo para uma situação 

de batalha em que as idéias de alguém sobre o assunto pudessem afetar toda 
a eficácia da missão. Mas ao mesmo tempo uma nave estelar é um 
microcosmo... e geralmente representa com fidelidade o que acontece em 
toda a Federação... 

Sirenes começaram a tocar, e em todo o salão as pessoas começaram a 
olhar para cima e pousar suas bebidas. A cantoria parou como se alguém 
tivesse apertado o botão de desligar. Mas antes que algo mais acontecesse, a 
voz de Chekov soou no canal geral, ecoando bem alta. 

— Atenção todos, alerta amarelo apenas para as equipes de engenharia 
e navegação. Encontro com a USS Coromandel em trinta segundos. 
Reduzindo para sub-luz. 

Aquilo causou uma agitação de animação, e um monte de gente começou 
a subir para o nível superior do deck. Ninguém prestava muita atenção às 
janelas enquanto a nave estava em velocidade warp. O espaço especial em 
que a Enterprise viajava nessas ocasiões tinha uma velocidade da luz muito 
mais rápida do que a do universo da Terra; até mesmo as partículas mais 
lentas deslocavam-se nele com mais rapidez do que táquions. Muitas das 
espécies a bordo achavam o efeito daquela estranha luz enervante, e, em 
dobra, normalmente as escotilhas ficavam fechadas, ou a visão era filtrada e 
processada pelos computadores de bordo. Mas a luz das estrelas no espaço 
normal era bem diferente. A maioria da tripulação da Enterprise, como a da 
maioria das naves, era viciada nela. 

— Para cima? — indagou Harb. 



— Por que não? — disse Jim, e juntos subiram uma das escadas para o 
nível superior para se juntarem aos muitos tripulantes encostados nas grades 
e olhando pelos janelões de vidro. Assim, viram o que poucas pessoas 
tinham a chance de ver: uma nave estelar desacelerando da velocidade warp, 
a ponta de uma lança prateada em riste, vindo do lado distante da escuridão 
numa trilha de arco-íris em cone, enquanto a Coromandel saía da velocidade 
warp num esplendor de radiação Cherenkov das partículas super-
relativísticas que arrastava consigo para o espaço real. Ela cantou os pneus à 
frente da Enterprise, freando de repente, e as luzes do arco-íris se apagaram 
à medida que acompanhava o curso e velocidade de sua nave-irmã. 

— Sempre tive a impressão de que deveria haver algum tipo de barulho 
quando isso acontece — disse Jim para Harb. — Um estrondo ou trovão, 
algo assim. 

— Romântico — respondeu Harb. — Qual foi o motivo para o encontro, 
senhor? Transferência de tripulação? 

Jim assentiu. 
— Vamos receber algumas pessoas rumo a Vulcano, vindas de algumas 

das mais remotas bases estelares e sistemas. A Frota desviou a Coromandel 
para que se encontrasse conosco. Swiftsure vai chegar mais tarde, pelo 
mesmo motivo. Depois vamos direto a Vulcano, sem escalas. 

Ficaram encostados, observando a pequena nave aproximar-se. Não que 
ela precisasse (seu transporte funcionaria a mais de 32 mil quilômetros de 
distância), mas sem dúvida sua tripulação também estava interessada em dar 
uma olhada na Enterprise. Depois de alguns minutos, um comunicador de 
parede assoviou. 

— Ponte para o capitão Kirk — disse um sotaque russo. Kirk foi até o 
intercom. 

— Sim, Sr. Chekov. 
— Todos transferidos a bordo, capitão. A capitão Walburg quer saber se 

precisa de alguma coisa no caminho para Vathar. 
Jim sorriu. 
— Diga-lhe que se me mandar mais daquela gororoba azul que eles 

comem lá no café da manhã, vou pedir ao sr. McCoy para lhe mandar 
semolina como vingança. 

— Sim, senhor — disse Chekov, com uma risadinha. — Ponte desliga. 
— Gororoba azul? — repetiu Harb. 
— Não pergunte — disse Jim. — Vanatah é um planeta lindo, mas se eu 

fosse você e estivesse lá em férias, não sairia da cama até o almoço... 
Coromandel acelerou em empuxo, depois esparramou um manto de fogo 

colorido sobre si mesma, arremeteu e sumiu de vista num segundo. Jim e 



Harb deram as costas para o janelão e dirigiram-se para as escadas de novo. 
— Bem — disse Jim —, fique de olho no BBS, como diz. Logo estarei 

bem ocupado. 
— Sim, senhor. — O olho clínico de Harb vasculhou o salão enquanto 

desciam as escadas. Ele parou. — Veja, aí vem o Sr. Spock. 
Jim ficou surpreso. 
— E vem mesmo. Estranho vê-lo de volta à festa, já que apareceu no 

começo. Espero 
que não haja nada errado na ponte... 
— Ele teria chamado. Saberemos logo. 
Chegaram ao chão, onde cruzaram com um grupo de tripulantes que saía 

correndo da área holográfica, sem fôlego. 
— O que foi isso? — indagou Jim, desconfiado. — Eu estava esperando 

alguma coisa bucólica, um lugar para se andar... 
Harb deu um risinho. 
— Nada disso, receio. Venha dar uma olhada. 
Foram até a parede e Harb acenou para que a porta se abrisse. Uma 

explosão de música atingiu-os, algo com uma batida forte e ritmada, quase 
sem linha melódica definida. Juntos, Jim e Harb deram uns poucos passos 
além da porta, para deixar que seus olhos se ajustassem à luz. 

Estavam em algum lugar alto, sobre uma grande cidade. Ao menos, 
poderia ser que fosse grande, mas os prédios envidraçados tinham uma 
aparência sombria; havia vidraças estilhaçadas, muros pintados e 
cauterizados com ácido; uma aura de decadência. Uma chuva fina caía do 
céu sem estrelas, e, através dela, sinais luminosos em linguagens estranhas e 
símbolos esquisitos queimavam sob uma luz brilhante que a umidade 
embaçava em irrealidade fugidia. Algum tipo de nave pequena, carros de 
íons talvez, passava por eles através da noite úmida e escura, para seus 
assuntos. No meio de tudo isso, aparentemente no ar, pois a vista de onde 
estavam era muito alta, diversos tripulantes dançavam cm plataformas de 
energia com luzes suaves. Alguns dançavam de rosto colado, apesar do 
efeito incongruente com a música feroz, e alguns realizavam passos que 
deviam ser moda nos planetas onde tinham passado sua licença em terra... 
mas inidentificáveis. 

— O que é isso? — indagou Jim. Harb deu de ombros. 
— Uma síntese. Pode ser a Terra, Andor ou Centaurus, ou uma centena 

de planetas onde vivem humanóides. 
Jim balançou a cabeça. 
— Parece antigo. Prefiro o presente... 
— Mmm — fez Harb. — Certamente é por isso que vive pedindo aquele 



cenário naval do século 18. Aquilo ensopa os tapetes... 
Jim sorriu e não disse nada. 
— Engraçado. A música parece levemente dissonante. Dodecafônico, 

não é? 
— Acho que sim. 
— Bom, adicionar sinos de vento parece um pouco estranho... 
— Eu disse — disseram os sinos de vento, mais alto, atrás deles — que 

você parece maravilhoso, Jim. Andou perdendo peso? 
Tanto Jim quanto Harb olharam em volta e para baixo, surpresos. Atrás 

deles, estava uma aranha de vidro de doze patas de um metro de altura, com 
delicadas saliências de vidro no corpo abaulado e olhos azuis, doze deles 
encarando-os com algo que parecia claramente ser curiosidade. 

— K’t’lk! 
— Ganhei uma sílaba — ela corrigiu, estendendo uma pata de vidro 

enquanto Jim se ajoelhava c estendia-lhe a mão. — Agora sou K's't'lk. — 
Um riso de sinos de vento soou. — Afinal de contas, ganha-se mais uma 
sílaba quando se morre... É bom vê-lo, Jim. 

"Morte" provavelmente não era o modo mais preciso de falar, já que a 
espécie de K't’lk, os hamalki de Alfa Arietis IV, não lidavam com a morte 
exatamente do mesmo modo que as outras espécies. K"s't'lk (ou K’t’lk, 
como ela fora) era uma física, uma " física criativa", que realizara um 
trabalho nos motores warp da Enterprise e ajudara a nave enfaticamente a ir 
onde nenhum homem jamais esteve. Ela morrera com o que acontecera com 
a nave além do espaço e do tempo, mas deixara um ovo com Jim, um pedaço 
esquecido de algodão de vidro em sua cabine. Quando morrera, o ovo se 
abrira com sua nova vida e as velhas lembranças; e com o retorno da 
Enterprise ao espaço normal, sua filha-eu voltara ao seu trabalho com a 
Física. 

— Mas o que a traz aqui? — indagou Jim, com surpresa e alegria. — 
Não que não estejamos contentes em vê-la. Scotty ficará maravilhado. — 
Era quase um eufemismo. O engenheiro-chefe ficara primeiro perturbado, 
depois muito ligado a essa divertida criatura que não achava nada de errado 
com a idéia de reescrever as leis da física, se elas não lhe permitissem fazer 
o que queria. Certamente haveria pessoas na nave que saberiam com certeza, 
em razão disso, por que motivo a sílaba que K’t’lk adicionara no seu nome 
era "s". 

K's't'lk sacudiu-se, um soar levemente dissonante, mais de acordo com a 
virulência da música que ainda vinha do holodeck. 

— Esse negócio com Vulcano, que mais? Afinal, fiz a maior parte das 
minhas pesquisas básicas com a equipe da Academia de Ciências de 



Vulcano, então, quando essa bagunça começou a ferver, a Frota Estelar 
reativou minha comissão e convocou-me a prestar testemunho. 

— Bem, quanto tempo ficará conosco? 
— Só até Vulcano. Terei uma noite para conversar com o Sr. Spock 

sobre cinética do coração das galáxias... depois, será direto ao assunto, 
receio. E provavelmente será extremamente difícil; é mais fácil mudar o 
Universo do que a opinião de um vulcano, se já estiver formada... — Ela 
lançou um olhar alegre para Kirk. — Contudo... você se incomodaria muito 
se eu desse uma olhadinha no seu motor warp enquanto estou aqui? Têm 
alguns pequenos acertos que descobri durante minhas pesquisas que, se os 
fizer... 

— NÃO! — gritou Jim, e caiu na gargalhada. — Não se atreva! Se 
chegar a encostar nos meus motores, vou jogá-la na prisão, madame, e 
mantê-la a... — Interrompeu-se. — Não sei o que você come. A não ser 
grafite. 

K's’t'lk iluminou-se e produziu um arpejo como risada. 
— E o mesmo que trancar Scotty com uma caixa de uísque escocês, 

capitão. Mas suas ordens foram claras... Que pena — ajuntou. 
— E que temos uma lugar para ir — disse Harb. — Algum lugar perto. 

Ela soou com delicadeza. 
— Tudo bem. Falando nisso, onde está o grafite, afinal? 
— Ali, perto das saladas — respondeu Harb, e indicou a mesa. 
— Muito bem, então, cavalheiros. Até mais tarde — disse K's't'lk, e saiu 

pela multidão, trocando cumprimentos com tripulantes cm seu caminho. 
Harb deu um risinho e abanou para que a porta do holodeck se fechasse. 

De repente, tudo pareceu muito quieto. Jim e Harb dirigiram-se casualmente 
pela trilha de K's't'lk. Harb sacudia a cabeça. 

— Quem mais veio nesta transferência? 
— Os manifestos estão no computador — disse Jim, parando num dos 

abastecedores de bebidas. — Angostura e soda — pediu, e observou, com 
surpresa, a máquina transportar primeiro o líquido e depois o copo... bem a 
tempo... e finalmente uma coquete-leira com um pequeno desenho da 
Enterprise. — Não sei se gosto disso — falou, livrando-se da coqueteleira. 
Seus olhos brilharam em algo numa das mesas mais próximas. — E o que é 
aquilo'! 

Jim apontava para uma sopeira que à primeira vista parecia conter feijão 
preto... só que feijão preto não costuma brilhar com gordura. Do outro 
extremo da mesa, surgiu uma das franjas de Naraht segurando o que parecia 
ser metal ou plástico, ou ambos. Naraht mergulhou o objeto chamuscado na 
sopeira, e sua aba saiu de vista, seguida por ruídos de silvos suaves e de 



mastigação. 
— Molho — explicou Harb. — Gente com fisiologia com base em 

silício adora isso. É óleo cru e filamentos de ferro, temperado com óxidos de 
sódio e alguns metais raros. Ao menos — continuou —, a maioria dessas 
pessoas come isso, mas os tripulantes andalusianos não, embora gostem. 
Motivos religiosos. Jim sacudiu a cabeça de novo, intrigado. 

— Aquilo parecia um disco de dados usado. 
— E era. Costumávamos incinerá-los ao fim de sua vida útil, mas 

alguém descobriu que Naraht gostava deles... como lanchinho. 
Continuaram a andar e pararam no lugar onde ficava um dos tanques de 

jogos no centro do salão. Era simplesmente um tanque tridimensional de 
vídeo, uma plataforma nua de dois metros por dois que projetava imagens 
holográficas sintetizadas para cima, no ar. O tanque estava interligado ao 
principal computador de jogos, e podia rodar qualquer um de diversos jogos: 
jogos de " mesa" como xadrez tri ou quadridimensional, RPG com 
personagens de animação, ou jogos de ação em que um jogador mexia nos 
controles, ao invés de ficar simplesmente ditando ao computador. No 
momento, estava numa dessa últimas modalidades, e Sulu estava no assento, 
apertando ou mexendo nos controles à sua frente. No tanque achava-se a 
imagem de um cruzador de batalha D7D klingon, mergulhando em direção a 
uma estrela. Sulu parecia tentar uma manobra de efeito estilingue numa 
velocidade warp extremamente alta. Não exatamente a manobra mais segura 
do mundo, já que ficar em dobra muito perto de uma estrela geralmente fazia 
a estrela em questão explodir numa nova. Os tripulantes amontoados davam 
incentivo ou alegremente anunciavam o desastre, ou por vezes simplesmente 
passavam discos de crédito para lá e para cá. Harb e Jim observaram o 
suficiente para ver que o dinheiro trocando de mãos estava ligeiramente a 
favor de Sulu. 

— Quer fazer uma pequena aposta? — cochichou Harb no ouvido de 
Jim. Jim sorriu. 

—- Já fiz. Vamos. Tenho que ver alguém. 
— É? Posso perguntar quem? Jim deu de ombros. 
— E só uma suspeita. Spock está aqui e acabamos de nos encontrar com 

a outra nave. 
Foram em direção aos portões principais, onde Spock falava 

serenamente a alguns tripulantes da seção de ciências. 
— Sr. Spock — disse Jim —, o senhor viu K's't'lk? 
— Na verdade, sim — respondeu Spock. — Prevejo uma conversa das 

mais estimulantes com ela. Seu último trabalho sobre a aplicação da teoria 
dos cordões na reação matéria-antimatéria provavelmente vai revolucionar a 



tecnologia warp... 
— Ah, não — fez Jim. 
— ... isto é, se os cientistas da Federação puderem ser convencidos de 

que as fórmulas de mistura que ela sugere são menos do que insanas. — 
Spock parecia resignado. 

— E o que o senhor acha? — quis saber Harb. 
— Não entendo coisa alguma sobre elas — Spock disse —, e parecem 

não fazer qualquer sentido pelos parâmetros normais. Mas com o ramo da 
física de K's't'lk, as aparências em geral enganam. Reservarei qualquer 
avaliação final até o julgamento. Enquanto isso... 

— Sim — disse Jim, enquanto as portas da sala principal de recreação se 
abriram. 

A escuridão entrou: Sarek, no seu manto diplomático de costume. Não 
estava sozinho. Tinha dois dedos estendidos e, tocando-os com os seus 
próprios ao passar pela porta, estava a esposa de Sarek, a mãe de Spock, 
Amanda. Ela sempre fora uma mulher bonita desde que Jim a conhecera, há 
anos. Agora estava linda. Estava menor e mais magra do que fora, mas o 
efeito que isso produzia a fazia parecer com alguém a quem o tempo tinha 
queimado os supérfluos, deixando pura essência. E seu cabelo tinha um tom 
de prata tão perfeito que era capaz de fazer alguém sair correndo para um 
cabeleireiro profissional, ou um fantasma. Usava a roupa de viagem de uma 
dama vulcana (túnica longa, calças suaves, botas suaves), tudo muito lógico; 
mas quando feito nas pesadas sedas da Terra, parecia também exótico e 
esplendoroso. 

Jim inclinou-se frente à sua mão livre. 
— Faz muito tempo. 
— É bom voltar — respondeu Amanda. — E no meio de uma festa 

também. — Ela parecia irônica. — Um pouco de diversão antes do dilúvio. 
Os olhos de Sarek brilharam para Kirk, um olhar estudado. 
— Minha esposa fala figurativamente — disse —, numa tradição de seu 

povo. Dilúvios não são comuns em Vulcano. 
— Meu marido fala de modo circunspecto — ajuntou Amanda, tão seca 

quanto ele —, na tradição do seu. 
Sarek inclinou a cabeça levemente em reconhecimento. Depois disse a 

Jim: 
— Capitão, meu filho se encontrou conosco imediatamente após virmos 

da Coromandel. Apreciaria uma oportunidade de discutir com o senhor antes 
de chegarmos a Vulcano. 

— Quando quiser, embaixador — disse Jim. — Ficarei feliz em 
acomodá-lo. 



— Acredito que seu povo tenha um ditado — disse Sarek. — "A melhor 
hora é agora"? 

— Meu alojamento pode ser meio pequeno — disse Jim. — O salão dos 
oficiais? 

— Como queira. 
— E, se puder, gostaria que o dr. McCoy estivesse presente. 
— O doutor também me encontrou na sala de transporte — informou 

Sarek — para "verificar seu trabalho", como disse. Já tomei a liberdade de 
falar com ele. 

— Então vamos. 
 
— Eu pensava que não o veria até chagarmos a Vulcano — confessou 

Jim, quando todos estavam acomodados no salão. McCoy estava no bar, 
fazendo uma cena ao preparar para si um julepo de hortelã enquanto ouvia. 

Sarek permitiu-se um sorriso suave. Jim primeiro ficou surpreso ao vê-
lo, mas depois deu-se conta de que estava vendo um instrumento 
diplomático, usado tão conscientemente quanto o uniforme diplomático de 
Sarek, ou sua estudada elegância do modo como falava a língua. Em algum 
lugar, tinha sido tomada a decisão: enquanto estiver na Terra, use as 
ferramentas que precisa para ser eficiente... mas continue um vulcano. 

— Eu planejava tomar um dos vôos comerciais de sempre — disse Sarek 
—, mas alguém na Frota Estelar pensou que seria mais prudente que eu visse 
algumas pessoas antes de pôr o pé em Vulcano. — Seus olhos estavam 
cheios de curiosidade, embora o sorriso tivesse sumido. — Minha suspeita é 
que diversas pessoas em altas posições na Federação estavam preocupadas 
em não haver evidências óbvias de conluio entre nós. 

— Mas vocês estão aqui — apontou McCoy, sentando-se ao lado de 
Spock — , e algumas pessoas vão notar que chegaremos todos juntos e 
suspeitar de um conluio de qualquer maneira. 

— Verdade — admitiu Sarek. — Mas ao menos aqui nossas reuniões 
serão feitas sob nossos olhos e não os de mais alguém; e isso é muito 
importante. Pode ajudar de alguma maneira o caso da Federação se 
chegarem a Vulcano sem precisar de assistência sobre os debates vindouros. 
O fato vai impressionar aqueles de nosso povo que acreditam que os 
terráqueos não conseguem comportar-se civilizadamente sem extensa 
assistência. 

— Mas precisaremos dessa assistência — disse Jim. — Spock nos falou 
sobre o formato dos debates de uma maneira geral. Eu era muito bom na 
equipe de debates da Academia, algum tempo atrás. Mas debater com 
terráqueos é uma coisa. Debater com vulcanos... — Jim lançou um olhar 



rápido para Spock. — Já aconteceu de eu perder. 
— Meio-vulcanos — ressaltou Sarek, sem o mínimo tom de reprovação. 

— Perdoe-me, capitão, mas tenho que ter certeza de que compreende a 
distinção. Meu filho... — deteve-se, parecendo ligeiramente constrangido, 
tanto por ser um vulcano tão "puro", como Jim tinha certeza de que era, 
quanto por estar prestes a declarar-se um. — Meu filho, mesmo sendo um 
excelente oficial, inovador e flexível no seu uso da lógica, é uma criança de 
dois mundos, dois ambientes, e embora compreenda como é ser o único 
deles, não tem experiência direta disso. A "pura" herança vulcana é menos 
flexível do que o senhor pode imaginar pelo exemplo de Spock; muito 
menos disposta a abrir mão de seus direitos e prerrogativas; muito menos 
disposta a abrir mão de qualquer uma de suas percepções. Temo que a " 
imagem cultural" vulcana dos terráqueos e da Federação esteja bem fixada 
em algumas áreas... e a vasta maioria dos vulcanos nunca tiveram a 
oportunidade de se misturar ao povo da Federação, ao povo da Terra ou 
humano, para adquirir dados e experiências que pudessem dissuadi-los. 

— É muito chocante, capitão... — disse Amanda. 
— Jim, por favor. Amanda sorriu. 
— Jim, claro. Mas é mesmo chocante. As pessoas da Terra têm essa 

imagem de vulcanos como sendo uma grande força no espaço, por causa da 
influência com que controlam os conselhos da Federação. Mas ao mesmo 
tempo, comparando com outros povos da Federação, uma percentagem 
muito menor de vulcanos vai ao espaço em férias ou a negócios de qualquer 
outra espécie. Algo como menos de cinco por cento, enquanto em outros 
planetas trinta ou quarenta por cento da população sai do planeta ao menos 
uma vez na vida. 

Jim assentiu. 
— Ouvi isso — disse —, e pareceu tão estranho que não tive certeza de 

confiar nos números. 
— Mas eles são corretos — disse Sarek. — Capitão, garanto ao senhor, 

tão receptivo como provou ser, que teria dificuldade em acreditar num fato 
assim. Imagine como é menos provável que os vulcanos estejam dispostos a 
mudar de idéia sobre os humanos. .. especialmente quando tão poucos têm 
experiência deles. Temos uma grande reputação de inteligência entre as 
humanidades, mas receio que nosso ponto mais fraco quanto a isso seja 
nossa rigidez. 

— Teimosia — disse McCoy bebericando sua bebida. 
— Uma palavra de infeliz conotação emocional — disse Sarek —, mas 

possivelmente correta. Doutor, isso pode ser um choque para o senhor, mas 
nem todos os vulcanos estão livres de emoção. 



McCoy ergueu uma sobrancelha de maneira extremamente vulcana e não 
disse coisa alguma. 

— Na verdade, é um problema de origem lingüística — explicou 
Amanda. — Existem conceitos vulcanos que os tradutores universais têm se 
equivocado há muitos anos. "Arie'mnu", especialmente. — Corou por 
alguma razão, mas continuou. — O conceito continua sendo traduzido como 
" falta de emoção", ou " supressão da emoção", que é melhor... mas não 
muito. Uma tradução mais precisa seria "domínio das paixões". A palavra 
em si reconhece que os vulcanos também têm emoções, mas estão lidando 
com elas, ao invés de serem dominados por ela. 

— Acha que uma tradução errada assim seria fácil corrigir? — indagou 
McCoy. — A Federação tem um comitê para fazer esse tipo de coisa, não 
tem? Ele aprova essas mudanças e atualiza os computadores regularmente. 

Amanda suspirou. 
— Doutor, eu costumava fazer parte desse comitê. O problema é que 

agora moro em Vulcano... e o comitê suspeita que meu ponto de vista não 
seja mais imparcial. Não que suspeitassem disso quando eu morava na Terra. 
Que ser humano não é ser parcial sobre algumas coisas? Oh, como é ilógico! 
— Ela ergueu as mãos para o alto, chateada. 

Sarek encarou-a com uma expressão que Kirk suspeitou ser de afeição 
muito contida. 

— Desta forma, o problema perpetua-se — disse ele — e resiste à 
solução. Bem, cabe a nós impor uma solução, de um jeito ou de outro. 

Jim assentiu. 
— Senhor — indagou —, preciso perguntar uma coisa, e se o ofender, 

desculpe-me. Spock disse-me que T’Pau está tentando impor-se sobre o 
senhor para que defenda a posição de que Vulcano deve se separar. Vai 
mesmo fazer isso? E, se o fizer, estou correto em acreditar que ainda assim 
está tentando ajudar nosso lado da questão? 

Sarek ficou mudo por um momento. 
— T'Pau não faz tentativas. O que se dispõe a fazer, ela o faz, de um 

jeito ou de outro. Capitão, o senhor compreende, creio, que T'Pau poderia 
facilmente ter me demitido da embaixada, se eu a desafiasse. 

— Sim — disse Jim. 
— Não que esse fato tivesse por si só necessariamente me impedido de 

fazer o que quero por vontade própria — disse Sarek. — Aceitei a 
embaixada na Terra tanto por razões éticas quanto por outras, e embora eu 
tenha que sustentar os pontos de vista de meu governo, se se tornarem 
intoleráveis para mim, ou se eu sentir que uma pressão imprópria está sobre 
mim, imediatamente renunciarei. 



— Mas não fez isso. 
— Não se deve agir com pressa desnecessária — ressaltou. — Primeiro, 

não tive a chance de falar com T'Pau: só obtive uma curta comunicação 
escrita sua, dizendo o que deseja que eu faça. Até obter mais dados, não 
posso tomar decisões finais. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, capitão: acho 
imensamente desagradável ser forçado a falar contra o planeta de minha 
embaixada, por razões que nada têm a ver com minha história lá, meu 
casamento ou meu relacionamento com meu filho e com a Frota Estelar. Há 
muitos anos meu trabalho tem sido entender seus povos e aproximar-me 
deles; entender suas diversidades. Agora vejo esse trabalho voltando-se 
contra si mesmo, e todo o conhecimento e experiência que acumulei sendo 
usada para discriminar essa outra diversidade, para isolar meu povo dela. 
Isso é quase uma perversão do que minha carreira representa. 

— Mas se sentir que deve fazer isso — deduziu McCoy —, o senhor o 
fará de qualquer maneira. 

— Claro que farei, doutor. Agora, como em muitos outros tempos, as 
necessidades da maioria sobrepujam as necessidades da minoria. E se, ao 
curso dos próximos dias, eu descobrir que meu povo ficaria mais 
prejudicado em permanecer na Federação do que deixando-a? Não devo, 
então, preservar a espécie da qual faço parte? Mas o mais importante é que 
este assunto seja tratado com lógica. — Piscou então e falou de novo, de 
modo que uma palavra não se traduziu. — Não. Cthia. Não devo ser mal-
entendido. Cthia deve dominar isso, ou todos estaremos perdidos. 

Jim parecia perdido. 
— Acho que preciso de uma tradução. Obviamente é uma palavra 

vulcana, mas não a conheço. 
Amanda parecia triste. 
— Provavelmente é o pior aspecto de toda essa confusão — disse ela. — 

Essa é a palavra vulcana moderna que traduzimos como "lógica™. Mas o 
que significa, mais corretamente, é " realidade-verdade". A verdade sobre o 
Universo, sobre como as coisas são, ao invés do que desejamos que sejam. 
Engloba ambas as realidades física e interior simultaneamente, em todas as 
suas nuanças. O conceito diz que, se não dissermos ao Universo a verdade 
sobre ele mesmo, se não o tratarmos e às pessoas nele como são, reais e 
preciosas... ele se voltará contra nós e nenhum de nossos negócios 
prosperará. — Suspirou. — Receio que seja uma explicação da palavra para 
crianças. Livros inteiros foram escritos tentando defini-la completamente. O 
que Sarek está dizendo é que, se não tratarmos desse assunto com o máximo 
respeito pela verdade, que é do que todos os envolvidos realmente precisam, 
isso terminará em desastre. 



— E o problema — raciocinou McCoy — é que a verdade sobre o que se 
precisa, parece diferente para todos que se deparam com a situação... 

Sarek assentiu, um gesto grave. 
— Se eu achar que preciso defender meu planeta natal contra a Terra, 

farei isso. Do mesmo modo — continuou —, se puder, em minha 
consciência, defender a Federação em meu testemunho, farei isso. Mas o que 
importa é a observância da etnia, sem falhas, sem erros. Caso contrário, tudo 
isso será inútil. 

— E se achar que deve ficar contra a Federação — disse Jim —, e se isso 
significar que nunca mais deverá ver seu filho, ou sua mulher... ou tiver que 
ir para o exílio com eles... 

Naquele momento uma expressão surgiu por apenas um momento: 
angústia. Jim imediatamente arrependeu-se de tê-la visto. McCoy já tinha 
desviado o rosto. 

— Então é assim que será — disse Sarek, a voz calma e fria, embora seu 
rosto o tivesse traído. — Deve entender, capitão, que de atos como os que 
vão acontecer nas próximas semanas, as conseqüências se espalharão. Elas 
se espalham de todos os atos, mas especialmente de atos assim, quando as 
pessoas conscientemente tomam o destino de seu planeta em suas mãos. Os 
efeitos a curto prazo da saída da Federação, nossas pequenas dores e perdas 
pessoais, o pequeno assunto de exílio ou desavença, não pesam 
significativamente contra a perda da diversidade, o bem-estar, a identidade, 
de uma espécie inteira. Nossa ou sua. Aqui, ao menos até onde me conste, as 
necessidades da maioria superam as minhas necessidades. Meu filho e minha 
mulher tomarão suas próprias decisões, e as farão bem, estou certo. — Sarek 
olhou para Amanda, e dela para Spock, com orgulho quase palpável. — Mas 
para mim, não ouso saber o preço. Servi meu planeta por mais tempo do que 
o senhor está vivo; fiz juramentos para servi-lo que vulcanos normalmente 
não discutem com estranhos. Ainda o servirei, e servi-lo-ei tão bem quanto 
puder escolher, a despeito das conseqüências. 

Neste momento, Sarek inspirou profundamente. 
— Mas eu não tenho de gostar disso. 
— Gosto é uma emoção — observou McCoy, baixinho. 
— Sim — disse Sarek, encarando-o nos olhos. — É, sim. Seria um alívio 

se pudesse me atestar incompetente para testemunhar. Infelizmente, duvido 
que a Associação Médica Vulcana admitisse seu diagnóstico. 

McCoy deu de ombros, resignado. 
— Valia a pena tentar... — Em seguida mexeu-se um pouco no assento, 

cruzando os braços. — Por que nós fomos chamados a testemunhar, Sarek? 
Jim e eu, quero dizer. 



— E uma boa pergunta — admitiu Sarek. — Muitas das escolhas foram 
feitas pelo Alto Conselho de Vulcano, ou por delegados que escolheu para 
representar um razoável cruzamento de arenas e tipos de interação que 
Vulcano e a Federação compartilharam com a associação. Estão 
historiadores, lógicos, cientistas de vários tipos... devem ter reparado em 
K's't'lk: ela tem trabalhado com nosso povo por mais tempo do que qualquer 
outro cientista da Federação, e é conhecida pelos resultados que produz... se 
não necessariamente por qualquer ramo da lógica que nós usamos. Mas 
resultados são tão valiosos para nosso povo quanto teoria. E também estarão 
uns poucos representantes da Frota Estelar. Mas eu poderia imaginar que o 
seu testemunho de pesaria bem mais do que os deles. T"Pau, há muitos anos 
no Alto Conselho, tem o direito de fazer escolhas que ninguém ousaria 
impugnar; e o fato de que os escolheu também foi notado. 

— É com isso que estou tendo problemas — disse Magro —, porque 
francamente, Sarek, na última vez que estivemos em Vulcano, não 
obedecemos exatamente às regras. Pelos padrões vulcanos, claro. Quando 
descemos para o casamento de Spock e descobrimos que aquela, deixe-me 
ver, T’Pring, não o queria... 

— É bem conhecido — disse Sarek —, por pouco que vulcanos discutam 
o caso, que a atitude de T’Pring em escolher seu capitão num combate 
mortal com Spock foi extremamente imprópria. Nada no resumo que Spock 
lhe dera poderia tê-los preparado para as seqüelas extremamente 
desagradáveis. 

— Desagradável não é bem o termo — disse Jim, esfregando o pescoço 
num impulso. — Ser estrangulado com um ahn woon estraga o dia de 
qualquer um. 

— O que quero dizer — disse McCoy, parecendo constrangido — é que 
se eu não tivesse passado a Jim aquela droga enquanto o "medicava", ele 
teria morrido... mas fazendo isso, violei as regras, embora não a intenção de 
toda a cerimônia de Casamento e Desafio. Droga, Sarek, eu trapaceei! 

Sarek assentiu gravemente. 
— Fico imaginando — disse—, se não terá sido exatamente por isso que 

T'Pau o escolheu... 
McCoy parecia atônito. 
— Seu capitão comportou-se de maneira completamente apropriada — 

disse Sarek, olhando para Jim com aprovação —, e de sua parte, o senhor 
obedeceu ao seu juramento à Frota Estelar e ao Outro, e preservou a vida, da 
melhor forma que podia. Nenhum vulcano o culpará muito, por muito 
tempo, por isso... Se, é claro, nos rebaixarmos a uma emoção tão degradante 
quanto a culpa, para começar. 



— Oh, bem, sim — disse McCoy, e não tocou mais no caso. 
— Estimo um-vírgula-seis dias até Vulcano para a Enterprise voltar à 

velocidade warp, assumindo que mantenha sua velocidade anterior — disse 
Sarek. — Capitão, Spock já conhece o formato e estilo de debate e 
inquirição que vão ocorrer. Se tiver algum tempo amanhã cedo, posso 
pesquisar algum material na biblioteca com o senhor e lhe dar algumas 
indicações. O doutor certamente também vai querer participar. 

— Certamente, embaixador. Às zero-vírgula-trinta e cinco, se quiser. 
— Excelente. Então devo me recolher. Minha esposa virá comigo. Sarek 

ergueu-se; os demais levantaram-se quando Amanda o fez. 
— Boa noite, capitão. Filho. 
Saíram e as portas fecharam-se atrás deles. 
— Sua mãe fica mais especial com o tempo — observou McCoy para 

Spock. 
Spock aquiesceu. 
— Ela é capaz de ficar bem enrubescida — disse McCoy. — Pode 

explicar isso? Spock ergueu uma sobrancelha, pensou no assunto por um 
momento. 

— Antes de se dedicar ao magistério, mamãe trabalhou nas primeiras 
versões do tradutor universal, como deve ter deduzido — disse. — Uma de 
suas contribuições ao primeiro Comitê de Traduções foi a tradução errônea 
de "arie'mnu" que ela mencionou. Ocorreu um tempo depois que conheceu 
meu pai, enquanto ainda tentava dominar a língua. Receio que ele implique 
com ela um pouco sobre isso. 

McCoy sorriu um pouco. 
— Fiquei imaginando se era algo assim. Bom, errar é humano. 
— Isso é precisamente o que os vulcano dirão — observou Spock. — 

Capitão, doutor, boa noite. 
— Boa noite, Spock — disse Jim. 
A porta fechou-se atrás de Spock, deixando Jim e McCoy c o fim de um 

julepo de hortelã. 
— Bem, Magro? 
Ele balançava a cabeça. 
— Sarek — disse. — Quem disse que "a única coisa pior do que um 

canalha é um homem de princípios?" 
— Parece Twain ou Averith. 
— Mmf... — fez McCoy, pousando seu copo. — Vulcanos... Jim 

encarou-o. 
— Para uma espécie tão forte — comentou McCoy, um tom de piedade 

na voz —, estão mesmo com medo. Imagino de quê... 



— O que Spock nos disse esta manhã — disse Jim — deve ser bom o 
bastante para iniciantes. 

— Não — disse McCoy. — Tem alguma coisa além disso... 



Vulcano Dois 
 
Ainda não havia palavras. Pensar era o bastante. 
Ele não tinha nome: ao menos, nenhum que fosse capaz de dizer a 

outros. Certamente, os outros tinham modos de pensar nele: o grande, aquele 
com cabelo preto, aquele que pegou a fera, aquele que sabia onde estavam as 
pedras de fogo. Mas, para ele, esses pensamentos não eram ele mesmo, nem 
o descreviam com precisão, não seu eu interior. As vezes desejava poder 
pensar em seu próprio nome sozinho, mas isso nunca parecia importar, não 
por muito tempo. Ele era ele mesmo. O Outro sabia. 

Passava a maior parte dos dias fazendo o que faziam os outros que 
viviam com ele: vagando entre as árvores, comendo quando tinha fome, 
bebendo quando tinha sede, deitando para descansar quando estava cansado. 
Havia outros impulsos, mas vinham com freqüência menor. Isso já fazia 
anos, desde que fora acometido pelo Arrebatamento, e outros daqueles com 
quem viajava tinham-no perseguido, ou foram perseguidos, sob a sombra das 
árvores maiores, para lá realizarem feitos estranhos uns aos outros. Não 
tinham idéia de onde vinham esses impulsos e não teriam imaginado em 
questioná-los mais do que questionariam por que se tinha fome ou sede. O 
que importava? Havia comida e bebida suficiente, c bastante chão forrado 
com coisas verdes para se dormir. Algumas vezes, depois dos 
Arrebatamentos, vinham outros, depois de grandes dores e prazeres; mas 
sempre havia comida para eles também. Ninguém entendia a fonte desta 
nutrição, por que vinha de repente de seus corpos, por que ia embora. Não 
importava. O Outro sabia. 

Enquanto ficaram junto às árvores, nunca lhes faltou comida. As frutas 
iam e vinham. Às vezes uma fruta estava na estação, depois outra. Na 
estação fria, havia as grandes cabaças e as flores chatas que floresciam na 
pedra e eram boas para comer, e as vagens longas penduradas nas vinhas, c 
as frutas duras como pedras que tinham que ser quebradas, mas estavam 
cheias de frutinhas menores e macias de suco doce. Algumas dessas coisas 
simplesmente tinham melhor gosto do que outras, tinham um sabor diferente 
ou uma fragrância mais interessante. O grupo as experimentava com 
freqüência, um deles chamando os outros para ver uma nova planta ou fruta 
que o grupo nunca tinha visto, passando-a para outros provarem. Havia 
admiração pelos que sabiam fazer isso bem; eram tocados, cercados pelos 
outros que também queriam aprender a fazê-lo tão bem. Dormiam 
aquecidos, acordavam para vagar nas florestas novamente, para comer e 
olhar em torno de si, maravilhados. Não havia mais nada a fazer. Às vezes 



morriam, sem entender o que estava acontecendo, sem saber o que era a 
morte. Não importava. O Outro sabia. 

Eram humanóides, um tipo que seria conhecido de qualquer 
xenopaleontólogo moderno; talvez " plantados" em Vulcano pela espécie 
peripatética conhecida como Preservadores, talvez não. Pareciam-se tanto 
com os humanos terráqueos paleolíticos, em certa época, que poderiam 
facilmente ter sido confundidos com eles; uma jovem espécie que se tornara 
robusta, de mãos e membros fortes, a caixa craniana rapidamente se 
expandindo para lidar com um meio ambiente rico de estímulos. Seria 
preciso um exame bem detalhado para determinar que não eram realmente 
humanos. O matiz da pele sob o cabelo desgrenhado e o manto de fuligem 
usado inconsciente e alegremente, teriam revelado a indicação mais óbvia: 
teriam eventualmente levado um examinador a um sangue que era verde, não 
vermelho, e à molécula que traía a ligação de tantas espécies com a vida 
vegetal de seus planetas. Na Terra, existe apenas um átomo de diferença 
entre as moléculas de clorofila e hemoglobina; manganês no coração do 
composto para o cloroplasto dessas plantas, e ferro para as células 
sangüíneas de feras e homens. Em Vulcano, a diferença é ainda menor. 
Ambos, o vulcanohema e o cuproplasto, têm um átomo de cobre no centro 
do composto. Poucos planetas foram tão verdejantes como Vulcano em sua 
linda e viçosa infância, continentes inteiros cobertos com imponentes 
florestas de árvores, algumas de quilômetros de alturas, oceanos onde 
plantas altas como árvores alcançavam e se curvaram à superfície azul como 
o céu, de raízes com centenas de metros de profundidade. Os animais 
pequenos pareciam-se mais com plantas do que com qualquer outra coisa. 
Os maiores só conseguiam libertar-se de serem plantas com muita 
dificuldade. Era um mundo gentil, de um ponto de vista evolucionário, e 
havia muito menos razão para lutar do que na Terra ou em muitos planetas. 
Menos razões para empurrar um organismo rumo à existência. Ser era fácil. 

Havia lugares em que isso não era tão fácil. Os andarilhos costumavam 
evitá-los sem especificamente dar-lhes nomes ou pensar sobre eles. Havia 
lugares onde as árvores eram mais esparsas, onde as frutas não eram tão 
fáceis de serem encontradas, onde a água era escassa e não fluía do topo de 
todas as rochas altas, ou às vezes até das próprias árvores. Estes andarilhos 
chegavam a esses lugares, e sentiam-se vagamente desconfortáveis e 
insatisfeitos com eles, e voltavam para onde as frutas eram doces e a água 
jorrava sem que fosse preciso procurá-la. 

Ao menos, a maioria voltava. 
Ele era uma exceção. Se não fosse tão bom em achar a fruta mais doce, a 

água mais fresca, poderiam ter-se afastado dele e o deixado sozinho há 



muito. Mas ele tinha o dom de achar, porque olhava melhor mais longe do 
que os outros, então toleravam (sem saber) o outro dom que era parte do 
primeiro, a tendência de olhar adiante, de imaginar se uma fruta um pouco à 
frente podia ser mais suculenta ou mais exótica do que a última. Às vezes 
deixava o grupo sozinho, embora isso lhe partisse o coração (mesmo assim, 
mesmo que pudesse ouvir suas mentes um pouco, ainda assim a solidão 
doía), e passava longas semanas vagando sob o imenso pavilhão de folhas, 
ouvindo novos sons, provando, tocando, intrigado com o que via. Às vezes 
nada encontrava. Às vezes voltava pesado com o carregamento que trazia de 
grandes distância, novas frutas e folhas estranhas. Às vezes voltava sem 
nada, exceto histórias que não conseguia contar; a não ser no defeituoso 
discurso de imagens em sua mente: e as imagens eram incompletas, 
fragmentadas, pela indisciplina de uma mente que pulava de imagem a 
imagem, excitada demais para ser controlada. Imagens era tudo o que podia 
compartilhar, e isso começava a incomodá-lo muito. Tinha de haver um 
modo de fazer os outros entenderem, entenderem tudo. Ele iria procurar isso. 

E assim fez. Mais e mais afastou-se do solo em que seu grupo costumava 
vagar. Estranho como agora definia a si mesmo pelo termo "deles", mas o 
grupo, quando ele estava longe, procurava não se afastar muito, para que o 
"estranho" pudesse achar o caminho de volta Seus pensamentos o 
procuravam; mas sendo tão destreinados com suas imagens, raramente o 
alcançavam. De modo que algumas vezes no meio de uma noite escura e 
úmida, ou de um dia penoso e árduo, sentia um roçar contra a sua mente, 
como a de uma asa de pássaro: a preocupação de um deles. Ele voltaria ao 
que eslava fazendo, sentindo-se curiosamente confiante. Eles o conheciam, 
como o Outro o conhecia. 

Era um mundo para se vaguear, como que feito especialmente para isso; 
um mundo de verões ensolarados, úmido e iluminado embaixo das árvores 
mesmo de dia, o mar infindável de copas de árvores e os grandes oceanos 
brilhando com a luz de cobre à noite quando T'Khul erguia-se no horizonte. 
Um ano vulcano era um pouco mais curto do que se tornaria um ano 
terrestre, mas não tinha a grande inclinação axial que causava invernos frios 
e verões ferozes em outros planetas, e a excentricidade de sua órbita era tão 
pouca que ela fazia um círculo quase perfeito. O verão era eterno, e brando. 
Os oceanos mornos, há muito acalmados de sua efervescência, e verdes 
como bronze envelhecido, umedeciam as faixas de terras arbitrariamente, 
com longas chuvas suaves ao longo de todo o ano; a atmosfera, mais rica em 
oxigênio do que o normal devido à abundância de vida vegetal em terra e no 
mar, mantinha o calor do sol alto. Havia gelo em dois pequenos círculos, nos 
pólos, e dificilmente em qualquer outro lugar, em qualquer tempo. Mesmo 



lá, nos pontos mais ao norte e sul, a superfície de gelo esquentava e derretia, 
e ficava verde por uma estação com as minúsculas algas resistentes à 
temperatura, as que primeiro colonizaram o planeta, para benefício de todo o 
resto. 

Através deste mundo suave, o andarilho avançou, sem direção, sem 
propósito definido. Só sabia que procurava alguma coisa. A vida das 
florestas passava por ele à medida que as atravessava, e o andarilho prestou 
tanta atenção a ela quanto sempre prestava, não mais. Havia muitas outras 
formas de vida nestas florestas, algumas das quais caçavam outras, ao invés 
de comer os frutos das árvores. O andarilho não as temia, não mais do que 
qualquer um de seu povo. Uma vez um deles morrera por causa delas, mas 
ninguém prestou muita atenção. Aquela estranha parada, aquela mudança, 
sempre acontecia mais cedo ou mais tarde, e não havia tristeza. Aqueles que 
paravam ainda podiam ser ouvidos nas mentes dos outros, e havia algo 
indefinidamente maior sobre aqueles que paravam, de tal maneira que 
embora raramente falassem, ouvi-los era uma alegria. Ninguém sabia os 
porquês da Mudança, ninguém pensava muito nisso. O Outro sabia. 

O andarilho avançou sob as grandes árvores, comendo, bebendo e 
dormido, durante muito tempo. O tempo em si não importava muito para ele, 
nem teria, se tivesse esse conceito. Teria aparentado loucura contar as 
respirações de alguém quando os dias eram tão cheios de maravilhas. E 
havia outras coisas a se fazer. O que o andarilho finalmente começara a notar 
era que a comida estava ficando mais difícil de ser encontrada. Alegrou-se 
com a constatação, do jeito que alguém se alegraria ao deparar com uma 
fruta extraordinariamente grande pendurada num galho. Sabia que estava se 
aproximando do que procurava, o lugar onde as coisas eram diferentes. 
Continuou andando. 

Logo havia menos tipos de árvores, e depois, eventualmente, só um tipo 
de fruta. E as demais árvores ao redor não eram do tipo que derramavam 
água quando se quebrava os galhos. Os riachos que vinham das rochas se 
tornaram mais escassos. O andarilho parou por um momento e pensou sobre 
isso, sentado à beira de um dos riachos, mordendo uma cabaça e mexendo 
sua mão na água. Conhecia o bastante para saber que, se alguém ficasse sem 
água muito tempo, esse alguém parava; e não desejava se transformar numa 
voz no ouvido de ninguém, não importava o quão felizes e satisfeitas 
soassem. Ocorreu-lhe que teria que voltar ao grupo novamente, se não 
pudesse achar mais água no caminho por onde estava seguindo. Decidiu 
beber muita água e fazer uma longa caminhada, e se não achasse água ao 
findá-lo, voltaria ao lugar onde estava seu povo. 

O andarilho bebeu até pensar que iria estourar, e depois caminhou. Como 



o viajante provavelmente mais experiente de seu pequeno grupo, aprendera a 
ler alguns sinais a respeito da terra sem sequer dar-se conta de que lia. Um 
deles era que uma vez indo morro abaixo, provavelmente ia-se 
estranhamente mais rápido do que morro acima; na verdade, por todo o 
cairiinho de sua longa jornada, dera-se conta de estar indo lentamente para 
baixo. Agora escolhera esse caminho de propósito: escolhera também o 
caminho por onde as grandes árvores pareciam mais finas. E caminhou. 

Caminhou por quase uma semana, sem beber mais, sem comer mais. 
Naquela época, como hoje, vulcanos eram resistentes, e talvez, naquele 
distante alvorecer de seu mundo, mais resistentes do que agora. As árvores 
começaram a escassear. A luz do sol vinha ao chão em grandes espaços. O 
andarilho ergueu o olhar para o céu, de um azul intenso, e ficou imaginando. 
Só muito raramente tinha olhado o céu, e naquelas vezes suspeitara que de 
alguma forma era parte das árvores. Agora começava a suspeitar que podia 
ser, na verdade, o contrário, e que as árvores eram uma parte mais sombria e 
próxima daquela claridade brilhante que machucava seus olhos. Sem dúvida, 
o Outro saberia; iria perguntar-lhe um dia. Enquanto isso, continuou a 
caminhar. 

Perto da primeira vez em que sentiu sede, todas as árvores de repente 
tinham desaparecido por completo. O andarilho viu este súbito fim do verde 
à sua frente, viu o cinturão de claridade, o horizonte, pela primeira vez em 
sua vida, e teve que parar e se segurar numa árvore, por causa da terrível 
tonteira que o acometeu. O mundo não era emparedado dentro do verde das 
sombras das árvores por todo o lugar, afinal de contas: era plano. E o plano 
estendia-se diante de si num verde mais curto e grosso do que o das árvores, 
todos pontilhados com cores brilhantes como as das flores que cresciam de 
algumas das árvores do lugar que considerava casa, mas eram mais 
brilhantes, mais frágeis. E além do plano que se estendia ali, havia um outro 
ainda mais plano, de uma cor pálida brilhante que jogava a luz branca do sol 
de volta em seus olhos fazendo-os se espremerem. O andarilho era o 
primeiro vulcano a por seus olhos num deserto. 

Certamente ali não havia fruta nem água. Mas ele tinha que saber o que 
havia ali. Caminhou. 

Agora a sede era sua companheira constante. Só uma vez conseguiu 
saciá-la, quando uma tempestade de verão pegou-o desprevenido, bem longe 
de suas vizinhanças normais; deitou-se com a boca aberta na torrente, ainda 
que estivesse surpreso com o enorme barulho dos trovões no espaço aberto, e 
depois chupou cada gota de água de cada folha de verde que podia alcançar 
antes que a temperatura alta sugasse as preciosas gotículas de volta para o 
céu abrasador. Então começou a andar de novo. 



O verde deu lugar a pedras e montanhas sem cobertura densa, nada além 
de poeira, cascalho e entulho estéril. Em toda a sua vida, jamais caminhara 
em algo mais áspero do que lodo e ervas macias. Seus pés deixavam pegadas 
verdes atrás de si, mas ele não notava. Só tinha olhos para a brancura 
desafiadora. Adentrou-a, penetrando em sua orla, onde não tinha nem 
mesmo o cascalho, só areia. Ali, parou. 

As dunas estendiam-se ao infinito. Brancas, brancas, ardentemente 
brancas, rolavam em distâncias inverossímeis em bancos de areia como que 
perfeitamente esculpido a ponta de faca, e acima delas, soprava o vento na 
direção e jogava a areia da crista em rajadas esparsas. Lá ele ficou, os olhos 
lacrimejando na luz quase insuportável, e encarou um mundo que tinha 
margens ao invés de paredes: margens distantes demais para alcançar um 
dia. 

E além das margens... alguma coisa cresceu no céu, e ele a viu, e caiu de 
joelhos. 

Era uma montanha. Estava sozinha. Subia à distância, sem o desafio de 
outros picos, inacreditavelmente alta, arborizada quase até o topo. E seu topo 
era de branco puro que refletia a luz de volta para ele de forma tão límpida e 
afiada quanto a dor. Era assim que se parecia na sua juventude, o Monte 
Seleya, erguendo-se como a mais alta das montanhas de Vulcano, naqueles 
tempos antigos, quando seu topo ainda se lançava rumo ao céu altivo e sem 
erosão, e ainda conhecia a neve. Parecia luminoso demais aos vulcanos 
daquele tempo, aquela montanha antiga e inviolada à beira da Grande 
Fornalha, o ponto imóvel ao redor do qual tanta história se agitava. Mas para 
o andarilho, lá no começo dos tempos, era a coisa mais alta do mundo, a 
coisa que com certeza chegaria ao céu até mesmo onde as árvores não 
alcançariam: o centro do Universo. E o andarilho jogou-se no chão e 
desejou-a como nenhum vulcano em todo o planeta tinha desejado algo 
antes. Nunca houvera necessidade em Vulcano; não até aquele momento. 
Agora um vulcano necessitava, e aquela necessidade mudaria tudo. 

O andarilho finalmente ergueu-se, sentou-se na areia quente e olhou a 
montanha com olhos que tinham mais do que apenas o desejo. Não havia 
como calcular com precisão sua distância, mesmo um viajante experiente 
como ele. Estava acostumado a mundos com paredes e pilares de árvores 
bem à mão, ao invés desta visibilidade límpida que parecia se estender num 
infinito de ar puro azul-esverdeado. Sabia que demoraria muito, muito tempo 
para andar até lá. E se aquela coisa fosse tão longe quanto pensava, e se a 
altura que aparentava mudasse da mesma maneira que a altura aparente de 
uma árvore mudava quando se chegava perto, então a grande árvore de pedra 
(assim pensava ele) devia ser muito alta. Poderia escalá-la, como tinha 



escalado algumas árvores antes. E se chegasse ao topo, poderia tocar os céus. 
E depois... mas aí seu raciocínio falhou. 

Era um caminho longo, muito longo, esse era o problema. Não havia 
nenhuma comida ou água ali; e provavelmente não haveria nenhuma comida 
ou água lá também. Para chegar ao céu, teria que resolver aquele problema. 
E já estava desesperado de fome e sede; e uma outra fome tinha surgido, a 
fome pela montanha, que ninguém nunca tinha sofrido, e por isso era 
duplamente terrível. 

Por fim, o sol se pôs, e com sua descida, como era o tempo apropriado 
do mês, T'Khut ergueu-se vagarosamente à beira do mundo e olhou para o 
andarilho lá embaixo. Ele não tinha dúvida de estar sendo observado. Até 
chegar à montanha, nada a não ser os outros que andavam com ele pareciam 
ter aquela habilidade de olhar, de ver. Agora a grande forma estendia-se para 
cima além do horizonte, sua forma mudando e se alterando num estranho 
achatamento dos pólos, distorcida pelas lentes da atmosfera. E o andarilho 
encarou essa aparição e duvidou da natureza inanimada do mundo. Ele e seu 
povo tinham captado um pouco da visão de T’Khut através das folhas das 
árvores mais altas. Mas tinham-na visto apenas em fragmentos, brilhos 
através do vasto véu de folhas, sem estar mudada, aparentemente imutável. 
Agora o horizonte e a atmosfera ondulante de calor esculpiam uma nova 
forma para ela a cada minuto, e ela parecia ser um ser vivo, deslizando para 
cima sobre a margem da existência, respirando, mudando, crescendo como 
as barrigas delas depois do Arrebatamento. Os contornos de T’Khut 
tremulavam, ela inchava, crescia redonda, embora ainda achatada: uma 
forma de aparência grávida, inchada com promessas. Fogo bruxuleava na 
prata escura do crescente que ela ainda carregava em seu novo limbo. 

O andarilho estremeceu e escondeu os olhos. Se o Outro sabia sobre esta 
beleza monstruosa, nunca dera a entender. 

Mas os tremores cessaram logo, enquanto T’Khut voltou à sua forma de 
praxe, e a escuridão desceu sobre a terra, e os Olhos saíram, primeiro o 
branco, depois o vermelho. O andarilho percebeu que tinha que voltar antes 
que pudesse ir mais longe. 

A viagem de volta foi muito mais longa do que a de ida, porque o 
andarilho tinha exaurido seus esforços para chegar à margem do deserto, e 
por diversas vezes, enquanto voltava, simplesmente teve de deitar-se por um 
dia ou mais na sombra de alguma árvores frutífera, sem se mexer, apenas 
respirando. No começo, sombra era uma coisa preciosa; quando as árvores 
voltaram a se multiplicar, espojou-se na sombra como se estivesse num lago 
da floresta... Em seguida, surpreendentemente, ficou enfadado com a visão 
do céu claro azul-turquesa. Quando reencontrou a primeira (ou última) fonte 



borbulhando da rocha, bebeu , rolou e deitou até adormecer dentro dela; na 
manhã seguinte, sentou-se para comer as cabaças doces que balançavam por 
ali, e depois para beber, beber como se não fosse sobrar água no grande 
vasto mundo na manhã seguinte. Ficou vários dias na fonte, comendo as 
cabaças, recuperando as forças, pensando no longo caminho de volta, no 
longo caminho até a montanha, e como não havia água lá... 

Então uma manhã decidiu que não ficaria mais na fonte; naquele dia 
voltaria às pastagens onde seu povo perambulava. Seu coração ficou leve 
com o pensamento. Quebrou várias cabaças ao mesmo tempo, comeu seu 
fruto doce e depois alegremente jogou metade da casca da última no 
laguinho que a fonte fazia ao pé da rocha. 

A casca não afundou como uma pedra. Ela flutuou, girou na correnteza 
da água, e a água caiu para dentro da casca oca e ficou lá. 

O andarilho ficou olhando aquilo muito tempo. 
Levantou-se, foi para a árvore próxima, colheu uma outra cabaça 

(embora não estivesse com fome), levou-a de volta à fonte e sentou-se. 
Quebrou a cabaça com uma pedra e atirou metade dela na água. 

Ela flutuou. Água entrava dentro dela, rolava em gotas brilhantes, e não 
escorria para fora. 

O andarilho retirou a cabaça da superfície da água com cuidado. As 
gotas e filetes de água rolavam dentro da curva da cabeça, mas não 
derramavam. 

Ele levou a cabaça desajeitadamente aos lábios; a água saiu de lá e ele a 
bebeu. Seu rosto estava molhado com água. 

Afundou a cabaça de novo no laguinho, e desta vez andou com a cabaça 
cheia até a metade. A água balançou um pouco, mas ficou dentro da cabaça. 
Bebeu de novo, desta vez ainda mais desajeitadamente. 

Afundou a cabaça outra vez, ergueu-se, andou e bebeu de novo, e sentiu-
se refrescado. 

Depois afundou a cabaça novamente, em júbilo, derramou-a sobre a 
cabeça. Mesmo naquela época, vulcanos não sorriam... mas isso foi o mais 
próximo a que chegaram por alguns milênios. 

O andarilho só deixou a fonte após alguns dias, e quando o fez, com uma 
cabaça quebrada só no topo, estava nervoso. E se a água não ficasse? E se 
houvesse alguma coisa especial nas cabaças daquela parte do mundo, ou nas 
fontes? Mas na manhã seguinte descobriu que a outra fonte também 
funcionava a contento; água era água. E enquanto caminhava de volta a seu 
povo, descobriu que algumas cabaças funcionavam melhor para carregar 
água do que outras; eram mais leves ou maiores. Continuou a caminhar, 
maravilhado, rumando para casa, contente consigo mesmo e com o Outro, 



que certamente deveria ter feito isso. 
O povo que procurava, como sempre, não caminhara para longe. Viram-

no chegando com alegria, mas não muita surpresa; ele sempre voltava. E 
então viram-no carregando uma fruta, mas para espanto, era uma fruta que 
conheciam. Ficaram muito mais surpreso quando viram que o seu interior 
não era o que conheciam. Decidiram que era mesmo uma fruta nova. 

Ele tentou lhes explicar. As imagens na sua mente lhe falharam de novo. 
Tentou mostrar-lhes a grande árvores de pedra, como era alta, como estava 
longe; tentou mostrar-lhes o grande deserto de cascalho e pedra, a planície 
verde, as torrentes de chuva e raios, tão diferente de suas chuvas tão calmas; 
tentou mostrar-lhes T'Khut em seu esplendor mudo, aparecendo no mundo. 
Só às vezes o conseguia. Ou a imagem era transmitida, mas não a maravilha 
que ele sentira durante a visão, ou espanto, ou horror. Não podia fazê-los 
entender. Especialmente sobre a montanha, não podia fazê-los entender, e 
isso o magoava profundamente, de um jeito que não poderia explicar a 
nenhum deles. Tinha de haver um jeito de fazê-los entender. Tinha de haver. 

Eles entenderam a cabaça direitinho, mas não a necessidade dele. Por 
que alguém desejaria estocar água? Sempre havia bastante. Por que alguém 
desejaria carregá-la? Era pesada, e além do mais, quando se tinha muito dela 
de riachos ou fontes, ou mesmo das árvores, de que adiantava? Brincaram 
com a cabaça como se fosse um brinquedo, e isso também magoou muito o 
andarilho. Finalmente, ele parou de tentar dizer-lhes coisas, e de explicar 
também, e começou a se preparar para a sua maior viagem. 

Juntou muitas cabaças e quebrou-as do modo que tinha descoberto, e 
então tentou carregá-las. Isso funcionava, mas não podia carregar muitas, e 
quando até mesmo cabaças vazias o cansavam, começou a imaginar como 
seria quando estivessem cheias. Não, tinha de haver um outro jeito. Sentou-
se como tinha se sentado no lago e olhou para si mesmo. Dois braços, duas 
pernas. As pernas não serviam para carregar coisa alguma. Olhou em volta, 
procurando por coisas que se pareciam com braços, e então ocorreu-lhe que 
uma das vinhas finas tinha folhas que se pareciam com mãos. Puxou todas as 
vinhas que pôde, até que seu povo imaginasse que tinha perdido a razão. 
Talvez tivesse, mas depois de seis dias, tinha inventado uma bolsa de rede, e 
teceu-a para ser tão grande que pudesse carregar cinco ou seis das cabaças 
maiores. 

Experimentou-as cheias de água, e descobriu que o modo como as 
empacotava fazia uma grande diferença: elas vazavam muito. Então pensou 
que seria ainda melhor se pudesse deixar as cabaças inteiras mesmo depois 
de quebrá-las e enchê-las de água; então sentou-se, e durante alguns dias 
pensou sobre isso, mas nem mesmo um vulcano podia fazer algo sobre esse 



problema. Alguns dias mais tarde, inventou a rolha: uma maçaroca grossa de 
limo e terra de um dos riachos, forçada na boca de cada cabaça. 

E depois não havia mais nada a fazer a não ser voltar para o deserto e 
atravessá-lo. 

Seu povo viu-o partir novamente, sem surpresa. Sabia que eles pensavam 
que mais cedo ou mais tarde voltaria; ou não. Quando partiu, tinha dentro de 
si um estranho e vazio sentimento, de que mesmo agora, depois que 
trabalhara tanto preparando-se para a viagem, nenhum deles viria com ele. 
Não sabia o que fazer com esse sentimento. Naquela época, como agora, 
emoção era um assunto ambivalente para os vulcanos. Ele partiu, deixando 
para trás pensamentos de seu povo. 

O andarilho não teve problemas em refazer seus passos. Levou muito 
tempo (especialmente quando fez as últimas partes da viagem carregado com 
água e os frutos mais leves que podiam ser comidos) mas finalmente estava 
de novo à beira do mundo, olhando para aquela grande altura de rocha e 
neve que se erguia rumo o céu, bem longe. Conseguira resolver alguns 
problemas enquanto viajava. Por exemplo, a luz que fazia seus olhos doerem 
tanto: encontrou várias soluções para aquilo. Tentara cobrir seus olhos, a 
princípio, mas aquilo interferia na sua habilidade de carregar uma ou mais 
bolsas de rede. Inventou uma alça para carregar as bolsas no ombro, com 
algumas vinhas que sobraram, mas cobrir seus olhos ainda não adiantava 
contra o inclemente brilho do sol de Vulcano. Então pensou em como as 
folhas das árvores faziam sombra no chão, nas partes do mundo que tinham 
florestas, e então voltou à beira da floresta e colheu folhas para seus olhos. 
Com folhas amarradas perto dos olhos, e outras amarradas na cabeça (pois 
aprendera o que era insolação), continuou com muito mais facilidade. Foi até 
a beira do deserto e encarou o Monte Seleya com grande espanto e desejo; e 
desta vez não pararia. Continuou. 

A areia pediu seu preço. Seu breve encontro com ela na última viagem 
não o tinham preparado para a ferocidade com a qual ela captava o calor do 
sol e o irradiava de volta, e depois de muito pouco tempo estava 
cambaleando, quase cego apesar de sua proteção para os olhos. Caminhou 
por um dia, e por outro, e por outro, e a montanha não parecia mais próxima. 
Recusou-se a beber durante quase uma semana, determinado a chegar à 
montanha de qualquer maneira. Depois de mais um dia, percebeu que era 
mais prudente viajar à noite, e tentar se esconder e descansar durante o dia; e 
assim o fez, e a luz de T"Khut, semelhante ao cobre, refletindo a neve de 
Seleya era seu único guia. Sua caminhada, sem outro pensamento tocando 
sua mente, e sem outra visão de qualquer coisa, vulcano ou animal, 
lentamente se tornaram um exercício de privação de sentidos. Ouviu sons 



estranhos e viu movimentos na areia que provaram não ser movimento 
algum quando ia até onde julgava que estavam. Sentia-se delirante e longe 
de si mesmo; desconhecendo exaustão, continuava a andar, e quando caía no 
seu caminhar, ficava ali, ao pé de uma duna ou cratera, até se sentir bem para 
andar de novo. Respondia de maneira afável aos sons que o cercavam, mas 
nenhum deles respondia de volta. E de noite, levantava-se e andava de novo, 
uma criatura solitária, cheia de pó, cabelos desgrenhados, coberta de areia, 
com folhas atadas em sua cabeça, o rosto marcado pelo sol, confusa, mas 
determinada. 

E então ouviu a voz. 
Era tão parecida às coisas que imaginava ultimamente que, no começo, 

não deu atenção. Nos últimas dias, o andarilho aprendera a perceber a 
diferença entre alucinação e o toque mental de seu povo; estava surpreso, 
porque a princípio, não pensara ser possível experimentar uma coisa que não 
era real. Agora descobrira que algumas realidades eram mais persistentes do 
que outras; do que este novo tipo, que fugira antes que tivesse uma chance 
de tocá-la. Praticamente estava resignado. Quando a voz falou com ele, 
portanto, parou, ouviu e esperou para ver se ela se repetiria. Quando ela não 
o fez, continuou a andar, rumo ao brilho pálido da montanha na noite. 

Então a areia moveu-se sob seus pés, e o andarilho sentou-se, bem 
repentinamente, e imaginou se algo real finalmente aconteceria. 

Não era precisamente um movimento na areia. Parecia como se a areia e 
a rocha sob ela, e o próprio mundo sólido, estivessem respirando. O 
andarilho pensou nisso por um momento. As pessoas respiravam: não podia 
ser que o mundo fosse um pessoa, simplesmente muito grande e estranha? 
Não poderia ter árvores como cabelo, rochas como ossos e areia como pele? 
Se essas coisas fossem verdade, então não havia nada de particularmente 
estranho que tivesse uma voz. Talvez a tivesse. O Outro sabia. 

A voz falou de novo, e o andarilho falou em resposta. Não em palavras, 
claro: não havia palavras, ainda. Mas ele fez uma espécie de som que queria 
dizer "estou aqui". O som não era totalmente desprovido de emoção. O 
andarilho não estava habituado a falar com o mundo, e ele estava 
interessado, mas nervoso. 

E a areia começou a se agitar, a cantar, a murmurar, e a escorregar de si 
mesma: e com um chiado tremendo e uma chuva de areia, um chiado como o 
de águas se abrindo com o vento, o dono da voz subiu das profundezas e 
olhou para o andarilho. 

Mesmo hoje, quando Vulcano está mapeado milímetro por milímetro, e 
os satélites podem captar qualquer grão de areia que desejem no planeta, 
pouco se sabe sobre o movimento e a natureza das inteligências das 



profundezas das areias. A'kweth é um de seus nomes: "os ocultos"; e tcha-
besheh: "os subterrâneos". Há muita especulação sobre sua fisiologia e 
mesmo sobre sua evolução, pois seu modo de vida é estranho num mundo 
baseado em carbono: eles parecem não respirar, não precisar de oxigênio, ou 
de alimento. Alguns cientistas acham que foram implantados em Vulcano 
pelos Preservadores como uma experiência, a única espécie baseada em 
silício (até as hortas) a coexistir num mesmo planeta com uma baseada em 
carbono. Alguns apontam que esta corrente não se baseia em dados, que não 
há meio de dizer que tipo de alimentação ou respiração existe numa criatura 
que vive sob centenas ou milhares de toneladas de areia. Nada mais que 
aparições rápidas já foram registradas em muitos séculos: um dorso imenso, 
amplo e brilhante (mas será um dorso?) incrustado de areia, do tamanho de 
uma mansão; ou um tentáculo ou dois, brincando com uma pedra brilhante, 
desaparecendo quando surpreendido. Monitores provaram ser inúteis, 
considerando o peso dos elementos naturais entre as criaturas e o 
equipamento. Sensores encontraram vastas leituras de sinais de vida, um 
nível de vitalidade que normalmente pertenceriam a mil criaturas. Mas as 
leituras raramente apontam mais do que um fonte de movimento deslizando 
prazerosamente entre a areia profunda dos grandes desertos, aparecendo 
perto das montanhas como baleias viajantes perto de ilhas ou praias. 
Algumas vezes um sinal de leitura de vida traçado desaparece sem 
explicação, sem pista. 

Há muita controvérsia sobre os Subterrâneos. Alguns os comparam ao 
equivalente vulcano de dinossauros... mas dinossauros que nunca foram 
extintos, contentes em viver suas longas e estranhas vidas em silêncio e à 
distância, apenas às vezes tendo algo a ver com a espécie humanóide 
ocupada e faminta que veio a se espalhar sem seu planeta. Em silêncio, 
andam em seus próprios caminhos, e sejam quais forem seus pensamentos 
sobre o planeta acima deles, não o compartilham. 

O que o andarilho viu era literalmente grande demais para que o 
compreendesse. Ele tinha desejado montanhas; agora uma viera até ele. 
Brilhando sobre T’Khut, aquilo se ergueu e ele era observado. Sentou-se na 
areia e agüentou a observação. Não estava com medo, mas de novo aquele 
sentimento levemente nervoso apoderou-se dele, de que havia coisas que o 
Outro de algum modo não deixara que soubesse. Este, em especial, o 
andarilho teria ficado feliz em saber com antecedência. 

O a'kweth falou de novo. O som não era um que o andarilho pudesse 
repetir, e quase não podia ouvir. Se o mundo falasse, com pedra rangendo 
contra pedra, seria parecido com isso. E de novo aquilo falou, e o andarilho 
ficou sentando, espantado, sem saber o que fazer. 



Então aquilo estava na sua mente, e falou de novo, a mesma palavra, 
pedra contra pedra: e ele viu uma imagem, uma figura de uma criatura 
miserável e suja, cheia de suor e poeira, sentada na areia com um monte de 
cabaças numa rede. Aquilo falou de novo, e deu-lhe de novo a imagem, com 
terrível clareza e facilidade. 

E ele entendeu. O som que aquilo fazia significava a imagem. 
O andarilho teria caído sentado, se já não o estivesse. Era isso: isso era o 

que procurava; a resposta, o modo de dizer às pessoas sobre a montanha. Se 
todos usassem os mesmos sons para as mesmas imagens, então todos 
entenderiam. Tudo que teria que ser feito eram sons, as palavras. 

Fez isso, ali mesmo. Fez o possível para criar uma imagem da criatura 
dentro de si; e foi difícil, porque a coisa enchia o mundo inteiro. Então fez 
um som, o primeiro que pôde pensar, um tipo de grunhido, depois a figura, e 
o som que a acompanhava. 

O a'kweth ergueu-se ainda mais alto, mais alto do que a montanha, até 
inclinar-se sobre o andarilho e esconder o céu; e aquilo rugiu uma canção 
rugida como o vento nas árvores durante uma chuva grossa. A torrente de 
imagens que atingiram o andarilho fizeram-no agarrar a cabeça, de tão 
estranhas que eram; vida e morte estavam nelas, calor e pressão terríveis, e 
estranhos desejos e conquistas, mas acima de tudo, havia a escuridão, uma 
escuridão doce, uma clausura tão forte que fazia a noite parecer dia claro... e 
uma coisa dura, exposta, inabitável. O rugido baixou para um resmungo, 
para um fôlego, para um chiado. A areia escorregou para o lado, explodindo 
sob o andarilho, ajeitou-se e ficou em silêncio, quieta novamente. O a 'kweth 
tinha ido. 

Por muito tempo, o andarilho ficou sentado lá, observando a areia fresca 
da montanha. Rubra e quente, a luz de T'Khut brilhou na neve do pico, e pela 
primeira realmente parecia um pouco mais próxima. Ele desejou que ela não 
tivesse parecido mais próxima, porque agora a escolha estava diante de si. 
Voltar para seu povo e lhes dar seu dom? Seguir até a montanha e lhes dar 
primeiro a notícia? 

Mas poderia não voltar da montanha. E o dom se perderia. Afinal, quem 
mais além dele iria até ali, ou viria? 

Por dois dias, sentou-se ali, ignorando o sol: duas noites ignorando as 
estrelas e o silêncio, seus olhos na montanha. 

No terceiro dia, ergueu-se e voltou para as florestas. 
 
As palavras se espalharam lentamente, mas não pararam, como de 

costume. Uma vez falada, a palavra sempre encontra um jeito de seguir seu 
caminho. 



O Andarilho era seu nome agora. Ele tinha feito a palavra e os ensinara. 
Seu grupo ainda vagueava pela floresta, comendo, sem precisar de nada, mas 
agora falavam uns com os outros. Todos tomaram nomes, e logo depois de 
seus nomes, vieram nomes de outras coisas. E então palavras sobre modos 
de ir e de fazer, e alguns começaram a enfileirar palavras e a fazer sentenças. 
Pouco depois disso, um outro inventou a canção. As florestas encheram-se 
de música, e palavras abundavam. Mais gente veio para esse grupo, e alguns 
foram embora e voltaram trazendo outros; havia visitas, reuniões e 
despedidas, e muitas pessoas fora do grupo do Andarilho agora conheciam 
palavras, e usaram algumas delas, e fizeram outras por si sós. 

O Andarilho fazia palavras novas para tudo. Ele trouxera a primeira 
palavra, e as pessoas pareciam pensar que deveria fazer o resto. Mas ele 
sempre voltava à primeira palavra que fizera, e achava que era a melhor. 
Heya era ela: uma exclamação de surpresa, um grito de alegria, ao ver algo 
novo e maravilhoso... e para acompanhá-la, a imagem de uma montanha 
como primeiro a vira, com florestas verdes e fogo branco, imensamente 
distante, maravilhosamente alta e grande. A imagem parecia mais fácil e 
mais clara de ser feita desde que a coisa grande estivera dentro de sua 
cabeça. Na verdade, todas as imagens do Andarilho eram assim. Mas aquela 
era a qual estava sempre pensando, enquanto traziam frutas, animais e 
ferramentas para que lhes desse nomes. Pensava freqüentemente na areia do 
deserto, e freqüentemente desejava não ter prestado atenção a ela e ter 
continuado caminhando. Mas então lembrava-se do tamanho da criatura que 
tinha a voz na areia, e suspirava. Era difícil fazer o mundo ir embora quando 
ele decidia notar a gente. 

Era um ótimo dia na sombra, um que parecia mais brilhante do que o de 
costume, tanto que fazia o Andarilho lembrar-se das sombras menores sob as 
árvores mais próximas do deserto. Pôs de lado a fruta para a qual tentava 
pensar num nome e ao invés disso começou a fazer uma canção, uma 
invenção de outra de seu grupo, uma ela ainda muito jovem para o 
Arrebatamento. Para fazer uma canção, tinha-se de dizer as palavras que se 
gostava, uma após a outra, e fazer barulho com elas, também. E o Andarilho 
estava satisfeito com essa arte, já que era bom em fazer barulhos desde seu 
primeiro Arrebatamento, há muito, muito tempo. 

Então naquele momento sentou-se, apoiou as costas na grande árvore 
que era sua favorita, e fez sua canção. Ela dizia que o mundo era bom, que a 
luz era brilhante, que havia coisas boas para comer, que o Outro sabia disso 
e que queria que as coisas fossem assim. Alguns outros de seu grupo, 
ouvindo a canção, acharam que era boa, e a cantaram também. E ela se 
espalhou de uma pessoa para outra, para os que comiam, para os que 



deitavam sob as árvores, para os que brincavam, para os que bebiam, e os 
que dormiam se mexeram no seu sono, e alguns deles murmuravam palavras, 
embora não se pudesse ouvir o que era. Tudo isso parecia muito bom para o 
Andarilho, e ele cantou, sob uma árvore, por um longo tempo. 

Parou, depois de um tempo, porque cheirou algo estranho. Era um cheiro 
esquisito: nunca cheirara nada assim, exceto perto de lugares na floresta 
onde algo acontecera às árvores para deixá-la enegrecida, quebradas e cheia 
de pontas. Ergueu o olhar para o dia. Era mesmo um dia muito mais claro do 
que o de costume; estariam as árvores se afastando para deixar entrar mais 
luz, como faziam quando o vento soprava? Mas não havia vento. Bom, não 
importava. O Andarilho pensou que devia fazer um nome para aquele cheiro. 
Inalou mais fundo. 

E os topos das árvores explodiram em chamas, em toda a parte a musica 
parou, as pessoas olharam para cima em espanto mudo. E o calor crescia e 
crescia, e os topos das árvores queimavam e deixavam a luz entrar, a luz 
terrível, e as próprias árvores pegavam fogo. Aos gritos, as pessoas fugiram, 
e o Andarilho olhou para cima, sentido-se traído, traído por sua canção, 
traído pelo Outro, porque certamente ninguém compreendera nada sobre 
aquilo. Chocado, sem saber o que fazer, voltou-se rumo à beira da floresta, 
rumo à montanha... 

Poucas estrelas são dadas a tempestades solares, e elas tendem a 
acontecer rapidamente, quando ocorrem. Isso é provavelmente 
misericordioso: melhor a incineração súbita na superfície de um planeta, à 
queima vagarosa como a expansão de uma gigante vermelha. Os registros 
fósseis de Vulcano mostram como foi rápida a expansão da estrela; e como 
ela cresceu em dez por cento de tamanho, violentamente, enquanto algo 
acontecia com a reação de fusão que era tão estável em 40 Eri há tantos 
bilhões de anos. Não levou mais de dez a vinte minutos para queimar quase 
todas as florestas: um dia para ferver os oceanos, deixando setenta por cento 
dos leitos oceânicos transformados em escaldante areia barrenta e lama. Os 
desertos foram torrados, alguns lugares derretidos até se tornar vidro. Metal, 
onde estava perto da superfície, ficou derretido. Traços gasosos na atmosfera 
se incendiaram: uma grande quantidade de oxigênio e nitrogênio foi ionizada 
e saiu do planeta com o imenso calor. Montanhas derreteram. As alvas neves 
de Seleya se evaporaram, e as encostas verdejantes viraram lava recheada de 
tocos queimados de árvores. Quando T'Khut ergueu-se, veio como um 
demônio, refletiu o fogo da explosão transformando-se num vermelho 
violento, cegante e enfurecido como os incêndios que queimaram tudo. Ela 
também estava chamuscada, e os vulcões gritaram com raiva brilhante e 
silenciosa no seu lado escuro. 



A maioria das criaturas vivas de Vulcano morreu. 
Havia algumas mais afortunadas. Criaturas que estavam no lado oposto 

do planeta, quando a primeira explosão chegou, puderam se esconder; e os 
que o fizeram, viveram. Estes jovens vulcanos que viviam perto das cavernas 
e se refugiaram nelas, viveram para delas saírem, dias mais tarde, para um 
mundo terrivelmente diferente. Muitos morreram nas terríveis tempestades 
que se seguiram à explosão, ou morreram por falta de comida e água, ou 
porque simplesmente não puderam agüentar a mudança na atmosfera. 
Alguns morreram do mero choque com a transformação do planeta. 

Só os mais duros sobreviveram àquele tempo. Vulcano terminara de ser 
gentil. Alguns dos que sobreviveram eram alguns dos que usavam palavras; 
mas depois da explosão, começaram a fazer palavras que eram sobre raiva, 
dor e traição; e durante muito tempo, não houve canções. O mundo os traíra, 
essa era a palavra passada de boca em boca e de mente em mente. E a 
palavra entrava dentro das palavras, no espectro da linguagem em si. O 
mundo está vivo; o mundo está com raiva. Tenha cuidado ao confiar no 
mundo, tenha cuidado quando seu rosto sorri, porque então ele se 
aproximará e o fará conhecer a Morte. Fuja; tenha cuidado com o estranho e 
com o novo; tenha cuidado com qualquer luz no céu que lhe seja 
desconhecida; leve-a para longe e você viverá. Combata o mundo, combata o 
que ele faz, atinja o mundo enquanto pode. Mais cedo ou mais tarde, ele o 
atingirá. 

O Outro tornou-se silencioso; ou, talvez, na raiva, não fosse mais ouvido. 
Muitas palavras também se perderam, à medida que a linguagem se 
desenvolveu e se redesenvolveu através dos séculos subseqüentes; as 
palavras para frutos, para chuva, paz e prazer, para o nada fazer. Agora havia 
palavras para areias devastadas, para rochas queimadas, florestas inteiras 
encontradas torradas, para ventos quentes e secos e para um sol que se calara 
de novo mas em quem não se podia confiar; palavras para desespero, perda e 
solidão, e para a desesperada união de mentes que parecia ser o único modo 
de sobreviver no inferno que se transformara o mundo. 

Mas a palavra para " montanha" continuou sendo heya... 



Enterprise Três 
 
— Sabe — disse McCoy, por detrás do leme —, este lugar ganha um 

monte de notícias ruins sobre o clima, mas é mais bonito do que se pensa. A 
gente meio que se acostuma a ele. 

— Espere até chegar lá embaixo — disse Jim, espreguiçando-se na 
poltrona de comando. — É você que está sempre falando como é melhor um 
calor seco. Espere até chegar lá. Daí vai ser: "onde está o maldito ar 
condicionado?" durante horas até o trazermos de volta à nave e o jogarmos 
na piscina. 

McCoy cruzou os braços e ficou com um olhar blasé enquanto a 
risadinha percorria a ponte. 

— Relatório, Sr. Sulu. 
— Controle de aproximação nos contatou, senhor. Órbita padrão em 

cerca de três minutos. 
— Muito bom. Atenção, todos — disse Jim, dando um soquinho no 

botão no braço de sua cadeira. — Chegaremos ao planeta Vulcano em três 
minutos. Procedimentos normais de descida. Licenças em terra concedidas 
para todos os departamentos: consultem suas chefias para o rodízio. 

— Eu os invejo — resmungou McCoy, encostando-se no leme. — Umas 
belas férias no sol. 

— Enquanto você tem que passar seu tempo numa sala de conferências 
em algum lugar. "Tadinho do Magro" — Jim recostou-se e observou a 
imagem de Vulcano crescer na tela principal. 

Magro tinha razão, é claro. Havia algo adorável sobre aquele lugar, 
embora, para o olho clínico acostumado a ver as coisas do espaço, era uma 
das paisagens mais proibitivas que se podia imaginar. Ainda assim, Vulcano 
não era a aridez intolerável que a imprensa popular pintava. Havia alguma 
água na superfície. Não muita, mas alguns mares respeitáveis, cada um do 
tamanho do Mediterrâneo na Terra. E ninguém nunca pensava em Vulcano 
em termos de clima: à distância. Jim tendia a pensar que era uma espécie de 
sul da Califórnia com menos chuva. Mas espirais de clima faziam os padrões 
do planeta tão completamente, como geralmente padronizavam a Terra. As 
nuvens simplesmente libertavam muito pouca umidade, e geralmente eram 
finas demais para providenciar algo além de uma névoa fina e quente sobre a 
área que cobriam. Nuvens brancas acima e abaixo, a superfície parda, 
vermelha e dourada; aqui e ali uma cratera de meteorito ou um grande leito 
oceânico seco, e, em muitos lugares, cadeias de montanhas erodidas por 
milhões de anos de vento e areia. Era um lugar bonito, e de uma beleza 



desolada. Na última vez que estivera ali, tivera pouco tempo para admirar o 
planeta em si. Talvez desta vez houvesse algum tempo livre para fazer isso. 

E é melhor fazê-lo agora, pensou, porque se as coisas não correrem 
bem, essa é a última chance que terá... 

— Órbita padrão — anunciou Sulu. — Vinte e dois mil quilômetros, 
hefestossincrônico. 

— Manutenção de empuxo, então, com as estações. Navegação e leme 
no automático. Obrigado, cavalheiros. 

Virou-se para Spock. 
— Suponho que agora passaremos pelas formalidades de sempre na 

alfândega. E depois...? — Lançou um olhar inquisidor. 
— Várias autoridades vulcanas estarão nos esperando — respondeu 

Spock. — Sem dúvida vão querer discutir com o senhor a agenda de debates. 
Então estaremos livres até a noite, quando haverá uma recepção para as 
diversas autoridades presentes na Academia Vulcana de Ciências. Não há 
atividades previstas para amanhã. No dia seguinte, começam os debates. 

— Está bem assim — disse Jim. — Vamos com isso. Uhura, por favor, 
deixe a sala de transporte a postos, e veja se Sarek e Amanda estão prontos 
para nos acompanharem. Não há pressa: nós os encontraremos mais tarde se 
não estiverem. 

— Sim, senhor. 
Mas eles já estavam na sala de transporte quando Kirk, Spock e McCoy 

chegaram lá, esperando perto das plataformas com as malas prontas. Sarek 
parecia tão sereno como sempre... ou quase sempre; Jim não conseguia se 
livrar da imagem de dor que brilhara naquele rosto feroz na noite anterior. 
Mas Amanda parecia genuinamente animada, e lançou um sorriso adorável 
quando Jim a cumprimentou. 

— Ficamos fora tanto tempo — comentou ela. — Dois anos terrestres, 
quase. Estou ansiosa para ver nossa casa de novo. 

— Um-ponto-nove-três anos, minha esposa — murmurou Sarek, 
enquanto eram capturados pelo efeito do transporte. 

A sala de transporte sumiu em faíscas, e outra sala formou-se em torno 
deles, enquanto Amanda dizia algo a Sarek que o tradutor recusou-se a 
pronunciar, a não ser uma fileira de fricativos. Sarek piscou e depois disse 
calmamente: 

— você pode ter razão. 
A boca de Amanda fez uma curvinha para cima quando sorriu, e Jim 

desviou o olhar, convencido de que acabara de ver um vulcano ser caçoado 
em público com êxito. Ele também pode ter razão, pensou Jim. Não parece 
achar estranho responder a um comportamento ilógico de vez em quando. 



Sarek falou bem: passei pouco tempo com outros vulcanas além de Spock. 
Podemos ser bem mais parecidos do que pensamos. E isso pode ser bom... 
ou mau... 

A sala onde se materializaram não era tão deserta quanto se podia 
imaginar de uma instalação de alfândega. Aparentemente, vulcanos 
pensavam que eficiência em desempenho não requeria necessariamente 
esterilização clínica. A sala era pouco mobiliada, com terminais de 
computadores e assentos; e ali não havia nada que não precisasse estar; mas 
os assentos eram confortáveis e agradáveis de serem vistos. E num canto, 
uma planta graciosa, que parecia uma cruza entre um espinhento cactus e um 
chorão, aparecia perfeitamente em curvas delicadas contra uma janela. Do 
lado de fora, havia um jardim de pedras e areias tão perfeitamente suave e 
absolutamente simétrico que nem mesmo um monge num mosteiro zen 
poderia tê-lo feito melhor. 

Atrás de um dos pódiuns computadorizados estava um jovem de rosto 
grave, vestido com um uniforme de serviço público vulcano, que pegou seus 
chips de identidade, passou-os no computador e depois os devolveu com um 
leve meneio de cabeça. Quando Jim lhe entregou o seu, o jovem ergueu o 
olhar do chip (aparentemente tendo lido a identidade de Jim diretamente dos 
padrões codificados nele) e o encarou com uma expressão fria e contida. 

— O senhor é muito bem-vindo a Vulcano — disse. 
Jim era bom em confiar em seus instintos, mas desta vez não tinha idéia 

se acreditava naquilo ou não. 
— Obrigado — disse. — Ansiava por voltar aqui, embora preferisse que 

não fosse a negócios. 
O jovem passou o chip no computador, devolveu-o sem dizer palavra e 

fez uma mesura ao grupo. 
— Isso conclui todas as formalidades necessárias. Por favor, dirijam-se 

por aquela porta para as áreas seguintes. — E desapareceu por outra porta, 
sem mais delongas. 

O grupo dirigiu-se à porta, e Jim virou-se para Sarek enquanto andavam. 
— Senhor — disse —, descobri uma coisa: meus instintos sobre pessoas 

parecem falhar com mais freqüência aqui. Aquele jovem realmente quis 
dizer o que disse? 

— Bem — disse Sarek —, diz-se que um vulcano não sabe mentir. 
— Mas eles podem exagerar — argumentou Jim — ou deixar a verdade 

sem ser dita... ou às vezes até mesmo dar evasivas. 
Sarek ganhou uma expressão estranha enquanto apontavam na área de 

espera, onde vários transportes de imigração local e de longa distância 
estavam dispostos ao redor do grande salão circular. 



— Isso é verdade. Capitão, mais uma vez digo que meu povo não é todo 
igual. Aqueles de nós que praticam etnia acham a mentira ofensiva porque 
perverte o propósito do discurso, de descrever o mundo com precisão; e há 
outras razões menos lógicas, mais baseadas em emoções. Mas uns praticam 
etnia com menos freqüência do que outros, e alguns quase nunca. E mesmo 
aqueles que praticam partes dela com mais vigor, às vezes estão dispostos a 
ignorar outras partes da filosofia. 

Pararam por um momento em frente aos transportes para a capital 
regional, tu'Khrev. 

— Lembro-me de uma ocasião há algum tempo, na Terra — disse Sarek. 
—, quando fui convidado a participar de uma reunião religiosa como parte 
de um programa de intercâmbio cultural. As pessoas na reunião 
testemunhavam sua crença num dos livros sagrados de seu povo, e 
declaravam que o único modo de ser salvo (ainda não tenho certeza de que 
sentiam que precisavam ser salvos: nunca consegui chegar a uma 
explicação), o único modo se "ser" salvo era seguir as instruções do livro 
cegamente, ao pé da letra. Bem, é um livro notável, na minha opinião, 
recheado de sábios conselhos para os que o lêem e o utilizam com prudência. 
Mas alguns desses conselhos têm menos paralelos com os tempos de hoje do 
que outros; ao menos, assim me pareceu. Perguntei às pessoas se achavam 
que todo o livro deveria ser obedecido, e responderam que sim. Então 
indaguei se cada um deles tinha, de verdade, como o livro dizia que 
deveriam, pego uma pá de madeira, quando precisavam esvaziar suas 
vísceras, andado a distância recomendada da cidade onde viviam e cavado 
um buraco com a pá, aliviado-se no buraco e tapado-o novamente? Eles 
ficaram muito aborrecidos comigo. E eu lhes disse que me parecia que 
ninguém tinha o direito de insistir para que outros obedecessem à lei inteira 
se ele mesmo não a obedecia. Temo — relatou Sarek, suavemente — que 
tenham ficado ainda mais aborrecidos. 

— A mídia adorou — disse Amanda, com um sorriso sinistro. — 
"Demônio Alienígena Perseguido por Multidão para Linchamento". 

Spock olhou para seu pai parecendo estarrecido, e em seguida escondeu 
a expressão rapidamente. O rosto de McCoy era o de alguém maravilhado 
que tentava esconder o fato. Sarek deu de ombros. 

— Eles não se comportaram de maneira lógica. 
— Foram as orelhas — disse Amanda. Sarek encarou-a com curiosidade. 
— você disse isso antes. Agora diga-me, minha esposa, o que minhas 

orelhas têm que deixaram aquelas pessoas tão furiosas? 
Amanda começou a engasgar com uma risada. 
— Permita-me — pediu McCoy, e começou uma explicação sobre 



demonologia, iconografia, tridentes e rabos pontudos até Sarek balançar a 
cabeça, admirado. 

— Então pensaram — concluiu — que eu fosse uma personificação da 
entropia. Ou parecia uma. 

— É uma maneira de descrever — concordou Jim. — Existe alguma 
lenda assim em Vulcano? 

— Sim — respondeu Sarek —, e todas têm orelhas pontudas. Nós nos 
conhecemos o suficiente para saber que a entropia não precisa de outra 
imagem que não a nossa para fazer sua vontade. Ainda assim... — Voltou-se 
para McCoy com uma expressão de ligeira preocupação. — Ainda assim, 
doutor, eu recomendaria que o senhor não mencionasse esta particularidade 
de alguns de sua espécie para qualquer um dos da minha. Poderia haver... 
mal-entendidos. 

— Se poderia — comentou McCoy. — Sem problemas, senhor. 
O transporte esvaziou-se, e eles subiram para as grandes plataformas, 

enquanto Sarek passava seu chip diplomático pelo terminal e digitava 
instruções. 

— Isto os levará ao complexo das embaixadas e consulados — explicou 
—, onde eu os deixarei aos cuidados das pessoas que devem ver. Amanda e 
eu pararemos em casa primeiro. Depois seguirei para as reuniões agendadas. 
São muitas, temo. E nós os veremos na recepção à noite. Os funcionários da 
embaixada darão à sua nave as coordenadas da Academia, capitão, ou 
ficarão contentes em fazer o transporte eles mesmo, se desejar. 

— Pedirei que chamem a nave — disse Jim. — Embaixador, mais uma 
vez obrigado por sua gentileza. 

— Cortesia a um convidado não c gentileza — argumentou Sarek, 
calmamente. — Acionando agora. 

O mundo dissolveu-se cm faíscas novamente, deixando Jim, Spock e 
McCoy em frente a um prédio desenhado por um arquiteto cuja família Jim 
suspeitava possuir uma fábrica de vidro. Era uma impressionante peça de 
artesanato, um grupo de torres de aparência delicada parecendo estarem 
soldadas por pontes e vigas de vidro; e a superfície do vidro era toda 
iridescente, com tons dourados, verdes e azuis profundos fundindo-se uns 
aos outros, nas superfícies que tremeluziam. 

— Isso é lindo — observou. 
— E aposto como o revestimento tem protetor solar — disse McCoy. 
— É o nosso jeito — observou Spock. — Arte e ciência combinadas. 

Não há motivo para a função não ser bela... na verdade, beleza geralmente a 
faz mais eficiente. Parece mesmo uma surpresa para os que pensam que tudo 
em Vulcano ou tem utilidade ou é feito de rocha e areia, ou ambos. 



Dirigiram-se para o prédio. 
— Seu pai às vezes é meio esquisito — disse Jim. — Um embaixador 

geralmente não se expõe, como ele faz, no lugar onde está baseado. " 
Discrição, discrição" normalmente é a regra. 

— Meu pai não é o tipo normal de embaixador — disse Spock, quando 
chegaram ao edifício e a porta dilatou-se para que entrassem. — Um fato ao 
qual ainda poderemos ter razões para agradecer. 

 
A tarde teria sido meio entediante, se Jim não estivesse na companhia de 

alguém a quem imediatamente e totalmente detestou. 
Seu nome era Shath, e ele era um dos oficiais graduados encarregados 

dos debates. Era pequeno para um vulcano, mal tinha 1,70 m, e era louro, o 
que fez Jim olhá-lo com grande interesse quando ele e McCoy foram 
apresentados ao homem nos escritórios do consulado. O cabelo claro era 
uma surpresa, já que vulcanos louros eram muitos raros. Também eram uma 
surpresa os olhos azuis, um azul-escuro vivo como os céus de Vulcano num 
dia claro. Surpresa tão grande quanto a frieza daqueles olhos. Não os modos 
reservados c secos a que Jim se acostumara no dia-a-dia com Spock, 
antigamente, ou Sarek, agora; mas uma armadura genuína, uma frieza 
assumida, com propósito e desinteresse das reações que provocava. 

Spock foi conduzido por um outro oficial do consulado, uma senhora 
magra; Shath levara Jim e McCoy numa ante-sala e os deixara lá sozinhos, 
sem coisa alguma além de uma mesa e um console de computador para lhes 
fazer companhia, por quase 20 minutos. Primeiro, simplesmente bateram um 
papo e supuseram que havia algum tipo de complicação diplomática do lado 
de fora da sala. Mas depois Shath voltou, afinal, sem qualquer desculpa para 
o atraso. Simplesmente começou a entrevistá-los sobre horários e destinos 
pretendidos, com uma aura em si como se estivesse sendo forçado a ser 
gentil com animais. 

Jim respondeu às questões de Shath de forma bem polida, mas ao seu 
lado McCoy mexeu-se diversas vezes, como se estivesse a ponto de dizer 
algo e depois se interrompesse. Jim tinha uma idéia do que o amigo estava 
pensando. Por que vou fazer um escândalo? Sou um capitão estelar, e não 
estou sendo tratado com o devido respeito?... Bem, sim. Mas Sarek tinha 
razão. Nem todas essas pessoas são iguais, e nem todas gostam de nós. Se 
me deixar cair nesse truque, estarei lhes dando a satisfação de deixarem que 
me vejam provando ser exatamente o que acham que sou. Não vou... 

— Muito bem — disse Shath, quebrando a linha de raciocínio de Jim 
num tom áspero que ninguém, ninguém, usava com um capitão de nave 
estelar, até onde Jim sabia. — Estarão no Salão da Voz em zero-vírgula-três, 



daqui a dois dias, pelas suas declarações. Podem trazer material de consulta 
se precisarem. 

A expressão de seus olhos deixou claro o que pensava sobre qualquer um 
que precisasse de anotações para qualquer coisa que fosse. 

— Isso é tudo. 
Jim abriu a boca para ralhar com a criatura insolente, mas McCoy foi 

mais rápido. 
— Shath — indagou —, você pratica etnia? 
A expressão no rosto de Shath era de alguém que tinha recebido uma 

pergunta embaraçosa de um papagaio: aborrecimento e desprezo. 
— Pratico. 
— Mas não a parte sobre cortesia a convidados, presumo — observou 

Magro, bem calmamente. 
Os olhos de Shath brilharam. 
— Cthia não se aplica a tviokh — disse. — Nem tampouco, em breve, a 

qualquer criatura do seu tipo. Isso é tudo. 
— Isso não é tudo mesmo — retorquiu McCoy, falando pausadamente, 

mas ainda bem calmo. — Tviokh, é? você é um filho da mãe grosseiro, e 
ainda não passou dos cinqüenta. Mas já é velho o suficiente para aprender 
um pouco de boas maneiras. Ainda bem que tenho mais o que fazer esta 
tarde para me incomodar em esquentar seu traseiro. — Ergueu-se. — Venha, 
Jim, vamos deixar esse malcriado com sua papelada. 

Havia algo de tão provocativo e insultuoso no tom de voz de Magro que 
Jim desistiu da sua raiva inicial. 

— Shath — disse, e ergueu a cabeça, altivo. — Vida longa e próspera. 
Doutor — chamou, e juntos saíram do escritório. 

McCoy não parou, saindo direto do escritório para o corredor que dava 
para os transportes dos andares 20 a 29. 

— Mas o que foi isso? — Jim cochichou, baixinho. 
— Espere até chegar lá fora — disse McCoy e não falou mais nada até 

chegarem à praça fora do edifício. 
Encontraram um banco simples de pedra sob os salgueiros e se sentaram. 

McCoy exalou um suspiro e olhou para Jim. 
— Aquele rapaz lá em cima — disse. — Reconheceu-o? 
— Não. 
— Bom, você estava ocupado na ocasião, como me lembro. Ele estava 

no "casamento" de Spock. 
Jim pensou sobre isso. 
— E? 
— Com certeza. Era só um na multidão, mas ainda assim lembro-me 



dele. É o cabelo louro: fiquei surpreso, na primeira vez. 
— Mas ele foi mesmo grosseiro. — Jim balançou a cabeça. — Ele nos 

odeia. Não, não era ódio. Desprezo. Somos sujeira para ele. 
— Correto. Ódio requer conhecimento pessoal de quem se odeia. Ele não 

tinha nenhum. E eu não queria que percebesse que o reconheci — disse 
Magro —, então preferi meio que agir como ele esperava que eu agisse, e 
esperei que você não fizesse o mesmo e atraísse a atenção sobre si. E você 
pegou tudo direitinho e agiu como um vulcano, o que provavelmente o 
deixou ainda mais furioso do que já estava e o distraiu ainda mais. — 
McCoy encostou-se na árvore; depois gritou — Ui! — e inclinou-se para a 
frente de novo, porque a árvore tinha modos de lidar com pessoas que se 
encostavam nela, modos na forma de espinhos de cinco centímetros. — De 
qualquer forma — completou —, ele quis dizer o que disse. 

— Isso até eu entendi — concordou Jim. Depois de uma pausa, 
perguntou: — O que é um tviokh? 

— Tvee'okh — corrigiu McCoy. — Com um "i" prolongado. É 
pejorativa. "Gringo", "estrangeiro", "auslander". "Cara-pálida". —Parecia 
bem pouco confortável. — Na verdade, significa "vizinho". Por aí dá para se 
ter uma idéia. Não é uma palavra agradável. Implica que a pessoa pode viver 
no pedaço de terra ao lado, mas você preferiria que morasse sob ela e não em 
cima. 

— Encantador. Mas acha que ele sente desprezo pelos terráqueos, ou por 
nós em particular? 

— Tenho muita certeza — McCoy recostou-se de novo, desta vez com 
mais cautela. — Lembre-se, Jim, tive muito tempo para estudar a cinese de 
Spock. Ainda que seja meio humano e a linguagem corporal de sua mãe o 
influencie um pouco, a influência pelo lado de seu pai ainda é muito forte, já 
que todos os outros, na vida de Spock quando jovem, exibiam cinese 
vulcana. Eles tendem a varrer um pouco a influência terrestre, e é por isso 
que vai notar que toda vez que uma nova tripulação se junta a nós numa 
missão, a sua própria linguagem corporal será mais formal perto de Spock 
por algumas semanas. Leva esse tempo para notarem que apenas porque não 
está dando as respostas cinéticas corretas ao estímulo de seus corpos, não os 
está esnobando. Ele só é diferente. Uma vez que percebem isso, sua 
linguagem relaxa. 

Jim assentiu. 
— Então, Shath tem raiva de humanos em geral. 
— Raiva é exatamente correto. Raiva suficiente para não demonstrar as 

cortesias apropriadas mesmo quando sabe que podemos reclamar e fazer 
com que seja despedido por isso... ou ao menos repreendido. Aparentemente, 



ele está bastante seguro que a votação será a favor da secessão, e nesse caso 
nada do que fizermos fará ou poderá fazer diferença. 

Jim suspirou. 
— Quantos mais são assim, de todos os vulcanos que votam? Magro, 

isso está começando a me assustar. 
— Só agora? O sangue me fugiu das veias desde que percebi que meu 

testemunho pode realmente afetar o resultado. 
Ficaram sentados em silêncio por alguns minutos. 
— Bem — disse Jim, afinal —, acho que vamos ter que nos acalmar e 

tentar fazer o melhor possível. Ainda assim... — Balançou a cabeça. — Não 
estou acostumado com esse tipo de coisa vindo de um vulcano. Eles são 
sempre tão controlados e polidos. A idéia de como seria um bando de 
vulcanos irados se o permitissem... 

— Essa idéia também me assustou há algum tempo atrás — interrompeu 
McCoy —, e parece que essa é a única coisa que os manteve juntos por tanto 
tempo. 

— O que me lembra — disse Jim — que meu tradutor não fez nada com 
aquela palavra. Acha que essa coisa escangalhou de novo? você acabou de 
substituir meu transponder intradermal há algumas semanas. 

— Não — respondeu McCoy, parecendo um pouco culpado. — Eu fiz 
um treinamento lingüístico de RNA de segundo nível quando estava de 
licença. Devo confessar que fiquei preocupado com essa exata situação 
chegando (estava acompanhando as notícias), então fiquei em casa e fiz o 
curso. 

— Ao invés de ir para Bali? 
Magro deu de ombros. Jim encarou-o, atônito. Hoje poucas pessoas 

escolhiam aprender línguas por meios químicos. Embora um curso por RNA 
mensageiro proporcionasse um conhecimento muito completo da língua, 
tendia a se perder com o tempo, e a pessoa que o fazia ficava muito doente 
por dias. A maioria das pessoas preferia apenas usar o tradutor universal em 
uma de suas formas portáteis, e atualizar seus dados quando necessário. Mas 
o curso de RNA tinha vantagens. Fluência era imediata e consciente (podia 
escolher palavras de efeito, fazer trocadilhos, nas línguas que o tinham) sem 
medo de haver uma pane total de comunicações se o seu tradutor quebrasse, 
ou se estivesse num lugar que não dispusesse de transmissão do tradutor 
apropriada para seu equipamento. Estava impressionado. 

— Era um curso para ouvir ou ouvir e falar? 
— Hwath ta-jevehih tak rehelh kutukk' sheih nei ya 'ch'euvh — disse 

McCoy, e depois tossiu e esfregou o pescoço. — Diabo de fricativos — 
disse. — São pior do que gaélico. Meu sotaque não é grande coisa. Pedi por 



um sotaque nativo do continente norte, mas só consegui RNA de algum 
vulcano que primeiro esteve em Cambridge e depois na Universidade da 
Califórnia. — Olhou para cima. — Mas os clones nativos são mais caros... 

— Não pôs na conta da Frota? Magro lançou um olhar enviesado. 
— Tá brincando? Sabe quanto tempo teria levado para fazer a requisição, 

depois o fiador, depois o parecer do departamento, e depois a autorização? 
Vulcano já teria se separado quando a papelada terminasse de correr. Não, 
fiz do meu próprio bolso. 

Jim não escondeu o espanto. Logo depois Spock atravessou a praça e 
parou em frente aos dois. 

— Houve algum problema, capitão? — indagou. — Passaram muito 
pouco tempo no consulado. 

— Fizemos o que tínhamos de fazer — respondeu Jim. — Sem 
problema... Mas você perdeu a oportunidade de ver McCoy esquentando o 
traseiro de um dos de seu povo até ficar vermelho. 

McCoy esticou-se preguiçosamente, enquanto Spock lhe lançava um 
olhar de total incompreensão. 

— Vulcanos não ficam vermelhos. 
— Depende do que se põe na água onde mergulha a pele depois que a 

tira — disse McCoy e deu um riso. 
Spock balançou a cabeça. 
— Devo confessar que não estou entendendo. 
— He' elef ka hij — disse McCoy, e o tradutor de Jim surgiu claramente 

com um "Oh, sim, você entende." 
Spock piscou. 
— Vamos — disse McCoy, erguendo-se. — Quero fazer umas compras, 

e nós lhe diremos tudo no caminho. 
— Fascinante — foi tudo que Spock pôde dizer enquanto se dirigiram 

para a tarde quente e clara. 
 
Passaram um tempo divertido andando pela cidade, olhando as vitrines, 

admirando a arquitetura e sentando-se depois para um jantar com o que 
McCoy descreveu animadamente como "uma lasanha melhor do que a do 
Vaticano". O dia estava fresco e agradável pelos padrões vulcanos, não mais 
do uns 38' centígrados. Mesmo assim, Jim ficou satisfeito em ter pedido a 
um dos computadores das lojas que lhe providenciasse um uniforme padrão 
de clima quente, aquele entrelaçado com fibras anti-calor que irradiavam o 
calor para longe do cliente. Mesmo na sombra, na mesa do pátio do 
restaurante, o bafo do dia que findava era quente, e Jim estava bebendo a 
água fresca e límpida da fonte do próprio restaurante, no meio do pátio. 



McCoy encarava a fonte pensativamente enquanto bebericava seu vinho. 
— Sabe — disse —, para um lugar tão seco, até que vocês têm muitas 

fontes. 
— Conservamos nossa água com muito cuidado — disse Spock —, mas 

há lugares e épocas em que a conservação tem um significado quase 
espiritual. O espírito precisa ser refrescado, assim como o corpo. 

McCoy empurrou a taça para longe. 
— Houve um tempo — disse — cm que eu teria ficado estarrecido de 

ouvi-lo falar algo assim. 
— Teria sido um tempo em que o senhor não me conhecia tão bem 

quanto agora — disse Spock. Girou a taça na mesa. — Mas os tempos 
mudam. Esperemos que mudem para Vulcano também. 

McCoy assentiu c depois disse: 
— Tenho que lhe perguntar algo. Tem uma coisa que eu não entendo 

sobre a linguagem... 
— Para começar, o sotaque — observou Spock, parecendo ácido. 
— Deixe isso para lá. Sabe como é RNA mensageiro: Aprende-se o 

contexto que cerca a palavra, assim como a definição c o uso. 
— Sim. 
— Bem, tem algumas palavras cujo contexto parecem ter se perdido, 

embora sejam traduzidas. Por exemplo, o a 'Tha. 
Spock não disse uma palavra; apenas inclinou a cabeça e olhou para 

McCoy. 
— Se é alguma coisa que eu não devia estar perguntando — McCoy 

apressou-se em dizer —, então esqueça. Entendo as Leis do Silêncio, mas 
não estou certo de onde começa o tabu da privacidade, se entende o que 
digo. 

Spock balançou a cabeça. 
— Não, doutor, esse assunto não é tabu. Seria tabu se perguntasse 

especificamente o modo como isso afeta uma pessoa específica. Mas o 
senhor pergunta no abstrato. 

Ele entrelaçou as mãos e cruzou os dedos. 
— Não há contexto na sua tradução porque este provavelmente é o único 

conceito em toda a língua que precisa ser continuamente reexperimentado 
para continuar válido. Não pode ser congelado numa forma, como se o 
senhor quisesse repetir a mesma respiração por toda a sua vida. Deve-se 
experimentar a'Tha de modo diferente a cada segundo. Mas isso não é uma 
tradição nem uma escritura imposta por pessoas: apenas uma função da 
estrutura do universo. Nossa posição no espaço tempo está mudando 
continuamente; a'Tha também precisa mudar. 



Jim balançou a cabeça. 
— Acho que não estou entendendo. 
— Acredito que não — disse Spock. — Creio que a maioria das línguas 

humanas traduziria o conceito como "imanência", ou algo similar. a"Tha é a 
experiência direta do ser ou força responsável pela criação e manutenção do 
Universo. 

— Deus — disse Jim, incrédulo. 
— Está usando a palavra como uma exclamação ou uma descrição? — 

indagou Spock. — De qualquer forma, "Deus" é um nome tão bom para isso 
quanto qualquer outro. Vulcanos experimentam esta presença direta e 
constantemente. Sempre experimentaram, em graus variados. A palavra é 
uma das mais antigas que se conhece, uma das primeiras a serem 
encontradas escritas c é a mesma em quase todas as línguas arcaicas. 

McCoy olhou para Spock de maneira suspeita. 
— Está me dizendo que esta informação pela qual a maioria das espécies 

passa a maior parte do tempo pesquisando, reclamando e travando guerras (e 
da qual jamais alcançam certeza), é uma informação que possuem? Todos 
vocês? 

— Sim — disse Spock —, este seria um resumo preciso. 
Jim sentou-se quieto por um momento, absorvendo tudo. Isso certamente 

explicaria a calma e serenidades esquisitas (e não-terrestres) de muitos 
vulcanos que conhecera; todos pareciam carregar alguma certeza com eles 
de que tudo estava bem. Se essa fosse a raiz dela, entendia ao menos um 
pouco de tanta serenidade, afinal. 

— Spock — indagou —, em vista disso, como explica alguém como 
Shath? Spock pareceu um pouco sombrio. 

— Capitão — disse —, acho que entendo seu ponto de vista. Humanos 
não têm qualquer certeza inata neste aspecto e, portanto, devem pensar que 
isso resolveria muita coisa. Em algumas coisas, resolve. Mas existem muitas, 
muitas questões que esta certeza deixa sem solução, e mais questões que ela 
traz. É certo que Deus existe. Por que então o mal existe? Por que existe 
entropia? Seria a força que fez o Universo uma que chamamos de boa? O 
que é o bem? E se for, por que a dor é permitida? Como vê — disse, e 
McCoy estava concordando —, estas são perguntas iguais às que os 
humanos perguntam, e não mais respondidas com a sensação da existência 
de Deus do que a Sua inexistência. Algumas das respostas se tornam 
assustadoras. Se Deus existe, e o mal e a dor existem, enquanto Deus ainda 
parece cuidar da criação (por que esta sensação também é parte da 
experiência), então estamos efetivamente sozinhos num universo fora do 
controle de seu criador? Tal visão de mundo dá muita margem para raiva e 



agressão. Passamos milênios em guerra, capitão, doutor, apesar do fato de 
quase todo o vulcano nascido saber que uma Força agora extinta tinha criado 
o Universo, e agora o mantém, segundo a segundo. É preciso mais do que a 
mera sensação da existência de Deus para fazer a paz. E preciso decidir o 
que fazer com a informação. 

McCoy assentiu. 
— E suspeito que agora vai dizer que nem todos os vulcanos 

experimentam a 'Tha do mesmo modo. 
— Na verdade, não, pela simples razão de que eles ocupam diferentes 

posições no espaço-tempo — disse Spock —, mas sem dúvida, outros fatores 
também influenciam. 

Ficou em silêncio. Os olhos de McCoy estavam fixos nele, mas o doutor 
nada disse, apenas inclinou-se para apanhar seu copo, e bebeu mais um 
pouco de vinho. 

— O senhor gostaria de me perguntar como eu percebo a'Tha, ou se o 
percebo — disse Spock. Seu olhar era seco, mas cheio de humor. — Acho 
que posso quebrar com segurança o tabu da privacidade de meu lado e dizer-
lhe que o percebo. Mas não poderia lhe dizer se o grau em que o 
experimento é maior ou menor do que o normal. Ele é mesmo um dos 
assuntos envolvidos nos Silêncios, o código de privacidade que faz parte das 
Diretrizes de Surak com relação a cthia. Contudo, na minha vida, como na 
da maioria de meus compatriotas, a'Tha suscita mais perguntas do que 
respostas... Admito — disse — que fico imaginando como é ser um humano 
e não ter esta certeza, esta presença. De qualquer forma, doutor, respondi sua 
pergunta? 

— A maior parte. 
— Isso é ótimo — disse Jim, olhando seu crono —, porque temos pouco 

tempo. Temos que voltar ã nave e trocar de roupa para a recepção. Onde 
Sarek disse que era? Na Academia? 

— Sim — respondeu Spock, enquanto se levantavam. 
— Maravilha — disse Magro, pegando suas compras ao lado da mesa. 

— Mais um desses coquetéis no auditório da escola. 
Spock ergueu uma sobrancelha e não disse palavra. 
Mais tarde, na sala de transporte, não levaram mais do que alguns 

minutos inspecionando os uniformes de gala uns dos outros antes de subirem 
na plataforma. Jim ficou admirado ao ver que, junto às medalhas e galões de 
patente, McCoy adicionara um pequeno símbolo IDIC. 

— Se eu não o conhecesse — disse —, diria que está virando nativo. 
Onde conseguiu isso? 

— Hoje, na loja de souvenires, onde você estava procurando por globos 



para peso de papel com a neve sobre o Monte Seleya. A coisa mais cafona 
que já vi. 

— Sim — concordou Spock. — São importados da Terra. 
— Fique quieto. Jim, não podemos deixar essa gente sair da Federação. 

Ao menos não até que nos digam como fazer souvenires de bom gosto. 
Jim rosnou. 
— Acionar — disse ao técnico do transporte. 
O mundo se dissolveu e se formou novamente num clima de entardecer, 

todo de pedra e areia, sobre o qual se alargava uma escuridão caqui repleta 
de estrelas. O pôr-do-sol já tinha desaparecido completamente depois de um 
esplendor que deveria ter sido suficiente para deixar cego qualquer vulcano. 
Estavam num grande espaço aberto fora dos muros da Academia. A 
imensidão de areia prateada corria sem forma de onde se achavam parados 
até quase na altura do horizonte, onde uma cadeia de morros baixos 
recortava-se contra o esplendor carmim e dourado do céu. O ar estava quente 
e parado, e de algum lugar longínquo na areia, veio um grito de algo 
alienígena, mas com uma voz doce, distante e triste. 

— A gente realmente se admira com esse lugar — disse Jim. McCoy 
cutucou-o para que se virasse e disse: 

— você nem imagina o quanto. 
Jim deu as costas para o horizonte e ao entardecer e deu um passo para 

trás da imensa pilha de rochas, com as cores de uma gravura, que estava 
contra T’Khut. Era um castelo, ou parecia ser um. Mas nenhum castelo tão 
grande assim havia sido construído na Terra. Parecia ter sido esculpido de 
uma montanha inteira. 

— Antigamente isto era uma fortaleza — disse Spock —, quando este 
era o único lugar, por quilômetros, em que a água crescia na rocha. 
Lutavam-se guerras para possuir Pelasht, mesmo que o vencedor só o 
possuísse por um dia. Depois veio Surak... e quando as lutas terminaram, e a 
Academia floresceu aqui, Pelasht tornou-se a casa cerimonial e salão de 
banquetes. Podemos entrar? 

Entraram. Jim quase esperou por um agudo soar de trombetas quando 
subiram a escada espiral que dava para os portões principais. Teria apreciado 
uma fanfarra ou duas, para anunciar o atraso; uma subida íngreme naquela 
atmosfera não era exatamente o que desejava. Mas fizera McCoy lhe dar um 
composto TriOx antes de deixar a nave, e mais uns tratamentos para 
aumentar a capacidade de seus pulmões em extrair oxigênio do ar. Ficaria 
bem. E só ninguém me desafiar para nenhum duelo, pensou amargamente. 

Entraram pelos imensos portões e McCoy olhou com desconfiança para 
os enormes buracos no teto da vasta passagem entre os portões de fora e os 



de dentro. Os buracos eram perfeitos para jogar grandes rochas na cabeça de 
um inimigo encurralado. E certamente alguns inimigos já tinham sido 
encurralados ali algumas vezes; as fendas no chão, onde os rochedos tinham 
sido atirados há muito tempo, eram muitas e profundas. 

— Esses portões são de rocha maciça — murmurou. — De que são as 
dobradiças para sustentá-los? 

— Ligas de ferro e titânio — respondeu Spock. — Nosso povo o 
descobriu há uns 5 mil anos, quando faziam pesquisa para criar novas armas. 

— Que outra ocasião poderia ter sido? — indagou McCoy baixinho, e 
continuou a andar. Havia uma luz adiante e o eco de vozes conversando. 

Pararam no portal, não para fazer uma entrada triunfal, mas por causa do 
ambiente. O Salão de Pelasht era uma das maiores salas de todos os planetas 
conhecidos: quase oitocentos metros de comprimento, quatrocentos de 
largura, quinze metros de altura até o teto, e tudo esculpido em rocha viva, 
um antigo basalto vulcânico. As centenas de lamparinas acesas nas paredes 
eram pequenas e distantes como estrelas. Não era comum sentir-se tão 
oprimido, tão pequeno, num lugar vazio, mas Jim se sentiu. Simplesmente 
ficou parado até seus sentimentos se acalmarem um pouco, até que superasse 
a sensação de que aquele teto, perdido nas sombras, pudesse ter a idéia de 
cair em sua cabeça. Afinal, aquela era área de terremotos... 

Em algum tipo de sistema de comunicação, uma voz serena anunciou: 
— Capitão James T. Kirk, Doutor Leonard E. McCoy, Comandante 

Spock. 
Eles entraram, Jim fazendo o possível para andar e parecer calmo. Era 

uma caminhada longa. Aquele salão era do tipo que podia engolir o maior 
grupo do mundo, e as pessoas juntavam-se ao redor das mesas dispostas no 
centro com comida e bebidas. 

Foram até a mesa mais próxima e lá encontraram Sarek, Amanda e um 
grande número de vulcanos, ao qual foram todos apresentados. Jim xingou-
se em silêncio por não ter feito o aumento de capacidade de memória do 
Arquivo-nomes em seu tradutor... mas as coisas continuavam aparecendo, e 
ele foi obrigado a simplesmente repetir os nomes à medida que eram ditos e 
tentar mantê-los na mesma ordem. 

Mas uma coisa tinha que admitir: estava sendo tratado com toda a 
cortesia que Shath lhe negara, e falavam-lhe como se fosse um ser 
inteligente. Era um alívio agradável, depois daquela tarde, quando começara 
a se perguntar se o planeta inteiro poderia querer considerá-lo um pária. 
Paranóia, pensou, e alegremente envolveu-se na conversa. 

À medida que batia papo, mais uma vez admirou-se que os vulcanos 
fossem mesmo diferentes uns dos outros. Muita gente tinha a impressão de 



que os vulcanos fossem todos morenos, altos e magros, tanto homens quanto 
mulheres. Mas ainda que grande porcentagem efetivamente se enquadrasse 
dentro desses parâmetros, também havia vulcanos baixos, vulcanos louros, 
até um ruivo numa das mesas, falando com ênfase à K's’t'lk; alguns eram 
homens e mulheres delicados e de ossos finos, outros robustos, e vulcanos 
que apresentavam feições comuns e agradáveis, ao invés dos traços 
marcantes que pareciam ser a regra. Eles parecem pessoas, pensou Jim, e 
teve que rir de si mesmo. 

Jim foi pegar uma bebida (mais da água pura que era tão valorizada no 
lugar pelo gosto doce) c voltou para conversar com o grupo de vulcanos que 
se juntara em torno dele. Havia Sreil, o biólogo corpulento de cabelos 
escuros da Academia, e T’Madh, uma mulher de olhos claros brilhante de 
grande idade c curiosidade, programadora de computadores; e seu filho 
Savesh, que, quando questionado sobre o que fazia, dissera: "Sou 
fazendeiro", com um tipo de satisfação discreta que dava a pista de que 
achava seu trabalho melhor do que qualquer um dos do tipo técnico que as 
pessoas ao seu redor tinham. Jim teve que sorrir. A idéia de um vulcano 
fazendeiro era meio divertida, mesmo que naturalmente alguém tivesse que 
ser fazendeiro. Mas a imagem de um vulcano com macacão, mastigando um 
pedaço de capim, vivia aparecendo em sua mente, e tendo de ser reprimida. 

Savesh mostrou ser mais do que alguém que dirigia um trator, "embora 
às vezes eu também dirija um", dissera, como se isso também fosse motivo 
de orgulho. Savesh estava envolvido na pesquisa para melhorar a 
produtividade de diversos tipo de tikh, uma grama nativa com sementes que 
era um fibra vulcana, e uma das poucas coisas que cresciam na areia sem 
adicionar muitos nutrientes. O problema, ao que parecia, era que a biologia 
da planta não suportaria muitos remendos, do tipo engenharia genética ou 
tratamento hormonal; e se fossem adicionados mais nutrientes no solo para 
fazê-la crescer mais rápido, o tikh ignorava os nutrientes. Então tinha que ser 
encontrada uma outra solução. 

— Isto é bem importante — disse Savesh. — Pelos últimos trezentos 
anos, a população do planeta cresceu muito além do seu ponto de auto-
suficiência. Talvez seja um resultado ilógico, mas precisa ser tratado logo. Já 
importamos muita comida, e não há como saber o que acontecerá às 
importações depois dos debates... 

— Savesh — indagou Jim —, posso perguntar sua opinião a respeito de 
uma coisa? — Era a cortesia de praxe, explicara-lhe Sarek; o vulcano a 
quem se falava poderia se recusar a responder, se achasse que sua 
privacidade pudesse ser violada com a resposta. 

— Pergunte, por favor — pediu Savesh. 



— O que pensa a respeito da secessão? É algo que deseja pessoalmente? 
Savesh franziu o cenho, c por um momento, Jim ficou em dúvida se 

deveria ter perguntado. Mas eu tenho que perguntar. Tenho que sentir mais 
essa gente... Não posso simplesmente parar em Shath. 

— Se o ofendi... — Jim começou a dizer. 
— Ofender? Oh, não, em absoluto — disse Savesh.— É só que, capitão, 

perdoe-me, mas eu jamais tinha conhecido alguém da Terra até esta noite, e 
começo a me perguntar agora se muitos dos dados que tenho sobre sua 
espécie não são apenas boatos e nada mais. — Ele franziu o cenho 
novamente. — Não sei como explicar isso para que faça sentido a uma 
pessoa de um contexto cultural diferente, então o senhor terá que me aturar. 
Existe uma palavra na nossa língua, nehau... Há diversas traduções, mas 
geralmente sai como "sentimento" e a tradução é inadequada... 

— Araigh 'tha takh-ruuh ne nehauu vesh mek-hezh 't-rrhew — disse 
McCoy baixinho por trás de Jim, e depois tossiu. 

Savesh, Sreil e T’Madh olharam para McCoy com espanto. 
— Sim — concordou Savesh. — Isso seria mais adequado. Doutor, onde 

estudou vulcano? 
— Deitado na minha cama — disse McCoy, amargo. — E depois passei 

uma semana me arrependendo, geralmente no banheiro. — Até os vulcanos 
tiveram que rir levemente. — Jim, a melhor tradução para nehau seria uma 
velha palavra: "vibrações". Aquele sentimento que temos nos ossos com 
alguma coisa que se encontra. É altamente subjetivo. 

— Entendo. Continue, Savesh. 
— Bem, capitão, tenho ouvido grande número de vulcanos afirmar que 

perder a Federação e a Terra não será uma perda muito grande porque têm 
nehau mau, e isso não poderá deixar de nos afetar mais cedo ou mais tarde. 
Mas devo dizer que não tenho objeção quanto ao seu nehau: ao contrário, 
acho-o até agradável. E sendo assim, fico em dúvida de onde outros 
vulcanos tem conseguido dados; se ao menos conheceram uma pessoa da 
Terra para tomar sua decisão. 

Jim sorriu. 
— Podem não ter conhecido. Mas quanto a mim, pode ser apenas que eu 

seja um terrestre simpático; têm de haver uns poucos. Ou talvez eu tenha 
bom nehau, mas não sou tão bom como me sinto. 

— Pode ser — admitiu Savesh. — Mas não é fácil enganar o nehau; ele 
reflete com precisão o estado interior de um ser. De qualquer forma, alguns 
de nós talvez venham a querer rever seu raciocínio. Mas se estas revisões 
farão diferença na votação que estará acontecendo... isto é impossível de 
prever, c as chances não parecem boas. 



Jim assentiu. 
— Bem — disse —, espero que elas façam diferença. T'Madh encarou-o 

com seus pequenos olhos brilhantes. 
— Esperança geralmente é ilógica — disse —, mas no seu caso, desejo 

que as coisas corram bem para o senhor, e para todos nós. Por mim, não me 
importaria muito em perder a Federação; nossas diferenças são tão grandes 
que nunca encontraremos uma oportunidade de celebrá-las em grande escala. 
Mas me pergunto às vezes se existem tantos de nós que nos consideram 
incapazes desta tarefa... e então naturalmente se tornam incapazes dela. — 
Ela abanou a cabeça. — É triste. Ainda assim, vamos ver o que se pode fazer 
do amanhã. 

A conversa variou para outros assuntos, c Jim eventualmente também 
seguiu outros assuntos. Depois de uma hora ou quase isso, sentiu-se 
cansando c ficou curioso. Provavelmente era a gravidade... Pegava uma 
pessoa pelos joelhos depois de um tempo, fazendo-a sentir-se de pernas 
bambas. 

— Começou a desmoronar? — cochichou McCoy no seu ouvido. 
— Só um pouco — respondeu. 
McCoy apontou para uma das portas laterais. 
— Vamos dar uma andada no ar fresco. Está esfriando lá fora; ajuda um 

pouco. 
— Está bem. 
Foi uma outra longa caminhada até a porta. Jim parou na entrada, olhou 

em volta. Estava numa espécie de sacada comprida, ou galeria, esculpida da 
encosta da montanha; o precipício caía quase em vertical em trinta metros, e 
a Academia de Ciências aparecia diante dele, com todos os seus graciosos 
prédios tremeluzindo à luz cor de cobre de T'-Khut. À direita e à esquerda, a 
sacada se estendia, e tinha escadas que davam para outras sacadas na encosta 
da montanha. 

Jim escolheu uma direção e começou a caminhar. O ar estava mesmo 
esfriando, mais frio do que previra, mas ali havia um clima desértico, 
provavelmente arquetípico. Deveriam tê-lo chamado de Saara ou algo 
assim, pensou, espantado, enquanto andava. Vulcano! Por que lhe deram 
este nome? A menos que fosse um volta ao costume dos astrônomos de 
darem aos planetas nomes dos antigos deuses... Suponho que não seja um 
nome ruim. O deus da forja... e se é que algum planeta já foi lançado ao 
fogo e malhado, foi esse, pelo que os paleontólogos dizem... 

Subiu por um conjunto de escadas para melhorar a visão. O céu tingira-
se do tom mais maravilhoso de azul violeta, com um pouco de luz do sol 
ainda presente no crepúsculo, e o deserto brilhava, avermelhado, sob o luar 



de T’Khut. Jim apoiou os cotovelos no corrimão e imaginou quantas sacadas 
existiam esculpidas em rocha pura, quantas salas dentro da robusta fortaleza. 
Pelo que Spock dissera, aquele lugar era tão cheio de túneis quanto um 
queijo suíço, com salas de guerras, aposentos de dormir, salões menores, 
depósitos para estocar comida contra cercos... Imaginou como teria sido 
resistir a um cerco naquele lugar, olhar para baixo e ver aquelas areias cheias 
de gente gritando pelo seu sangue... 

História; nunca conseguira resistir à história. Desejou conseguir tempo 
para visitar esse lugar de maneira apropriada mais tarde. 

Se houvesse um mais tarde. Suas ações ajudariam a determinar aquilo. 
Oh, por favor, deixe que tudo corra bem, disse a Alguém que poderia ou 

não estar escutando. Diferente de Spock, não tinha certeza sobre o assunto. 
— ... resisto a isso! — disse uma voz cansada, de algum ponto distante. 

— Resisto a isso com veemência. Por que me forçar a essa ação? 
— Conhece minhas razões — respondeu uma segunda voz, uma voz 

frágil, fina, mas Jim sabia que a conhecia de algum lugar... e o cabelo na sua 
nuca eriçou imediatamente. — Sabe o trabalho que outros têm feito, seu 
objetivo. Nosso povo tem de votar de maneira correta, não por que seus 
preconceitos estão sendo explorados. E eles os têm, com certeza. 

— Não vou discutir com você. Mas ainda assim, resisto a esse caminho. 
— Direi a ti de novo. — Os músculos de Jim tensionaram-se mais uma 

vez à mudança súbita da frase para um tom formal. A voz tornara-se um 
pouco mais alta, como se seu possuidor estivesse mais próximo. — Nosso 
povo deve votar de maneira correta. Se não o fizer, será um desastre, será a 
quebra de cthia. Eles não devem ser motivados por seus preconceitos, ou 
pela campanha publicitária — as palavras eram quase cuspidas — que outros 
conduziram para mudar o eleitorado. Devem votar pela separação porque 
acreditam que isso é lógico e necessário. E para fazerem isso, precisam ouvir 
a verdade. E ninguém está mais qualificado para lhes dizer a verdade do que 
você. Eles sabem disso: o planeta inteiro sabe. você é a pedra fundamental: 
ou é um deles. 

Houve um longo silêncio. 
— Não posso evitar pensar — disse a outra voz, a voz de Sarek, baixa e 

rouca — que tua própria honra está envolvida no assunto, senhora. 
— Quando não esteve? — A voz era fria. — Sou a Mais Velha. Eu 

domino a Família; de algumas formas, domino o planeta, e só eu sei o 
quanto sinto o peso do que domino. Tenho-o sentido há tempo demais. Acho 
que me cansei dele. Mas por agora, não me aliviarei da carga e tampouco da 
Família. Cthia tem de ser observada. A verdade tem de ser dita. Não há 
modo melhor de dizê-la. Por oitenta e seis dos anos deles, você tem sido 



embaixador na Terra, casou-se com uma mulher da Terra; criou um filho de 
pais mistos; conhece as pessoas da Terra melhor do que qualquer um. E a 
Terra é o coração da Federação, como bem sabe. Não ouvimos queixas sobre 
Andor, ou Tellar, ou outros planetas. A espécie que nos incomoda, a espécie 
cujas políticas determinam a da Federação, são os humanos da Terra. Seu 
rumo está diante de você. Pode resistir o quanto quiser. Isso não vai ajudá-lo. 
Houve um outro silêncio. 

— E você, James? — indagou a voz, bem perto. Jim virou-se, chocado. 
Ali estava T'Pau, olhando-o; e no fundo, entre as sombras, estava Sarek, 

parecendo diminuto. Mas Jim só tinha olhos para T'Pau, frágil e pequena, 
apoiada na sua bengala de madeira, vestida num simples robe longo escuro e 
liso, ao invés da roupa cerimonial esplendorosa que usava no Casamento Ou 
Desafio. Mais uma vez Jim lembrou-se da areia quente, e daquele olhar, 
mais claudicante do que o sol branco, perfurando-o, examinando-o. Fazia o 
mesmo naquele momento, e a escuridão não lhe diminuía o olhar afiado. 

— Não teve a intenção de ouvir às escondidas, tenho certeza — afirmou 
T'Pau. — Devemos presumir que foi intencional? 

Jim piscou. O que isso quer dizer? 
— Mas não importa. Sabe o que Sarek vai fazer? 
— Vai testemunhar, e o teor do testemunho será para que Vulcano se 

separe da Federação — respondeu Jim. 
— E sabe por que fará isso? 
— Porque você lhe disse que o fizesse — disse Jim. T'Pau inclinou-se 

um pouco, deu um passo para frente. 
— Muitos pensarão assim — disse. — Certamente a maioria de sua 

gente vai pensar assim. Eles me olham e vêem uma matriarca poderosa — 
resmungou. O som foi tão inesperado que Jim quase riu. — Não têm idéia 
das constrições que englobam meu poder — observou T'Pau. — Cthia, cthia 
acima de tudo. Mas eles não entendem. Se entendessem, a secessão não seria 
necessária. 

— E talvez, se entendessem, sua diversidade de nós seria reduzida — 
disse Sarek. — De que adianta celebrar a diversidade quando se tenta fazer 
todos os seu elementos serem iguais? 

T'Pau olhou-o e depois para Jim de novo. 
— James — disse, com aquele sotaque esquisito —, há forças 

trabalhando neste planeta que desejam fortemente esta secessão. Não está em 
meu direito detê-las: elas são um sintoma de forças maiores, têm o direito de 
se erguerem, e deve lhes ser permitido trabalhar o destino do planeta à luz do 
dia, sob o céu e o olhar do Outro, sem interferência. 

— Mas você está interferindo. Ao menos, é o que me parece — 



argumentou Jim. 
— Estou — admitiu —, mas não do modo como imagina. As forças de 

que falei são muitas, mas algumas estão usando... acho que a expressão na 
Terra é " campanha de ódios". Estão insuflando os preconceitos vulcanos 
contra os terráqueos ao insuflar seu orgulho, seu senso de superioridade. — 
Jim pareceu surpreso, e T’Pau reafirmou: — Oh, sim, muitos deles dirão que 
isso são emoções, e devemos nos abster delas. E mesmo assim, muitos deles 
as têm. Para combater essas mentiras, a única arma é a verdade. Sarek tem 
esta verdade. E ele deve dizê-la por completo, não importam quais sejam as 
conseqüências. 

Jim ficou parado por um momento, depois aquiesceu. 
— Também é minha intenção — disse — dizer a verdade. Sem importar 

as conseqüências. 
— Isso, em si — disse T'Pau —, é a arma mais poderosa em suas mãos 

do que qualquer outra. Eu o aconselho a apontá-la o melhor que puder. — 
Ela parecia um pouco desgostosa com a metáfora marcial. — Pois mais uma 
vez vamos para a guerra, embora toda nossa filosofia nos aconselhe ao 
contrário. Não se erguerão armas físicas, mas ainda assim é uma guerra. — 
Virou-se para Jim. — Apesar disso, estou aliviada com o que disse. Pensei 
que talvez desejasse ver Vulcano na Federação a qualquer preço. 

— Não estou certo — disse Jim — de que gostaria de estar numa 
Federação assim, ou ter sobre a minha cabeça o Vulcano que estaria nela 
depois disso. 

T'Pau assentiu. 
— Então entendemos um ao outro — ela disse. Jim ergueu uma 

sobrancelha: estava longe de entendê-la, a não ser do modo mais coloquial, e 
estava conformado com isso. 

— E o que fará — indagou T'Pau —, se votarmos a favor da secessão? 
Jim a encarou por um momento, depois abanou a cabeça e desviou o olhar. 

— Deixarei Vulcano — respondeu; e era tudo que podia dizer. Recusara-
se tanto quanto possível a pensar sobre aquelas conseqüências, a não ser em 
termos abstratos. 

— É o bastante — disse T’Pau, por trás dele. — É ilógico sofrer as 
conseqüências antes que elas ocorram. Faça o que deve, James, e saiba que 
está fazendo o que é certo. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer, 
temo. 

O silêncio perdurou por muito tempo. Quando Jim virou-se outra vez, 
eles tinham sumido. Ficou na sacada até retornar à sua compostura; e em 
seguida voltou para a festa T'Khut subiu, tingindo as areias abaixo de si com 
sangue alienígena. 



 

Vulcano Três 
 
O nome dela era Kesh. Ela tinha o Olho, mas em todas as outras coisas, 

era a menor deles, e o resto do clã lembrava disso com freqüência. Ela jurou, 
muito criança, que eles se arrependeriam por isso: mas de suas promessas, 
no fim, veio muito mais do que arrependimento. 

Ela nascera entre as rochas ao redor da piscina, de uma mulher que tinha 
sido chamada Tekav, irias que agora não tinha nome, porque estava morta. 
Nenhuma das casas menores a tinha aceitado; as mães esperavam para ver se 
viveria após ter a criança, e, assim, ser digna de aceitação. Mas o parto a 
matara, e nem mesmo a Mãe Mais Velha pudera salvá-la quando o útero 
despregou-se e o sangue jorrou para fora. 

Elas lhe abriram o corpo para retirar a criança, e Kesh respirou e gritou 
alto quando o calor infernal do dia a atingiu. Isso a Mais Velha achou bom. 
Pegou a menina, tirou-a imediatamente do abrigo das rochas, ergueu-a para o 
sol e sacudiu-a até que ela abrisse os olhos. A bebê gritou, como todos os 
recém-nascidos na luz feroz. Mas quando a Mais Velha deixou o sol bater 
em suas costas c olhou com cuidado dentro de seus olhos, viu o brilho ou o 
reflexo do sol dentro das pupilas constritas, o brilho como a de uma fera 
selvagem na fogueira. Então soube que a criança tinha o Olho. 

Soaram o grito e deram a criança a uma mãe que estivera amamentando 
e ainda tinha um pouco de leite. Alguns dos guerreiros mais jovens se 
afastaram, argumentando que era injusto a mãe ter morrido; quando dera à 
luz a uma criança com o Olho, deveria ter sido dada a um deles. Mas os 
únicos a quem era adequado dar Tekav agora, eram os sehlats, e isso foi 
feito. Seus rosnados continuaram por todo o dia, até os ossos estarem limpos 
e quebrados para se retirar o tutano. Então alguém veio do campo e os 
enterrou, para não atrair animais comedores de carniça. O clã tinha 
problemas suficientes com cheveh e bichos desse tipo atacando o lugar. Os 
bichos já tinham pego recém-nascidos antes, e não fazia sentido perder este, 
que já tinha causado tanto problema. 

O clã chamava a si mesmo de clã do Olho, mas o nome era secreto, 
especialmente de outros clãs do grande deserto. Inventavam nomes falsos 
paia todos os clãs com quem cruzavam. Isso acontecia raramente. Havia 
muito pouca água neste mundo arenoso; muito pouco abrigo. Era preciso 
muita terra para manter poucas pessoas, e uma vez que se achasse um lugar 
assim, não se saía dele por livre e espontânea vontade. Andarilhos eram 
geralmente suspeitos: geralmente eram espiões, indo de tribo em tribo para 



descobrir se a fonte de água era melhor do que a de sua tribo. O clã do Olho 
sabia muito sobre espiões, porque muitos dos seus tinham morrido 
espionando os malditos phelsh't, que possuíam as terras altas. Claro, não era 
nenhum feito heróico morrer espionando os phelsh't. Muitos de outras tribos 
fizeram o mesmo. 

Ao menos não havia necessidade de fazê-lo naquele momento. A piscina 
não tinha secado por um longo tempo. Era gentileza chamá-la de piscina; na 
verdade, era uma pequena poça salobra, da qual a água tinha que ser 
peneirada, para tirar a maior parte da lama ou do pêlo de bichos, por que de 
nada adiantava tentar afastar os sehlats. Eles tinham que beber, e adoravam 
chafurdar na lama... não importava que todos os outros precisassem passar o 
resto do dia tirando pêlos de sua bebida. Ninguém reclamava muito. Os 
sehlats eram uma espécie de proteção, e além do mais, ao menos havia 
bebida de onde tirar pelos. Havia muitas outras coisas dignas de se reclamar. 

Caçar era uma delas. Nunca havia comida suficiente, e ninguém no clã 
do Olho tinha uma grama extra no corpo. Desde muito cedo, crianças 
tornavam-se especialistas em agarrar lagartos que passavam, em desenterrar 
uma raiz doce (se conseguisse escapar dos olhos treinados dos mais velhos); 
e nada era jogado fora, nem o tubo mais cheio de fibras, nem uma gota de 
sangue. À medida que cresciam, mesmo as menores e mais fracas crianças 
teciam redes de cordas secas de plantas chakh' e iam caçar entre as rochas, 
buscando feras desatentas que vinham para perto das habitações dos homens 
em busca de algo para comer ou beber. Isso era prudente, porque uma 
criança considerada fraca demais para prosperar, nada ganharia para comer. 
Os adultos do clã consideravam que isso seria dar boa comida a alguém 
ruim. As crianças que caçavam com eficiência ganhavam mais comida, para 
serem encorajadas. 

Kesh era uma das que caçavam bem. Mal começou a dar os primeiros 
passos, parecia ouvir movimentos que os outros nunca ouviam. Começou a 
enfiar coisas na boca para ver se eram boas para comer muito antes de ser 
desmamada, e a isso a Mãe Mais Velha e algumas das outras mães 
assentiram sabiamente. Fez sua primeira lança muito criança, e os lagartos 
logo aprenderam que a vida tinha ficado mais difícil do que antes... ou, ao 
menos, potencialmente muito mais curta. Suas orelhas ficaram ainda mais 
agudas à medida que o tempo passava e a boa alimentação melhorava sua 
saúde. Eram mais agudas até fisicamente: a mutação já tinha se instalado, 
devido ao aumento de radiação solar que a atmosfera de Vulcano já não 
filtrava mais, e ao ar rarefeito, que não carregava os sons. As orelhas de 
Kesh eram como as de diversas outras crianças do clã: com o lóbulo mais 
alto, ligeiramente pontiagudo e mais delicado, que captavam as ondas 



sonoras melhor do que as orelhas de seus pais. As orelhas às vezes causavam 
problemas. Mais de uma vez Kesh tivera brigas feias com algum dos adultos 
quando pegava lagartos ou um yies, os pequenos bichos que moravam em 
covas, que o adulto estivera perseguindo, mas que o ouvira tarde demais. 
Contudo, a Mãe Mais Velha se aborrecia quando isso acontecia, e com mais 
freqüência praguejava o adulto. Ela sabia que as crianças com essas orelhas 
se dariam melhor do que as que não as tinham, o clã precisava de seu sangue 
para criar mais como elas. 

Tinha sido assim com o Olho. Tinha sido a mãe da mãe da Mãe Mais 
Velha, algumas vidas atrás, que primeiro viu uma de suas crianças olhando 
para o sol, sem que aquilo parecesse perturbá-la. A princípio, pensaram que 
a criança era deficiente e agora estava cega. Mas a cegueira passou, e a 
criança pôde andar por horas na areia e voltar, sem sentir a caminhada. Por 
muitos anos as pessoas tiveram que colocar peles na cabeça ou sobre os 
olhos, quando caçavam na areia; e os lematyas tendiam a deixar suas vidas 
bem curtas. Olhando para aquela criança, a Mãe Mais Velha imaginou que 
podia haver um jeito de dar um fim àquelas coisas medíocres. Acariciou a 
criança como se fosse a última do mundo, e uniu-a a uma de suas filhas. Três 
das crianças nascidas antes de sua morte tinham o Olho, e duas delas eram 
meninas. 

Depois a Mãe Mais Velha tornou-se poderosa no clã, e velhos e jovens 
brigavam entre si por seus favores, para que permitisse que eles se unissem a 
uma das crianças do Olho, e trouxessem o sangue para suas famílias. Todos 
pensavam em crescer e ter crianças que caçavam melhor do que todos os 
outros, que trariam comida quando outros adultos já teriam se deitado para 
morrer porque a comida acabara. E a Mãe Mais Velha escolhia a seu bel-
prazer, e seu menor desejo era sempre atendido como se uma tempestade de 
areia fosse atingi-los se ela ficasse insatisfeita. 

Mas agora (assim pensava Kesh), o Olho tinha se tornado comum: 
metade da tribo o possuía. E para quê? Não faziam nada de útil com ele. Não 
o tipo de utilidade que ela pensava. Não que tivessem prestado atenção nela 
durante a assembléia. 

— Cace — disseram —, já que você é boa nisso. 
E eles a espezinhavam. Órfã e desunida como era, sem ninguém para 

falar por ela a não a ser uma ama de leite. Se pudesse ter uma criança e 
passar o Olho, poderia ser digna de ser ouvida. Mas Kesh tinha outras coisas 
em que pensar além de crianças. 

Quando não estava caçando (e também quando estava), olhava para o 
norte. O acampamento do clã não era mais do que uma grande pilha de 
rochas ao redor de uma pequena fonte lamacenta, e Kesh odiava aquele 



lugar: os corpos estendidos, amontoados para se proteger; o fedor de tocas de 
sehlat em postes que eram a única sombra além de rachaduras nas pedras. 
Sombras rastejavam, pessoas lutavam por lugares na sombra, empurravam 
pessoas que odiavam no sol inclemente. Até a água fedia. Muito melhor, ao 
menos no raciocínio de Kesh, ir para a areia, que ao menos cheirava bem e 
onde se podia sentir o vento quente e fresco soprando. Podia-se pensar lá. E 
podia-se ver por quilômetros. E a quilômetros ao norte, havia algo para se 
ver. Erguia-se solitário, uma forma grande e escura lançando-se contra o céu: 
Phelsh't. 

Ouvira as histórias que contavam ao redor da fogueira, à noite, depois 
que as últimas migalhas de carne tinham sido assadas em varetas e comidas, 
depois as varetas iriam para o fogo, para fazer lanças para as crianças 
menores. Phelsh't, diziam, era uma imagem do Distante, S’l’sheya, o 
Grande, chefe das montanhas. Tinha sido erguido por um dos deuses da 
areia, a quem se unira, e depois dera um grande presente, o presente de um 
poço de água. Não era apenas uma poça lamacenta. Era uma fonte, que vinha 
do fundo da rocha, água fresca e limpa, de gosto doce, sem sujeira ou 
semente, e havia tanta que jorrava pela encosta da montanha na areia, e 
plantas cresciam lá, apesar do sol causticante. E cresciam muito: da altura de 
um homem. 

Não parecia justo que um outro clã possuísse esse presente tão grande e 
outro não. E todos os outros clãs que vagavam no deserto vazio tinham, em 
várias ocasiões, pensando em tomar Phelsh*t. Alguns tentaram. Mas o clã 
que vivia lá tinha crescido forte e numeroso (como não, com toda a água que 
desejavam?), e facilmente expulsavam qualquer clã que tentasse tirá-los da 
terra alta com sua água doce. Finalmente a Mãe Mais Velha dos clãs (e o clã 
do Olho não era exceção) declarara que não haveria mais tentativas de tomar 
Phelsh"t. Mas Kesh sentava-se na areia durante horas, depois de matar sua 
presa, e olhava para o norte, para a sombra escura contra o horizonte azul em 
chamas, e sonhava; sonhava com água ilimitada e sombra, e em ter tanta 
comida como sempre quisera ter... 

— Aqui — disse a voz em seu ouvido. Ela nem se incomodou em virar. 
Sabia de quem era a voz, sabia de quem era a sombra sobre ela. Ele se 
sentou ao seu lado, ofereceu-lhe algo. Era um yie, um dos de pelo preto, 
gordo e de aparência suculenta. 

Kesh pegou a tigela que todo caçador tinha, rasgou o yie com uma raspa 
de rocha e deixou o sangue sair: então ofereceu-o a ele. Era apenas uma 
porção pequena, mas sorriu ao dar a tigela a Tes. Ele sorriu ao pegá-la e 
curvou a cintura até que seu cabelo varresse a areia, como teria feito para a 
Mãe Mais Velha. Em seguida, rapidamente, bebeu. Não fazia sentido deixar 



o presente coagular. 
Na metade do gole ele parou e ofereceu-lhe a tigela de novo. 
— Ficou louco? — indagou ela — Beba. 
Mas sentiu-se tocada, como sempre se sentia tocada com Tes, como 

sempre tinha estado, desde que se tornaram amigos, engatinhando nas 
pedras. 

— Há muito suco neste aqui, de qualquer forma — disse, e começou a 
trabalhar no yie. 

Logo não restava mais nada dele, a não ser os ossos, e eles repartiram o 
tutano e o enterraram. 

— Por que veio tão longe no claro? — indagou ela. — Temos uma 
caçada esta noite; não vai dormir? 

— Qual foi a última vez que peguei alguma coisa numa caçada? — 
indagou ele, esticando as pernas para frente. — Com todos se esgueirando e 
fazendo mais barulho do que um sehlat no calor, todos os grunhidos, pios e 
preces? Fico admirado que peguem alguma coisa, e, por mim, acho que fico 
melhor sozinho. 

Ela riu-se um pouco enquanto esfregava as mãos na areia. Tes tinha 
razão sobre o barulho e a confusão quando o clã saía para uma grande 
caçada; toda a movimentação nos preparativos, amarrando as roupas, 
fazendo pequenos sacrifícios para os deuses que cuidam da caça, rezando 
para o espírito do le-matya ou do thsin; e depois o bando se esgueirando na 
escuridão, tentando ficar em silêncio sem conseguir. De algum modo, a caça 
sempre encontrava o grupo de caça, ao invés do caminho inverso. Era como 
se um grupo de pessoas tivesse algo que um le-matya podia sentir. Em dias 
quentes como aquele, Kesh pensava que era o cheiro. Mas, de qualquer 
forma, ou matariam a presa, ou ela mataria alguns deles. Às vezes ela 
matava algumas presas e escapava, o que fazia os sobreviventes voltarem 
para casa muito aborrecidos, porque a Mãe Mais Velha tinha idéias bem 
duras sobre coisas assim, e sua língua rasgaria a todos, quando perguntava, 
aos gritos, por que ela se importava tanto com o sangue do clã quando tolos 
assim o desperdiçavam? Kesh já tinha ouvido essas reprimendas e agradecia 
qualquer que fosse seu deus por nunca urna lhe ter sido dirigida em toda a 
sua curta vida. 

— Você fez um bom trabalho hoje — disse Tes, olhando para o monte 
de terra onde Kesh se sentava. Antes, ela tinha matado um thsin, um bem 
grande, quase metade de seu tamanho. A Mãe Mais Velha ficaria satisfeita 
quando voltasse, porque um thsin tinha muito sangue, e a carne se 
conservava bem quando seca. — Como conseguiu chegar perto sem que ele 
percebesse que estava ali? 



— É um segredo — ela disse. 
Ele fez um gesto para que parasse com a bobagem c Kesh sorriu. 
— Ah, vamos, diga-me. Pode me ser útil. 
Ela encrespou a sobrancelha por um momento, pensando. 
— É uma coisa com a areia — contou. — Se os caçar de manhã, eles 

sempre sabem; mas quando o sol está alto e o dia está quente, eles ficam 
confusos, ficam se virando e virando na areia para achá-lo. Se ficar quieto 
entre as rochas e esperar até ficarem confusos. .. — Ela deu de ombros. — 
Parece funcionar. Ao menos, nenhum thsin me matou até agora. 

— Tente não deixar que a matem — pediu Tes. 
Ela sorriu-lhe. Ele sempre dizia coisas assim. Ele desviou o olhar. 
— Como sabia onde eu estava hoje? — indagou Kesh. Ele inclinou a 

cabeça um pouco. 
— Você está sempre por aqui — respondeu. — Longe do clã; e num 

lugar onde possa ver aquilo. — Apontou para a forma escura e alta que 
chegava até o céu. 

Ela assentiu. 
— Tes — disse devagar —, eles são tolos. 
— Sim, mas por quê? 
— Devíamos tomar aquilo. Deveria ser nosso. Ou nosso, além de ser 

deles. Sabe quantas pessoas aquela água pode sustentar? 
Tes deu de ombros. 
— A Mãe Mais Velha proibiu. 
— E temos que parar aí? 
— Que mais se pode fazer? É proibido. Fique contra o clã e será 

expulsa... e vai morrer. De qualquer forma — continuou, tentando ser 
racional —, não temos gente suficiente para tomar Phelsh't. 

— Algum dia — disse Kesh — poderemos ter... 
— Ainda será proibido. 
— Poderemos ter uma nova Mãe Mais Velha. Ele a encarou. 
— Isso levaria anos e anos! E você teria que... Ela estava calada. 
— Mas você não poderia — disse Tes, soando triste, mas ainda assim 

aliviado. — Nenhum de seus filhos poderia unir-se a você. 
— Não que eu os desejasse — respondeu Kesh. — Pés pesados, barriga 

vazia, olho cego... — deteve-se. 
— Eu me uniria a você — disse Tes. Kesh encarou-o. 
— Agora sei como — disse ele. — Vi alguém fazer o Toque. Ouvi o que 

disseram. Foi fácil. 
Kesh ficou muito quieta e depois começou a abanar a cabeça. 
— Mas tem que haver algo mais... 



Ela se ergueu, olhou cm volta como se procurasse um lugar para onde 
fugir; em seguida caiu de joelhos ao lado de sua caça e começou a 
desenterrá-la da areia que a protegia. Alguns momentos mais tarde ergueu o 
olhar novamente. Tes não tinha se mexido; só a olhava por cima do ombro. 

— Eu tenho isso — disse ele. — Você tem? 
Ela suspirou e inspirou, e a dor atingiu-a de tal maneira que caiu sentada. 
— Oh, sim — ela disse — Sim.— E depois pôs-se a desenterrar a caça 

novamente, e soluçou alto, certificando-se de lamber as lágrimas enquanto 
elas caíam. 

Foi tudo que disseram sobre o assunto. Anos mais tarde, Kesh se 
lembraria de Tes girando a tigela em suas mãos enquanto ela cavava; e do 
jeito como sorria. Anos mais tarde, iria parecer-lhe que ela sempre soubera o 
que aconteceria, que logo algumas horas mais tarde, ao pé da fogueira, 
pareceria que ele sempre tinha sido seu marido, desde que engatinhavam nas 
rochas, caíam e sangravam juntos. 

Houve um comentário quando Kesh não foi à grande caçada daquela 
noite. Mas a Mãe Mais Velha encarou-a e disse que ela tinha trazido um 
thsin naquele dia, o maior que viam já fazia tempo, e que outro caçador do 
clã podia dizer o mesmo? Kesh podia ter uma noite de repouso se quisesse, e 
mais duas tigelas de sangue da caçada e o primeiro e último gole da piscina. 
Os caçadores saíram resmungando, irados com o olhar com que a Mãe Mais 
Velha favorecia Kesh, ou com o olhar de Kesh para Tes. 

T"Khut saiu alta, seu brilho com a forma de uma tigela deformada, a 
escuridão brilhando com seu fogo. Tes e Kesh foram para o deserto e 
acharam um pequena pilha de rochas, onde havia um pouco de abrigo e um 
sentimento de privacidade. Ambos tinham idade para o Arrebatamento, e 
embora ele não o tivesse atingido ainda, seus corpos estavam maduros. 
Despiram as peles e cintos rústicos, dispuseram-nos com cuidado ao lado e 
viraram-se um para o outro. 

— Tem certeza de que sabe como fazer isso? — indagou Kesh, tremendo 
um pouco. Não era o frio. 

— Sim — respondeu Tes. — Acho que sim. — Bem lentamente, 
também tremendo, ergueu as mãos c tocou sua face, depois disse as palavras. 
Elas mudariam várias vezes nos milhares de anos que se seguiram, mas o 
significado sempre permaneceu o mesmo. Minha mente na sua mente; meus 
pensamentos nos seus pensamentos: nunca tocando e sempre tocado; 
separados e ainda assim um... 

Um se tornaram, plenos, um do outro, como a tigela da lua acima era 
plena de luz, sempre derramando, sempre cheia; locando todos os lugares, 
até gritarem de prazer; perfurados, envolvidos, a lança, a caça, 



voluntariamente apanhados, voluntariamente perfurados, voluntariamente 
revestidos. O último grito que soou, o grito que matou a ambos, foi uníssono. 
E depois fez-se silêncio. 

Muito mais tarde depois, levantaram-se, enfiaram-se nas roupas e 
tralhas, e voltaram para o campo. Os caçadores nem notaram sua ausência: 
estavam ocupados demais em ficar cabisbaixos diante da Mãe Mais Velha, 
por terem perdido um le-matya. E poucos notariam, nos dias que se 
passaram, que parecia existir uma conexão invisível entre Kesh c Tes, que 
raramente saíam um da vista do outro. Eles eram de pouca importância, e 
então puderam passar quase uma volta do sol de alegria comum. 

E então veio a Seca. 
 
Pareceu muito repentino ao povo do Olho, mas Kesh vinha observando a 

piscina há algum tempo, e ela parecia mais lamacenta do que de costume; 
como se alguém estivesse roubando água, o que ninguém se atreveria a 
fazer; nunca havia água suficiente para todos beberem, e roubai' água era 
punido com espancamento ou morte. E os selahts não estavam mais 
chafurdando na lama como de costume. Na verdade, foi muito estranho, mas 
um dos sehlats sumiu, junto com alguns dos lagartos menores. Havia muito 
menos comida fácil ao redor do campo do que antes. Crianças morriam, e 
muitos reclamavam que elas apenas não eram mais tão fortes quanto 
costumavam ser. Para Tes, Kesh disse: 

— Vamos ter que nos mudar. 
Estavam sentados no topo de uma rocha jovem que aflorara, lascando 

pedras para lanças. Ele parou: estava esculpindo um pedregulho e olhou para 
a pequena poça. 

— Sim — disse.— Acho que sim. 
E ficou quieto. Kesh voltou-se para a pedra que lascava e disse: 
— Vai ser bom para o clã, acho. Testar os inúteis, os que comem e não 

caçam. 
— Talvez — disse Tes. — Mas ainda assim, não é uma boa hora para 

mudar. Os Ventos vão chegar logo. 
Ela foi obrigada a concordar. As estações de Vulcano mudavam pouco, 

mas havia alguns padrões de clima que tendiam a ocorrer regularmente, 
devido à influência das manchas solares; e um deles era os Ventos, um 
padrão de tempestade ainda mais árido do que o de sempre, que 
transformava os grandes areais num inferno durante semanas cada vez que 
ocorria. As pessoas se acostumavam a respirar com roupas no rosto, e, se 
saíssem para caçar, tinham a pele esfolada pela areia. E era difícil encontrar 
carne, porque os animais fugiam quando os Ventos começavam. Era uma 



época cheia de pedregulhos, sede e sofrimento, mesmo se se tivesse uma 
fonte de água à mão. A idéia de viajar durante os Ventos era altamente 
desagradável... mas não tão desagradável quanto a de ficar num lugar e 
morrer lá. 

— Quando acha que a Mãe Mais Velha vai fazer sua escolha? — 
indagou Kesh. Tes deu de ombros. 

— Não sei o que ela decidiu. Mas acho que não vamos ter de esperar 
muito. 

Não esperaram. T'Khut estava inchando quando conversaram no alto da 
cordilheira dura. Mesmo em decadência, a Mãe Mais Velha mandou os 
caçadores saírem e não voltarem até que cada um apanhasse pelo menos três 
tshin. E se encontrassem selahts selvagens, deveriam trazê-los também. 
Houve muito burburinho, mas desobedecer à Mãe Mais Velha não era 
prudente; os caçadores encheram as bolsas de pele de estômago com tanta 
água quanto puderam retirar da piscina rala e se foram. Kesh foi com eles, a 
contragosto; preferia ficar junto com Tes, mas a Mãe Mais Velha ficou com 
ele, e também com outros que igualmente eram melhores com as lanças. Por 
algum motivo ela queria mais lanças, duas vezes mais armas do que a tribo 
precisava. Também houve muito comentário sobre isso, mas ninguém 
desobedeceu. Kesh olhou relutantemente para trás, seguindo com o grupo de 
caça quando partiram; olhou para a cordilheira, onde uma figura diminuta se 
sentava, e então interrompeu-se para erguer-lhe uma mão. 

Sempre tocando, disse uma voz dentro dela. Não se preocupe, meu amor. 
Kesh tentou livrar-se da preocupação. Deu-se bem na caça: o primeiro 

tshin foi seu, assim como o segundo. Outro caçador matou o terceiro, e ainda 
teve um quarto que foi atingido pela lança de Kesh no flanco e saiu em 
disparada, e tiveram de persegui-lo por horas na areia até ser derrubado. Um 
dos caçadores morreu na caçada, de coração estourado, e os outros o 
enterraram onde caiu, pondo a cabeça da fera na sua cova, como meio de 
vingar seu espírito. Em seguida, foram para casa, com sensações divididas, 
temendo a língua da Mãe Mais Velha, mas alegres com toda aquela comida. 
Ninguém se importava de carregar tanto peso de volta; todos preocupavam-
se com o que os aguardava. 

Então houve raiva quando trouxeram suas caças e a Mãe Mais Velha 
ordenou que toda a carne fosse cortada bem fininha e posta para secar nas 
rochas para ser mantida. A decisão foi impopular: carne seca não se 
comparava à suculenta carne fresca com sangue, ou melhor ainda, carne 
quando assada. Mas não havia nada a fazer, ainda mais quando a Mãe Mais 
Velha anunciou: 

— Vamos partir em breve. 



Houve preocupação com isso, muito mais do que com a carne, e 
discussão, primeiro 

civilizada, depois aos brados. Mas a decisão dela estava tomada, e não 
ousavam desafiá-la. 

— Então — disse ela —, vocês vão se deitar, cheios de preguiça e tostar 
como a carne que é posta para secar nas pedras? Temos que ter água, e logo 
ela vai acabar. Vamos para a pequena piscina atravessando a areia, para onde 
fomos há dezenove voltas-do-sol, quando a piscina antes daquela secou. A 
pequena piscina é boa. Vamos e quando chegarmos lá não precisaremos nos 
mudar até que terminem os Ventos. Parem de reclamar e façam como lhes 
ordeno! 

Foi o que fizeram. Cinco dias depois, não havia mais qualquer traço de 
resistência, porque a piscina tinha secado quase totalmente, e todos 
elogiavam a sabedoria da Mãe por encher e esconder muitas sacas de água 
para a hora ruim. Mais um dia e eles partiram. 

— Ficaram tão dóceis, de repente — comentou Kesh com Tes, quando 
se sentaram para escamar dois estômagos de thsin para fazer o último par de 
sacas de água. 

— Isso vai dar muito trabalho — disse Tes. E, internamente: Sim, disse 
ele, pelo elo que os unia. Eles estão com medo. E eu também. 

Ela o encarou, surpresa, mas logo voltou ao trabalho. De quê? 
Como saberemos se vamos encontrar a outra piscina'?, indagou ele. 

Como saberemos se um outro clã já não estará lá, armado e à nossa espera 
? Ela deu de ombros. 

Mesmo que estejam, não podemos ficar aqui. Tes olhou para o estômago 
de tshin. 

— Isso vai precisar ser mais curtido também — disse. — Alguém terá 
que carregá-lo numa estaca durante a caminhada para poder pegar sol. 

— Provavelmente você — disse Kesh. Amado, você teme uma outra 
coisa... 

Tes ergueu o olhar para a cordilheira e suspirou. 
É bobagem. 
Diga o que é. 
Ele balançou a cabeça. 
Estou ligado a estas rochas, disse. Isso foi-me dito num sonho. Acho que 

se algum dia sair daqui, vou morrer. 
Kesh ficou ereta e olhou-o. Se fosse verdade, o assunto era sério. 
Quando teve esse sonho? 
Há muito tempo. Antes de nos unirmos. 
Kesh fez pouco e aliviou-se. 



Um sonho de criança. Crianças não sonham de verdade. 
T’Khut estava alta, disse ele. Ela viu. Era um sonho de verdade. 
Kesh começou a se desesperar, porque quanto mais alto estava T'Khut, 

mais ela via; ela era o Olho, e não era prudente alguém do clã do Olho fazer 
pouco dela. 

Talvez só fosse verdade naquela hora, disse ela. Agora você é forte, um 
dos mais fortes de nós. Inclinou-se e beliscou seu braço, tentando parecer 
brincalhona. Não há motivo para você morrer. 

Eu sei, disse ele, c ficou em silêncio de novo. 
Ficaram tensos um com o outro até a hora que o clã deveria partir, e 

então Tes pareceu relaxar um pouco, como se tivesse se livrado de sua 
preocupação. A partida, em si, demorou um tempo para ser organizada. Já 
que a carne estava toda seca, foi repartida entre os membros do clã, para que 
cada um carregasse um pouco, até as crianças bem pequenas; e em seguida, 
todos simplesmente se levantaram e saíram. Todas as roupas que tinham 
eram as que vestiam. Alguém podia ter uma lasca brilhante de pedra para 
brincar, ou um pedaço de couro trabalhado para se enfeitar, mas aquilo era 
tudo que tinha, a não ser pela comida, e levavam toda a que tinham consigo. 
E todo mundo tinha uma lança. Tes tinha trabalhado duro nos últimos dias, 
catando a madeira forte que crescia em longos tubos no deserto e fabricando 
as lanças. A Mãe Mais Velha seguiu na frente e guiou-os no caminho pelas 
areias. Muitos olharam para trás, mas Kesh notou especialmente que Tes não 
se virou para olhar nem uma vez.. 

Seguiram sem parar por aquela direção por um dia e uma noite. Não 
seguiram nenhum caminho que podia ser visto, mas a Mãe Mais Velha os 
guiava em linha reta cruzando a areia, rumo sul e oeste. Bem à direita, lá 
longe, podia-se ver Phelsh't: ou ao menos o seu pico. O sopé escondia-se 
numa névoa que parecia poeira alta. 

No primeiro lugar que pararam, não havia nada além de areia, e o povo 
do clã se jogou nela com alegria; comeram e beberam. Mas a Mãe Mais 
Velha parecia vigiar cada gota d'água e cada bolsa de água, e logo acabou 
com um pouco da alegria de beber. Quando lhes ordenou que se levantassem 
e andassem, muitos reclamaram. 

— De pé, seus tolos! — ela gritou — Os Ventos estão chegando! Vejam 
lá! — Ela apontou para Phelsh't, cuja base escondia-se numa névoa ainda 
mais espessa de pó. 

Então deram conta do que estava acontecendo e puseram-se de pé 
novamente, pendurando as sacas nos ombros e apressando-se como ela 
ordenava. Claro, não ajudou. O vento tinha asas ao invés de pés, e os 
alcançou depois de um dia, caindo sobre eles como o grito de mil lematyas. 



A escuridão caiu em plena luz do dia, e o clã do Olho cambaleava cego, pois 
nem mesmo o Olho podia ajudá-los naquele momento. 

Aquilo continuou por dias que se contavam nos dedos, sem descanso, o 
uivo, o chicotear de areia e poeira contra o corpo; parar era quase 
impossível, o vento os empurrava, vindo pelas costas, desapaixonadamente 
cruel, e continuar andando era um tormento infindável e cansativo. A Mãe 
Mais Velha mandou o povo do clã amarrar-se uns aos outros numa fila 
comprida, usando pedaços de tripas. E assim fizeram, e cambalearam todos 
na fila, areia afora, sem saber para onde iam, embora a Mãe Mais Velha os 
guiasse como se o céu estivesse limpo e as estrelas brilhassem para mostrar-
lhe o caminho. Não havia qualquer senso de direção. O mundo se resumia a 
uma parede cor de âmbar de areia que pinicava a todos. Kesh costumava 
esticar a mão para trás para sentir Tes às suas costas; seu toque estava 
sempre lá, e ele lhe diria: Sempre tocando, amada... Seu pensamento parecia 
alegre. Ela absorvia sua confiança. 

E então chegou o último dia, o dia de pior vento. A Mãe Mais Velha 
gritava que isso era bom, que isso significava que o vento estava quase no 
fim: e outros fizeram o possível para acreditar nela. Tes acreditou, e estava 
maravilhado. Estava cantando, gritando uma canção contra o vento quando a 
pior rajada veio, soprou metade do povo no chão, cortou a corda e os fez 
rolar como se fossem folhas secas. 

— Tes! — gritou Kesh, mas o vento engoliu seu grito enquanto a fazia 
rolar e rolar, também. Não havia nada à vista, nenhum sinal de onde Tes 
estava. 

Sempre tocando, amada... O som do pensamento era rouco, com um 
pouco de surpresa, como seria se o transmissor estivesse sendo soprado, 
rolando e rolando pela areia. Está tudo bem... 

Aliviada, ela se abraçou, para não dar ao vento a chance de derrubá-la. 
Finalmente conseguiu algum apoio cavando no chão. Segurou-se com 
amargura. Tes... 

Nós nos tocamos, amor. Estou bem... 
Ela se segurou. Aos poucos, bem aos poucos, o vento começou a 

diminuir. Levou horas. O céu ficou escuro, já de noite, e eles puderam 
finalmente ver. A noite avançou, o vento parou. Tes..., disse ela, 
interiormente, pela milésima vez naquele intervalo atormentado. 

Não se preocupe... A milésima resposta parecia fraca e exausta. Kesh 
suspirou; ela entendia o motivo. Desgastou-se até a manhã e a luz chegar, 
então ela poderia descobrir onde Tes tinha ido parar. 

Perto do amanhecer, o vento deu um uivo final, diminuiu até tornar-se 
um suspiro e desapareceu. O silêncio era inacreditável. Kesh ergueu-se após 



uns poucos minutos de sono (ela não agüentara) e olhou em volta. 
Não havia sinal de Tes. Não havia coisa alguma, a não ser areia pura, até 

onde a vista alcançava: e vária dunas muito altas. 
Tes!! 
Não houve resposta. O elo estava rompido. 
Kesh correu como uma louca pela areia, chamando, gritando seu nome, 

cavando na areia. A Mãe Mais Velha a chamou. Ela não atendeu. A Mãe 
mandou caçadores atrás dela, e um deles teve que derrubá-la no chão para 
fazê-la calar-se um pouco. Quando finalmente se sentou, esfregando a 
cabeça dolorida e gemendo, a Mãe sentava-se na areia, ao seu lado. 

— Ele se foi — disse ela. — Outros cinco também se foram. A areia os 
enterrou. Estamos de luto com você. 

Kesh sentou-se muda. 
— Devemos ir, depois de descansar um pouco — disse a Mãe. Ao se 

levantar pesadamente para ir, lançou um olhar de piedade para Kesh. Não 
era isso o que Kesh queria. A única coisa que queria jamais poderia ter; 
jamais poderia ter outra vez. 

Soluçou amargamente, sem se incomodar em lamber as lágrimas, e os 
demais ficaram escandalizados com o desperdício. 

 
Encontraram a piscina que a Mãe procurava, e não havia ninguém, e a 

água nela era boa, bem melhor do que a da piscina antiga. O clã decidiu ficar 
ali, ao menos enquanto a piscina durasse. Era ampla e grande, e todo o clã 
estava contente. 

Todos, menos uma. 
A maioria pensava que Kesh enlouquecera. Às vezes acontecia de 

alguém que era unido enlouquecer com a morte do companheiro. Kesh ainda 
caçava, mas apenas sozinha. Ninguém queria ficar perto dela quando ela 
tinha uma lança na mão... e aquele olhar frio e esquisito nos olhos. Ele ia e 
vinha: ninguém entendia por quê. Ele vinha com mais freqüência quando ela 
olhava para o vazio fora do campo, e vinha ainda mais sob T’Khut, quando 
estava pela metade, despejando sua luz no chão. E o olhar estava muito forte 
nos olhos dela na noite em que ela se ergueu e disse à Mãe mais Velha: 

— Temos de ter Phelsh't. 
O clã agitou-se e murmurou com tamanha grosseria. Parecia um desafio 

direto. Ninguém sugeria atos à Mãe Mais Velha, via de regra, a menos que 
ela pedisse. Mas a Mãe simplesmente recostou-se na pedra que era seu 
assento e indagou: 

— Por quê? 
— Água — disse Kesh. 



— Nós temos água. 
— Mas não como lá — argumentou Kesh. — Se tivéssemos um poço 

como o de Phelsh't, nunca precisaríamos deixar o campo de novo. Nunca 
precisaríamos sair no Vento. E ninguém mais precisaria morrer. 

— Muitos de nós morreriam — disse a Mãe —, se tentássemos tomar 
Phelsh't. E se por graça de algum deus louco ou furioso o conseguíssemos, 
muitos mais morreriam quando os outros clãs viessem nos atacar. Ficaremos 
onde estamos. 

— Precisamos de Phelsh't — insistiu Kesh, e afastou-se. 
O clã agitou-se com as fofocas da obstinação louca de Kesh e ficou a 

perguntar por que a Mãe não ordenara que ela fosse espancada. As pessoas 
começaram a vigiá-la e viram que ficava olhando, dia e noite, na direção da 
silhueta de Phelsh't no horizonte, pois estava visível do campo novo: e o 
ódio em seu olhar era horrível. Muitos dias mais tarde, ela desceu das pedras 
ao redor do campo e foi até a fogueira, e disse: 

— Precisamos de Phelsh't. 
— Vamos ficar aqui, Kesh — disse a Mãe — Você conhece meus 

motivos. 
E assim foi durante muito tempo. Em certas épocas da lua, Kesh vinha e 

exigia Phelsh't, e a Mãe a dispensava. Acreditava-se que a loucura dela era 
inofensiva, mas a opinião do pessoal mudou quando chegou o tempo de seu 
Arrebatamento e ela não aceitou ninguém, nenhum dos homens, embora 
muitos a procurassem quando chegou a época deles. 

O sol deu uma volta inteira: deu duas. E no meio da segunda volta do 
sol, a Mãe foi dormir de madrugada e não acordou. Houve muitos lamentos 
quando a enterraram: e no seu enterro, Kesh lamentou com os outros. Mas 
depois, ela ficou olhando para Phelsh't lá longe, e uma grande inquietação 
abateu-se sobre os homens, e eles rapidamente a deixaram só. 

Escolheram uma nova Mãe Mais Velha, mas ela não era tão forte quanto 
a antiga, nem tão sábia. Demorou para que aprendesse a ser mãe para mais 
do que os seus próprios filhos. E enquanto estava aprendendo, Kesh falava 
com os caçadores jovens, e os guerreiros que respeitavam sua lança, e o que 
ela sussurrava os fazia afiar as armas. Kesh não se apressou: tinha que ter 
certeza dos mais jovens. Então fez seu lance. 

A nova Mãe Mais Velha estava há dois meses no posto quando Kesh 
desceu das rochas até a fogueira e disse: 

— Precisamos de Phelsh't. 
— Nós não precisamos — disse a nova Mãe Mais Velha. — Ficaremos 

aqui. 
Mas ela estava apenas repetindo o que a antiga Mãe Mais Velha dizia, 



não de sua própria força e convicção, mas porque aquela resposta sempre 
dera certo antes. Kesh sorriu, e era uma visão apavorante. 

— Podemos ter Phelsh't — disse. — Phelsh't dá água mais saborosa, e 
você prefere este buraco de areia lamacento, este buraco no chão? Podemos 
tê-lo facilmente. Deixe eu lhe dizer como. 

— Não — disse a mãe, mas alguém no círculo disse: 
— Sim. Diga-nos. 
Era Sakht, um outro caçador que desejara Kesh. Ela o recusara no 

Arrebatamento. Kesh encarou-o com escárnio: conhecia os motivos dele. 
Mas sorriu e disse: 

— Ouçam. Não somos o Clã do Olho? Podemos ver durante o dia, 
quando poucos podem; andamos facilmente pela areia durante o sol, aqueles 
de nós que têm o Olho. E somos muitos. Que outro clã ousa lutar quando o 
sol está alto? Têm que esperar pela escuridão. Mas nós não. Nossas lanças 
não erram, mesmo quando outros estão cegos. 

Houve murmúrio de aprovação. A Mãe Mais Velha pareceu chocada. 
Kesh disse: 

— Este é o meu plano. Um grupo se arma, pega provisões e comida, vai 
para Phelsh't e espera pela luz do dia: e então nós o tomamos, matamos os 
guerreiros e os caçadores e tomamos suas crianças, aquelas que não 
resistirem. Eles não poderão nos atacar durante o dia, e quando terminarmos, 
teremos a água saborosa, e o clã que possuía Phelsh’t será nosso escravo. 

A reação foi de choque e de alegria, mas a Mãe gritou: 
— Não! O Olho é Secreto! Deve continuar secreto! Se fizermos isso, os 

outros clãs saberiam que temos o Olho, e eles atacariam nossas mulheres e 
crianças para levar o sangue para o seu clã! Logo todos teriam o Olho e 
nossa vantagem estaria perdida! 

O medo e raiva da Mãe teve um efeito curioso nos caçadores: fez com 
que se aliassem a Kesh, que embora pudesse estar louca, tinha uma loucura 
que conheciam. Cochicharam contra a Mãe e Kesh disse, suavemente: 

— De que adianta ter uma vantagem que não se usa? De que adianta o 
Olho a não ser para nos dar um lugar de destaque entre os clãs? Comemos 
melhor do que as outras tribos, mas de que adianta boa comida sem água? 
Deixe-nos ter a água e mais. Deixe-nos usar o Olho para algo mais do que 
enxergar. Desejamos favores dos outros clãs? Então deixe-nos oferecer-lhes 
este grande dom... que eles possam produzir crianças com o Olho com 
nossas mulheres em troca de comida, escravos, ou o que quisermos. 
Cresceremos fortes, não fracos, e dominaremos todos os clãs das areias! 

— Não! — gritou a Mãe, mas seu grito perdeu-se desta vez, tamanha era 
a gritaria e algazarra na discussão, o som de desejo e medo. A discussão 



surgiu muitas noites a fio, ao redor da fogueira. A Mãe a contestou, mas 
fracamente, por que do lado oposto da fogueira, estava sentada Kesh, sem 
dizer palavra, sorrindo e brincando com um lança em suas mãos. 

E finalmente a decisão foi tomada: a primeira na história do clã sem o 
consentimento explícito da Mãe. Ela terminou deixando os guerreiros e 
caçadores irem, mantendo alguns para proteger o resto do clã; ela os deixou 
ir com alívio, pois Kesh estava à frente deles, e a Mãe estava contente por se 
livrar daquele terrível sorriso. Tinha certeza de que Kesh morreria logo. Na 
verdade, pedira a dois guerreiros para fazerem isso. 

Eles não fizeram coisa alguma. Sangraram verde até a morte nas areias 
assim que Kesh julgou que estivessem fora da vista do campo, pois ouvira 
sobre os cochichos da Mãe enquanto fazia os seus. Ela, os guerreiros e os 
caçadores enterraram os corpos, pegaram sua carga e rumaram para o dedo 
erguido de Phelsh't, de onde viera o vento que matara Tes. E enquanto 
andava, Kesh meditou sobre o ajuste de contas que aquela montanha 
enfrentaria e o sorriso ficou em seu rosto. 

 
Foi um massacre. O clã de Phelsh't vivia como qualquer outro clã, ao ar 

livre, com tendas de peles para protegê-los do sol. O fato de viverem ao pé 
da montanha era só uma complicação pequena. No calor do dia, quando o sol 
estava alto, os caçadores e guerreiros escalaram as rochas e olharam para 
baixo, para o clã adormecido. E ficaram surpresos. Eram poucos. Mal 
conseguiam superar, em números, o clã do Olho. 

Kesh olhou para aquilo e seu coração se encheu de pensamentos 
amargos, pois se tivessem vindo para este caminho durante o Vento e 
tomado aquele lugar, Tes poderia estar vivo. Ergueu a lança e apontou para o 
campo abaixo. Era o sinal. 

Os caçadores mais próximos derrubaram os mastros, levando as peles 
que faziam sombras. O massacre, portanto, começou em confusão, corpos 
rolando sobre abrigos destruídos, vozes altas gritando de surpresa, e então 
transformou-se em horror quando os caçadores do Olho pularam e 
arremessaram as lanças com o propósito horrendo. A surpresa fez a maior 
parte do serviço; o sol fez o resto, assolando, de um céu apavoradamente 
claro, fazendo olhos desprotegidos se fecharem e lacrimejarem, fazendo os 
caçadores de Phelsh't cambalearem indefesos. As pedras se tingiram de 
verde, e para o clã de Phelsh't, mais assustador que o massacre, era o som de 
uma mulher gargalhando, gargalhando e gargalhando, entre os gritos e o 
sangue. 

Três quartos de Phelsh't morreram, mas não sua Mãe Mais Velha. Ela foi 
separada por Kesh, que a manteve com a lasca de uma pedra afiada contra a 



garganta para fazê-la ver seu povo morrer: fazê-la ver os caçadores se 
unirem à suas mulheres e suas crianças. E a ela, Kesh disse: 

— Seu clã agora é meu. Se resistirem, matarei a todos. Mas se nos 
aceitarem, nós os ensinaremos nossa arte de ver durante o dia. Seu clã será 
tão grande como o nosso. E em troca deste favor, vocês nos servirão. 
Viveremos entre vocês e beberemos sua água; e seremos como irmãos e 
irmãs para vocês. 

E Kesh sorriu. 
A Mãe Mais Velha concordou com tudo que ela disse. Kesh deixou-a, 

então, e subiu pela montanha, além do lugar onde as madeiras fortes 
cresciam em abundância, e as árvores cresciam altas como um homem. Mas 
não os via. Subiu entre as pedras para o lugar onde havia uma grande fenda 
na rocha, e a água escorria. E lá a achou, a água fresca, a água saborosa, 
borbulhando num poço tão fundo quanto sua altura, tão largo quanto seus 
braços podiam se abrir, derramando, jorrando como a luz, descendo pela 
rocha, murmurando, cantando baixinho enquanto jorrava. Abaixou-se, 
mergulhou o rosto nela, mergulhou metade do corpo, ergueu-se toda fria e 
molhada, balançando a cabeça para tirar o cabelo molhado dos olhos. Desceu 
de volta para seu povo e ninguém pôde dizer, da água que escorria por suas 
faces, quanto dela eram lágrimas. 

O clã do Olho tomou Phelsh't para si; tomou a outra Mãe Mais Velha 
para ser a auxiliar, mas Kesh falou por ambas durante muitos anos. Tribo 
após tribo ouviram sobre o dom, ou sobre o poço, e vieram tentar tomar ou 
um ou outro. Mas o que vinham eram rechaçados com uma ferocidade que 
não entendiam, ou eram feitos prisioneiros a quem se oferecia a mesma 
barganha oferecia a Phelsh't. O Olho lentamente começou a se espalhar entre 
os genes vulcanos, e o clã deixou claro que outros dons seriam bem-vindos: 
a visão longa, a habilidade de sonhar verdades, o toque no ombro que fazia o 
inimigo adormecer ou morrer... trocaram o Olho por esses dons e cresceram 
fortes. Os efeitos desse programa amador de eugenia foram muitos através 
dos anos, e alguns eram esquisitos. Tornou-se tradição entre os clãs casarem 
seus filhos e filhas em troca de crianças de outros clãs que possuíssem 
alguma habilidade atraente. Muitos anos mais tarde, o Olho salvaria um 
oficial da Frota Estelar; uma coisa pequena diante de uma longa história de 
trocas cuidadosas ou selvagens que mudaram a natureza da espécie vulcana. 

Mas Kesh não se importava com nada. Eles a temeram e a respeitaram 
por muitos anos, sem jamais ousar questioná-la. Afastava-se em longas 
viagens e voltava pálida e desfigurada, sem que ninguém ousasse perguntar 
por onde andara. Quando finalmente a acharam no poço, afogada, levaram-
na para longe na areia e a enterraram; e muitos do clã do Olho pensaram que 



finalmente teriam paz pela primeira vez em muitos anos. Estavam mesmo 
melhores do que jamais tinham estado... não havia como negar aquilo. 

Mas quando T'Khut estava alta, e sua face cor de cobre se mirava no 
poço, alguns do clã diziam que ouviam soluços ou gargalhadas horríveis. 
Todos riam deles, claro. Mas mesmo assim, nessas épocas, o clã ficava com 
sede até a lua se pôr... 



Enterprise Quatro 
 
Jim sentou-se na cabina da Enterprise na manhã seguinte e encarou 

aborrecido a tela de dados. 
 
DE: Bugs 
DATA: 7611.01 
ASSUNTO: Nossos Amigos na Federação 
 
De um editorial publicado num dos maiores serviços de informações de 

Vulcano: 
 
...esta espada sangrenta pairando nos nossos céus, esta máquina de 

guerra, deve receber imediatamente ordem do nosso governo para 
partir. Mas nenhuma ação é tomada. Criaturas que resolvem seus 
problemas com sangue ao invés de razão, agora orbitam nosso planeta 
sem impedimento Por que será que, embora declarem que suas missões 
sejam pacíficas, sua naves ainda assim sejam equipadas com armas que 
poderiam devastar um planeta? Não conseguem perceber nem mesmo 
esta evidência maciça de ilógica? Lidar com criaturas assim como se 
fossem civilizadas só pode resultar em desastre. É verdade que temos 
tentado civilizá-los por quase duzentos anos, mas os resultados dos 
nossos esforços é evidente nos céus acima de th'Valsh e Seleya... 

Hmm. Jornalismo marrom? Ou verde? 
 
Jim bufou em silêncio. Por um lado, estava feliz por ter visto a 

mensagem (ela confirmava o que T'Pau dissera), mas por outro queria cada 
vez mais saber quem era Bugs. 

Não que conseguisse descobrir, claro. Aquele era um dos lugares onde a 
privacidade da tripulação era respeitada até as últimas conseqüências, ou 
então todo o sistema BBS perderia o valor. Liberdade de expressão, ao 
menos ali, tinha que ser total. 

E é bem total, pensou Jim, aborrecido. Continuou vasculhando as 
mensagens. Muitos concordavam com Bugs, irritados por serem 
considerados " uma espada sangrenta". Alguns se recusavam a levar o 
editorial a sério, outros suspeitavam que tinha sido retirado do contexto, e 
um apontou que Bugs provavelmente violara direitos autorais ao transcrever 
a mensagem do serviço de informações de Vulcano sem permissão. Mas a 
última resposta à mensagem logo animou Jim: 



 
DE: Llarian  
DATA: 7611.2 
ASSUNTO: Refer.: Nossos Amigos da Federação 
 
Um líder hábil não usa força. 
Um guerreiro hábil não sente raiva. 
Um senhor hábil não combate o oponente. 
Um empreiteiro hábil permanece incógnita 
Até quatrocentos anos atrás, já se sabia disso; não acredite em tudo 

o que lê. 
 
O que pensar disso?, questionou-se Jim, e encarou a tela com interesse. 
Llarian. E quem poderia ser? E que referência é essa? Engraçado, 

parece familiar. Jim mordiscou distraidamente um dos nós da mão fechada. 
Mas ele ou ela tem razão. "Um empreiteiro hábil permanece incógnito". 
Quem, em Vulcano, tem poder e influência para publicar uma coisa como 
essa no serviço de informação de Vulcano? 

Começou a desligar a tela, então parou um pouco e esticou-se para 
apertar o botão do comunicador na sua mesa. 

— Ponte. Comunicações. 
— Comunicações. Uhura falando — veio a voz alegre. — Bom dia, 

capitão! 
Jim esfregou a cabeça amargamente. Ainda sentia a dor da festa da noite 

passada. A gravidade alta parecia tê-lo pegado de jeito. 
— Mais ou menos, Nyota — respondeu. — Estou enviando uma tela 

para o seu console. Peça uma checagem completa do computador. Quero 
saber de qual agência de notícias de Vulcano veio isso, o nome do autor, a 
data, ou outra informação que achar pertinente. 

— Sim, senhor. Pronto. 
Jim apertou o botão para instruir a tela a enviar os dados ao painel de 

comunicações. 
— Pegou? 
— Está aqui. Eu o aviso, capitão. 
— Ótimo. Kirk desliga. 
Levantou-se, espreguiçou-se e esfregou a cabeça novamente. Seus 

joelhos também doíam. Bem que eu podia pedir ao Departamento Ambiental 
para me dar um neutraliza-dor de gravidade, pensou... e imediatamente 
rechaçou a idéia. Provavelmente os vulcanos já pensavam que pessoas da 
Terra eram fracas e delicadas; por que reforçar a idéia aparecendo com um 



neutralizador? Enfrentaria a gravidade de seu mundo como pudesse, e que se 
danassem todos eles. 

Ainda assim, a cabeça doía. Alcançou o botão do comunicador em sua 
escrivaninha. 

— Enfermaria. 
— Enfermaria — atendeu uma voz alegre. — Aqui é Burke. 
Era Lia Burke, enfermeira-chefe de McCoy desde que Chapei começara 

a trabalhar em tempo integral na sua tese de doutorado. 
— Lia — disse Jim —, onde está o doutor? 
— Já desceu ao planeta, capitão. Disse que estava procurando algo. 

Aquilo fez Jim piscar: McCoy não tinha por natureza ser madrugador. 
— Ele disse o quê? 
— Disse que se o senhor chamasse e perguntasse, eu deveria dizer que 

ele ia comprar uma centena de pesos de papel com flocos de neve dentro. 
Senhor. — Lia parecia meio espantada. 

Ela não é a única, pensou Jim. 
— Tudo bem. Escute, preciso de alguma coisa para minha cabeça. 
— Síndrome de alta gravidade — ela concluiu, imediatamente. — Posso 

receitar-lhe alguma coisa. Venha até aqui. 
Jim ergueu uma sobrancelha. 
— Enfermeiras podem dar receitas? 
Houve um silêncio breve do outro lado, e depois uma risada. 
— Está vivendo no século vinte ? Senhor. Claro que podemos! — Houve 

uma pausa breve, irônica. — Podemos contar, também. 
— Anotado — disse Jim. — Logo estarei aí. 
Quando chegou à enfermaria, Lia rabiscava alguma coisa numa tela de 

computador com uma caneta óptica. Era uma mulher baixa, de cabelos 
encaracolados, muito magra, quase sempre sorrindo: precisava ser algo 
muito grave para remover-lhe o sorriso. 

— Capitão — disse ela, largando a tela e pegando uma hypospray. — Aí 
está. 

— Posso perguntar o que é isso? 
— O senhor perguntaria ao dr. McCoy? — ela indagou. Jim pensou. 
— Provavelmente não. 
Ela lançou-lhe um olhar alegre, do tipo "que vergonha!" 
__ Está bem. É só um pouco de hemocorticovilidina; isso afina um 

pouco seu sangue. 
— Afina? Quando estou indo para Vulcano? Tire isso de perto de mim. 
— Tarde demais — ela disse, e era mesmo; o spray chiou contra o braço 

dele. 



— Isso simplesmente muda a densidade do seu plasma sangüíneo, de 
acordo com a pressão do exterior, ou a falta de pressão. O problema com a 
síndrome de alta gravidade é muito semelhante à da síndrome de alta 
altitude. — Ela se livrou da hipo. — Mas o senhor deve beber muita água 
enquanto estiver lá embaixo. 

— Tenente — disse Jim, pacientemente —, existe um problema ao se 
beber muita água num planeta de alta gravidade... 

Ela ergueu as sobrancelhas. 
— Fale-me sobre isso. Mas a menos que queria evitar uma dor de 

cabeça, é melhor beber. 
— Está bem — ele respondeu. Agradeceu-lhe e voltou para sua cabina. 
Bom, devo voltar a Vulcano e me espalhar um pouco, ver pessoas e 

coisas. Depois, posso visitar Sarek e Amando. Afinal, eles só fizeram uns 10 
convites para que eu fosse à sua casa. 

... Mas pesos de papel? O que Magro está aprontando? 
 
Leonard Edward McCoy, no fundo, era um pesquisador. Essa tendência 

quase o deixou longe da prática, assim que se formou em Medicina. O ano 
que passara em pesquisa avançada em Cornell quase o estragara. Mas 
quando a coisa ficou apertada, decidiu que gostava mais de pessoas do que 
de papéis, tubos de ensaio e palestras. Então mergulhou na prática sem olhar 
para trás. 

Mas de vez em quando aparecia uma linda e suculenta peça de pesquisa 
diante dele, e quando aparecia, por Deus, agarrava-a com os dentes e não 
soltava até estar satisfeito com as respostas. E uma peça linda lhe tinha caído 
nas mãos bem no dia anterior. Ela tinha uma aura em seu redor, um 
sentimento que ele tinha quando criança, acampando, e encontrava uma 
rocha grande e plana que sabia ter um monte de bichos sobre ela. 

Fora Shath que o instigara. Não que o garoto não fosse a coisa mais 
irritante que vira em muito tempo. Mas a linguagem corporal do sujeito 
estava errada, totalmente errada. Ao ver Kirk e ele, o homem literalmente 
tivera que sair da sala para ganhar a compostura de volta. Teria sido 
esquisito num humano; era decididamente chocante num vulcano. E a reação 
não foi contra ele, McCoy tinha certeza, mas contra Kirk. 

Pensara em ir ao consulado e exigir ver o homem de novo, inventando 
uma estória sobre mudança de horários ou algo assim, só para falar-lhe um 
pouco mais e ter certeza da aversão, ou da falta dela. Mas depois, pensou que 
seria esforço em vão: Shath seria capaz de encobrir a reação desta vez. Não, 
McCoy teria que conseguir sua informação de outro jeito. 

Passou pouco tempo em sua cabina de manhã, chamando mapas 



detalhados de shi’Kahr, a cidadezinha perto da Academia de Ciências, e 
encontrou o que queria: o equivalente eletrônico de uma biblioteca pública. 
Poderia ter chegado a ela diretamente da nave, por conexões diretas com os 
computadores centrais, mas não desejava atrair tanta atenção. Queria um 
inquérito discreto, não uma missão audaciosa que irritaria os bibliotecários. 

Em seguida permitiu-se um pequeno subterfúgio e vasculhou os pacotes 
que trouxera das compras no dia anterior. Uma palavra ou duas no ouvido 
de Spock foi uma boa idéia, pensou, enquanto tirava a túnica sóbria, as 
calças e botas que comprara. Eram todos num tom pálido de bege, muito 
discreto, e Spock lhe dissera que o modelo era idêntico ao que um estudante 
ou cientista usaria tanto para trabalhar quanto relaxar. McCoy enfiou as 
roupas, apertou um botão para que as portas do armário as refletissem e 
virou-se para admirar-se. Realmente parecia ótimo: o capuz pendendo sobre 
os ombros fazia-o parecer ter uns cinco quilos a menos, o que não o 
aborrecia nem um pouco. E as roupas certamente atrairiam menos atenção 
do que um uniforme da Frota Estelar. De qualquer forma, a maioria das 
pessoas reconhecia seu rosto quando junto do uniforme. Com este modelo, 
era apenas mais um vulcano ou terráqueo saindo para uma pesquisa. Havia 
terráqueos trabalhando na Academia de Ciências. 

Parou na enfermaria, certificou-se de que tudo estava normal, e 
transportou-se para as ruas de shi'Kahr. Era pouco depois do amanhecer, e a 
cidade começava a dar sinais de vida — as primeiras horas, antes de ficar 
quente demais até para o gosto vulcano, quando eram feitos muitos negócios 
e comércio. Dependo da natureza do trabalho, podia-se trabalhar desde o 
amanhecer até o meio-dia, parar por uma sesta de três horas, depois começar 
de novo sem parar até depois do anoitecer. Ou, pensou, caminhando pelas  
ruas, sendo vulcanos, eles podem trabalhar direto durante uns quatro dias 
sem parar, depois tirar um dia de folga e depois voltar para o trabalho. A 
resistência desse pessoal! Tem-se que admirar isso: e desejar ter alguma 
também...  

A cidade o fez lembrar, em alguns aspectos, de algumas das cidades 
universitárias que conhecera no estado de Nova York. Mas também havia 
alguma semelhança discreta com as arcadas em Berna, na Suíça: grossas 
paredes de pedra, com grandes arcos esculpidos, abrigando janelas e portas 
de lojas e casas. Em alguns lugares, os arcos tinham duas camadas, e a 
maioria deles era feito de uma pedra dourada elegante com uma textura 
granulosa ampla. McCoy suspeitou que fosse um isolador muito eficiente. 
As passagens sob as arcadas eram amplas, e havia lugar para andar 
confortavelmente, protegido do sol e do vento, e olhar para os pequenos 
parques e praças enquanto se andava. Os vulcanos pareciam ser bons em 



pequenos parques, cada um com sua pequenina fonte, e nunca repetiram o 
mesmo estilo. Pequenas fontes murmurantes, delicados jatos de névoa, 
estranhas feras esculpidas com água jorrando para fora, até mesmo uma 
pedra ancestral com água borbulhando de um buraco no centro. Viu tudo 
isso no caminho até a biblioteca. 

Ela revelou ser um prédio nobre da mesma pedra dourada do resto da 
cidade, mas tinha um pórtico sustentado por pilares altos, cada um com uma 
ligeira inclinação para o centro. O efeito, na verdade, fazia-os parecer mais 
retos do que se tivessem sido construídos perfeitamente retos. Era um truque 
que McCoy conhecia da arquitetura grega, e ele sorriu com a familiaridade 
ao passar pela sombra do pórtico e entrar na biblioteca. 

Lá dentro, tudo era absolutamente moderno: filas de computadores e 
acesso vocal por toda a parte. O chão parecia ser da mesma pedra dourada 
das paredes, mas McCoy ficou fascinado ao descobrir que parecia ter sido 
tratado com algo que o fazia parecer macio e esponjoso: o som não se 
dissipava nele. Cumprimentou o bibliotecário com um movimento de cabeça 
e seguiu rumo aos computadores. 

Não confiava na sua escrita em vulcano. Parou perto de um dos 
computadores com teclado e espiou as teclas. Tinha mais teclas e chaves e 
símbolos do que desejava ver, então continuou até uma unidade ativada pela 
voz e sentou-se. Em silêncio, limpou a garganta, rezando para que o sotaque 
não fosse tão ultrajante a ponto da máquina deixar de entendê-lo. 

— Inquirição geral — disse em vulcano. 
— Entendido — disse a máquina. Magro tremeu. O sotaque da máquina 

era o equivalente a de um noticioso oficial: puro, claro, capaz até de 
intimidar. 

— Eventos públicos — disse McCoy. — Referência cruzada. Koon-ut-
kalifi. Nome de família incerto. Um participante para a referência cruzada: 
Spock cha'Sarek. Ativar. 

A máquina pensou por um segundo, depois mostrou o Lugar de 
Casamento ou Desafio. Spock, McCoy e Kirk ao fundo, T'Pau e sua liteira, e 
um bando de carregadores de lanças e extras com sinos e outros 
implementos de destruição. McCoy estremeceu à visão do lugar, e 
surpreendeu-se com sua própria reação. Que dia horrendo foi... e que coisa 
horrível eu fiz. Sorriu. E valeu a pena. 

— Confirmado — disse McCoy. — Mostre a lista de participantes. 
A máquina obedeceu. E lá estava: Shath cha'Stelen hei-Nekhlavag, idade 

de 43 anos padrão. Que acha disso?, pensou McCoy. Acertei a idade dele de 
primeira. Talvez Spock esteja mesmo me ensinando alguma coisa, afinal. 

— Pergunta — disse. — Informação geral, Shath cha'Stelen. 



Outra página de dados apareceu. A maior parte não era muito 
interessante: dados sobre educação, ocupação, código de comunicação. Não 
que eu vá ligar e convidá-lo para um bate papo: não mesmo. Mas no pé 
havia uma lista de Organizações Afiliadas. McCoy pediu que a lista fosse 
toda impressa, e depois começou a vasculhar os arquivos e checar algumas 
das publicações mais recentes das organizações. Os nomes em geral eram os 
mais inocentes: Instituto para Serviços Interplanetários, Grupo de Estudo de 
Espécies Não-Vulcanas, nomes assim. Mas o que McCoy percebeu, ao 
começar a ler seus artigos e boletins, era que nenhuma das organizações às 
quais Shath era filiado gostava muito de humanos. Uma delas era do 
condescendente tipo " deixem-que-balancem-nas-árvores": as demais eram 
uns trapos malcheirosos... não havia como chamá-las de maneira simpática. 

McCoy recostou-se após ler durante meia hora, muito preocupado, 
estremecendo um pouco. Não gostei de saber isso sobre vulcanas, pensou. 
Existem vulcanos fanáticos. Bem aqui, onde Surak ensinou e morreu. 
Balançou a cabeça. 

— Merda. 
— Entrada nula — disse o computador polidamente, em vulcano. 
— Desculpe. Cruzar referências. Listas de membros de todas as 

organizações acima. Registre ou indique membros que também são membros 
de outras organizações listadas. 

— Em progresso — disse o mecanismo. — Saída? 
— Imprimir. 
— Processando — respondeu a máquina, e começou a cuspir 

quantidades verdadeiramente impressionantes do plástico fino que os 
vulcanos usavam para impressão. McCoy olhou com espanto enquanto o 
plástico se empilhava. 

A impressão não parou por uns vinte minutos. Quando o fez, havia uma 
pilha de impressos de quase seis centímetros de altura, tudo em letrinhas 
bem miúdas, e McCoy balançou a cabeça. 

— Duplicação sólida — pediu 
— Trabalhando — disse a máquina. E depois de uns três segundos, 

cuspiu um disquete. 
— Fim. 
— Autorização de crédito, por favor — disse a máquina suavemente. 
McCoy ergueu os olhos, procurou pelo disquete de "dinheiro" do planeta 

nos bolsos, enfiou-o na fenda, deixou a máquina trabalhá-lo e deduzir o tanto 
de sua moeda. Ela cuspiu de volta o disquete quase com o ar de uma 
máquina insatisfeita com o volume de dinheiro despendido. 

— Hmf — McCoy fez para ela, pôs o disquete no bolso, pegou as cópias 



e saiu. 
Foi até o pequeno restaurante onde estiveram antes. Estava aberto cedo, 

como a maioria dos restaurantes e refeitórios vulcanos, para a refeição do 
dia. 

— Lasanha, por favor — pediu ao garçom, e começou a estudar as 
cópias impressas. Seria uma manhã bem longa. 

Pelo menos foi o que pensou. Cinco minutos depois de começar a leitura, 
encontrou um nome que o fez sentar ereto na cadeira. Logo depois 
encontrou-o de novo, e de novo. 

— Droga — disse. — Droga. Droga! 
Depois de muito tempo, pôs as cópias de lado e começou a comer a 

lasanha, embora não tivesse certeza de ter apetite. 
 
O mundo se dissolveu das faíscas para a solidez ao redor de Jim, quando 

ele se transportou ao planeta. Achava-se num pequeno parque, como muitos 
que ele, Spock e McCoy tinham visto no dia anterior. Este Spock tinha 
descrito em detalhes: havia três caminhos para fora dele; Jim tinha de tomar 
o da esquerda, em direção às velhas muralhas da cidade. 

Entrou na trilha, caminhando devagar. Era um parque agradável. A " 
grama" era um tipo de relva resistente de cor pálida, pontilhada por pequenas 
árvores delicadas com folhas parecidas com penas de cor marrom. Elas 
pareciam, na verdade, quase como espanadores de pena gigantes. Por 
curiosidade, Jim aproximou-se de uma e a tocou... e surpreendeu-se quando 
o ramo inteiro dobrou suas folhas e fechou-se numa espiral. 

— Desculpe — disse, depois riu-se de si mesmo. Fico imaginando: será 
que vulcanos falam com árvores? 

Gradualmente, o galho desenrolou suas folhas. Jim segurou-se para não 
tocá-la de novo (não havia motivo para enlouquecer a planta) e rumou pelo 
caminho que dava para as antigas muralhas da cidade. Fazia uma curva 
fechada para ficar paralelo à muralha. Agora reconhecia onde estava. Seguiu 
a curva da trilha e viu a casa, protegida da visão por uma pedra alta. 

Era grande pelos padrões vulcanos, embora não tão grande quanto se 
esperava que fosse a casa do embaixador extraordinário para a Terra. Era 
toda em um pavimento, como muitas das casas pareciam ser. Vulcanos 
pareciam ter uma aversão em retirar dos outros a vista do céu. Na verdade, o 
lugar, com seu muro um pouco acima da altura dos olhos, parecia algo que 
podia ter sido construído por um dos antigos arquitetos "pós-modernos", 
mais com curvas do que com cantos retos. Mas ao mesmo tempo, tinha 
aparência de uma antiga vila romana, uma casa que era voltada para dentro, 
não para fora, c que conservava para si seus segredos e privacidade. 



Foi até o portão e tocou a placa para se anunciar. 
— James Kirk — disse, quando ela brilhou. 
— Jim! — era a voz de Amanda, muito animada. — Venha logo! — O 

portão abriu-se para ele. 
Um caminho estreito ladeado de pedras levou-o à porta da frente da casa. 

Ela se abriu quando chegou perto, mostrando Amanda de macacão, bem 
encardido nos joelhos, com um par de tesouras de poda na mão. 

— Bem vindo! — disse ela. — Venha ver o jardim! Eu lhe darei uma 
tour mais tarde. Ou Sarek pode fazer isso quando voltar da cidade. Gostaria 
de beber algo gelado? 

— Sim, por favor. — Amanda guiou-o para dentro. Era grande, e os 
quartos tinham sido construídos de frente para o pátio. A área de estar, jantar 
e cozinha era toda coberta por uma pedra negra polida ou não, e a parede dos 
fundos era um grande janelão com painéis que davam para o jardim. 

— Aqui — disse Amanda, parando no local das bebidas, na cozinha. — 
Água? Refrigerante? 

— Água com gás seria ótimo. 
— Também vou querer. — Dois copos deslizaram de um painel. — 

Saúde — disse ela, erguendo um em saudação, oferecendo-lhe o outro. 
Beberam avidamente. 
— Assim é bem melhor — disse ela. — Estou com muita sede, depois de 

trabalhar tanto. Venha por aqui. — Ela o guiou para fora do janelão, rumo ao 
jardim. A maior parte era apenas areia e cascalho, mas um pedaço de cerca 
de seis metros quadrados era dedicado a roseiras. Várias estavam floridas; 
algumas não tinham botões, pois estavam cortadas. 

— É impressionante — disse Jim. — Ainda estou espantado que 
cresçam aqui. 

— Oh, elas estão bem — disse Amanda. — Não é pior do que, digamos, 
Arizona, se as mantiver regadas. E elas parecem gostar um pouco mais do 
espectro de um sol branco do que de um sol amarelo. Sabe o que cresce 
muito bem aqui? — Ela apontou para o lado, onde plantas novas tinham sido 
colocadas. — Tomates. Eles chupam um bocado de água nesse clima, 
precisam ser encharcados na raiz o dia inteiro. Mas precisa ver como ficam 
depois de alguns meses. Tenho que polinizá-los à mão, mas não me importo. 
Jim balançou a cabeça. 

— Podou bastante essas rosas. Amanda assentiu. 
— Lembre-se que faz dois anos que não viemos aqui. Temos um 

jardineiro que vem de vez em quando tomar conta delas, mas ele é melhor 
com plantas vulcanas nativas, como as suculentas ali e as plantas de areia. 
Acho que os vulcanos não entendem as rosas, de verdade: acham que elas 



são delicadas. Mas para tirar o que tem de melhor, é preciso ser má para elas. 
— Ela apertou as tesouras significativamente. 

— Não acredito que consiga ser má com o que quer que seja — disse 
Jim. Amanda olhou-o com doçura. 

— Lisonjeador — disse. — Venha aqui e sente-se na sombra. 
Foram para o banco sob uma pérgola sufocada por algum tipo de vinha 

cheia de folhas. Amanda sentou-se e encarou o jardim. 
— Sabe — disse —, houve muitas vezes, enquanto criava Spock, em que 

achei que estava sendo malvada com ele. Ao mesmo tempo, senti que tinha 
de ser: Sarek e eu concordamos que Spock deveria crescer como uma 
criança vulcana normal, com as disciplinas com as quais uma criança 
vulcana tem que lidar. Se estivéssemos na Terra, poderia ter sido diferente. 
As pessoas lá são um pouco mais flexíveis sobre essas coisas. Mas vulcanos 
esperam... — interrompeu-se, e pareceu um pouco perturbada — esperam 
que se seja bem conservador. Tudo tem que se adequar ao status quo... tudo 
tem que ser igual. 

E Amanda sorriu. 
— Isso não faz muito sentido em termos do IDIC, não é? Às vezes acho 

que as coisas se desviaram um pouco. 
Jim aquiesceu. 
— Acho que sei o que quer dizer. 
Sentaram-se em silêncio um tempo, aproveitando o vento, que não 

estava tão quente a ponto de não ser desagradável ainda, quebrado pelo muro 
do jardim. 

— Posso perguntar-lhe um coisa? — indagou Jim. 
— Pergunte. 
Ele gesticulou para o jardim. 
— você está podando as rosas como se tudo fosse dar certo, daqui a 

alguns dias... Ela encarou as rosas, depois soltou um longo suspiro. 
— Bem — disse —, sou uma jardineira. Não importa o que aconteça, as 

rosas precisam ser podadas. 
Jim sorriu. 
— Mas você tem razão — disse ela. — Estou preocupada. — Virou as 

tesouras na mão, encarando as lâminas. — Se o voto pela separação vencer 
— disse —, o banimento cairá sobre mim. O governo certamente não estará 
disposto a permitir exceções... certamente não nos escalões mais altos; seria 
considerado por alguns como favoritismo, ou nepotismo. Terei que deixar 
Vulcano... ou Sarek. 

Jim balançou a cabeça. 
— Isso não parece justo. 



— Oh, nada nisto é justo — disse Amanda. — Mas se o voto pela 
separação vencer. .. — Ela suspirou e olhou para o jardim e a casa. — 
Desisti de um lar há muito tempo. Suponho que consiga fazer de novo. 

— Desistir de um lar não é o mesmo que desistir de um marido. Ela 
assentiu. 

— Encontraremos algum lugar. A Federação ficará feliz em ter Sarek. E 
Spock certamente não corre risco de perder seu emprego atual. 

— Deus, não. 
— Mas ao mesmo tempo — disse Amanda —, pense nisso do ponto de 

vista de Sarek. Ter que deixar sua terra natal para sempre; nunca mais ver o 
resto de sua família, ser um exilado num mundo frio e úmido, nunca sentir 
um sol quente o bastante... ou, se o sentir, estará brilhando num céu estranho. 
— Balançou a cabeça. 

— Deve desculpar minha mulher, capitão — disse Sarek, entrando no 
jardim e despindo sua túnica. — Ela obviamente está exercitando a parte 
escocesa de sua herança que descreveu para mim como " prever amargura e 
maldição". — Ele dobrou a túnica impecavelmente sobre outro banco ao 
lado e se sentou. 

— Seus assuntos correram bem? — indagou Amanda. Sarek aquiesceu. 
— Tão bem como se podia esperar. A cidade decididamente está ficando 

tensa. Ao menos, assim eu descreveria a atmosfera, após tê-la visto tanta 
vezes na Terra: nunca vi nada parecido aqui antes. Mas, claro, nada parecido 
aconteceu. 

— Amanhã começam os debates? — indagou Jim. 
— Amanhã. Alguns dos testemunhos menos, digamos, "carregados", 

virão primeiro: K's't'lk, vários outros cientistas, economistas, e assim por 
diante. Depois pessoas argumentando razões éticas. Depois ligações 
profissionais, como embaixadores e capitães estelares. 

— Sarek — disse Jim —, sobre ontem à noite... 
— Aconteceu — interrompeu Sarek —, mas eu o aconselharia a não 

comentar aquilo com mais ninguém, salvo Spock e o doutor. Aquela prefere 
manter seus feitos em silêncio, e geralmente é prudente respeitar-lhe os 
desejos. 

Uma campainha suave tocou de dentro da casa, e uma voz amplificada 
disse: 

— É McCoy. 
— Falando no diabo... — disse Jim. 
— Não entremos nisso de novo — disse Sarek, bem enfaticamente. 
— Doutor, entre! — saudou Amanda, e ergueu-se para receber o médico. 
— O doutor pareceu sem fôlego — comentou Sarek. — Espero que não 



esteja mal. O calor pega as pessoas de surpresa por aqui. 
Amanda escoltou McCoy momentos depois. Estava suando e tinha uma 

expressão que Jim já vira nele antes: uma combinação de excitação e temor. 
— Magro, você está bem? — indagou. 
— Não — disse McCoy, e passou-lhe uma grossa pilha de impressos. — 

Dê uma olhada nisso. 
Jim obedeceu, espantado. McCoy virou-se para Sarek. 
— Estava seguindo um palpite que tive — explicou. — Estas 

organizações anti-Federação e anti-terráqueos existem há mais ou menos um 
século. Eu estava lendo algumas das suas últimas publicações esta manhã. 

— Não é de se espantar que esteja angustiado — disse Sarek, com uma 
expressão de desgosto. 

— É pior. Pedi as listas dos membros e fiz correlações. Shath — disse 
McCoy — é proeminente. Mas sabe quem mais? 

Jim encarou os impressos, e olhou para o nome marcado com um círculo 
numa lista. 

— T’Pring — disse. E virou várias páginas. — T’Pring. T’Pring. 
Folheou o resto dos impressos, depois dobrou-o de volta e o pôs de lado. 

Todos se entreolharam. Sarek parecia embaraçado, Amanda, espantada e 
furiosa; McCoy, apreensivo; Jim, simplesmente atônito. 

— Acho melhor chamarmos Spock e deixá-lo saber disso — sugeriu 
McCoy. Jim assentiu, enquanto Magro tirava seu comunicador. 

Meu Deus, pensou. T’Pring. O Inferno não tinha fúria... 



Vulcano Quatro 
 
A mulher idosa sentou-se perto da janela, olhando para os cumes da 

cidade e suspirou, agitando-se desconfortavelmente em seu banco coberto de 
peles. O silêncio da noite caia além da orla das terras; T'Khut subia rumo ao 
céu, seu crescente brilhante como uma foice enferrujada segurando a 
escuridão entre seus chifres voltados para baixo, e uma chuva de faíscas de 
incêndio. Assim ela parecia, e naquele momento parecia apropriado. Os 
feitos liberariam aqueles incêndios finalmente, e a mulher encostou-se na 
beira da janela e esperou. Não havia necessidade para mandar sua mente na 
busca, para tocar e espiar. Em breve, aqueles que desejava viriam até ela. 
Não havia nada a fazer agora, a não ser esperar. 

A mente fez Vulcano diferente desde o início. Quantos milhares de anos 
fazia desde que as artes mentais começaram a se espalhar entre os homens? 
Tinham feito toda a diferença, pois sem elas não teria sido possível domar 
aquele lugar terrível. Era um de seus nomes para aquele mundo, a'Hrak, a 
Forja. O nome não seria mais do que uma ironia, apesar dos cumes 
derretidos que ainda se podia ver em alguns lugares, se não fossem as artes 
das mentes, as mágicas interiores que podiam tirar coisas da crosta teimosa 
quando nenhuma ferramenta o faria. 

Vulcano era pobre em metais. Ou melhor, a maior parte dos metais 
estava presa bem abaixo da crosta, no manto que ninguém sabia ainda como 
minerar, e no núcleo fervente. Nenhuma ferramenta que o homem soubesse 
fazer, naqueles dias iniciais, podia cavar tão fundo para achar metal em 
grande quantidade. Os ferreiros dos dias antigos, quando inventaram sua 
arte, podiam ter que passar anos vagando pelo mundo, raspando a superfície, 
juntando minério suficiente para fazer uma espada, uma lança e nunca mais 
fazer outra. Assim ficaram as coisas durante muito tempo. Pedra era cortada 
apenas com pedra; uma casa podia durar uma vida inteira para ser 
construída; um arado era uma comodidade que uma comunidade inteira tinha 
que financiar e usar em rodízio. E mesmo assim, freqüentemente, só o que 
tinham para arar era areia. 

Mas tudo isso tinha mudado. A mente mudara tudo. Às primeiras artes (a 
união entre mentes, o toque que incapacitava, o falar-sem-palavras), outras 
gradualmente foram adicionadas. Às vezes ocorriam naturalmente e 
espalhavam-se sozinhas entre os genes, como a membrana nictitante interna 
da córnea que protegia o olho da luz excessiva. Mas algumas eram 
cultivadas em linhagens que as tornavam uma fonte de poder e riqueza. 
Numa das casas antigas, por exemplo, nasceu uma criança que podia sentir 



onde havia metal. Secretamente, aquela casa empregou cada ferreiro que 
conseguiram achar, e após uns poucos anos (uma centena ou mais), tinha 
acumulado armas de metal suficientes para tomar milhares de acres para si, 
enquanto a maioria das casas tinha que se contentar com algumas centenas. 
Outra casa produziu uma criança com um dom ainda mais precioso, a 
habilidade de sentir água. Quando isso foi descoberto, a criança foi alvo de 
muitas guerras, raptada para cá e para lá, e finalmente morreu muitos anos 
depois, um velho acabado e miserável. Mas o dom mostrou-se entre as 
crianças que foi forçado a criar, e logo espalhou-se entre os genes; agora era 
uma casa medíocre, a que não tinha seu visionário de água, ou água 
suficiente para suas necessidades. Era preciso cavar fundo, mas a água 
estava lá. Aquilo abrira caminho para tecnologia, para comida suficiente e 
tempo suficiente para fazer outra coisa que não caçar e sobreviver. Vulcano 
tornou-se civilizado, começou a buscar prazer e exploração. Começou a 
praticar a guerra como uma forma de arte, ao invés de ser apenas a 
necessidade sórdida que fora, até que os recursos naturais ficassem 
acessíveis de forma mais fácil. E, é claro, havia saques, quando uma Casa 
decidia que outra tinha o que ela queria ou precisava. Raramente a paciência 
durava muito como forma de negociação. Não fora assim que Vulcano se 
tornara o que era. Uma guerra ocasional surgia por causa de uma técnica de 
cavar poços ou por um rapto de um adepto do uso das disciplinas mentais 
mais úteis. Os ricos e poderosos atacavam-se uns aos outros como chefes 
tribais tinham se atacado mutuamente no passado. Naqueles dias, o melhor 
que acontecia era que um talento roubado podia fazer a fortuna de alguém. 
Ou pior, era algo para passar o tempo. 

A mulher ajeitou-se novamente no sofá, depois ergueu-se e começou a 
andar de uma lado para o outro. Não via os ricos objetos do quarto, os 
tapetes, os tesouros raros de arte em pedra, osso esculpido ou metal. Passava 
por seu reflexo no espelho (uma folha de bronze polido que já tinha sido o 
preço de um reino), passava de novo e de novo, sem dar-lhe atenção. A 
espera é dura, pensou. Não importava que tivesse se tornado especialista 
naquilo, nesses tantos anos. Esse prêmio, em particular, esperava há muito, 
muito tempo, caminhando sutilmente em sua direção, sem jamais ser vista 
em ansiedade ou expectativa. Agora, tudo estava maduro, e aquela noite, 
talvez, ou no dia seguinte, ele viria até ela de livre e espontânea vontade. 
Voltou os olhos de novo para a foice de T'Khut, e a luxúria brilhou neles. Em 
breve, pensou. Muito em breve. 

Um pequeno gongo soou na escrivaninha que ela tinha na câmara. Foi 
até ele e apertou seu controle. 

— Fale. 



— Senhora, o lorde Evekh está aqui e deseja vê-la. — A voz no 
comunicador parecia assustada. — Desculpe incomodá-la tão tarde, senhora, 
mas ele disse que não sairia sem vê-la. 

— Mande-o entrar — disse a mulher. 
Ela se sentou no sofá à beira da janela novamente, e contemplou os picos 

da cidade, como se estivesse mais interessada naquela vista do que na fase 
crescente que deslizava em direção ao horizonte, tremeluzindo sinistramente 
no calor que aumentava. 

As portas esculpidas se abriram e a criada Nesheh fez o visitante 
adentrar. A mulher ouviu o roçar suave de roupas ricas e compactas atrás de 
si. Ignorou-o até que parasse, depois virou-se. Lá estava ele, Evekh, cheio de 
esplendor em brocado violeta e fios de prata, com pedras lasha dispostas 
num grande colarinho prateado em seu pescoço. As pedras captavam a luz 
do lampião e um raio ou dois de T’Khut, e os devolvia numa luminescência 
violeta opaca. Sobre toda o refinamento, achava-se um rosto franco, rude, 
mas nobre de um jeito todo seu; contudo, os olhos cruéis indicavam que a 
nobreza encontrara tempos difíceis. Tudo aquilo era uma vantagem para ela. 
Saudou-o com elegância. 

— Espero que seja uma visita social, meu senhor — disse. 
— Senhora Suvin — cumprimentou ele, e ergueu as mãos para ela, numa 

mesura. — Sim. 
— A esta hora. — Agora que ele finalmente estava ali, não pôde evitar 

torturá-lo um pouco. — Sente-se, então. Tomará água comigo? 
— Com prazer. 
Ela caminhou até a pequena fonte murmurante do canto, escolheu duas 

taças do armário ao lado. Todas essas coisas eram mensagens por si só. A 
queda d'água falava da riqueza de alguém que podia possuir uma coisa assim 
sete andares acima de uma rocha viva; as taças tinham um design perfeito, 
simples e liso, numa época em que a ostentação mais óbvia os teria coberto 
com pedras raras de Hehei ou folheados numa eletroplaca de platina. Suvin 
desprezava ostentações deste tipo. Ou, caso se curvasse a elas, fazia questão 
de se certificar que ultrapassassem de longe qualquer coisa que um rival 
pudesse encontrar. As taças eram de design simples, mas em cada uma 
estava esculpida uma fogueira, em preto com traços dourados, como T’Khut, 
lá fora. 

Encheu os copos, deu um a seu convidado e sentou-se no banco oposto. 
Primeiro, beberam em silêncio, já que o convidado, segundo as leis da 
hospitalidade, tinha que se refrescar antes de falar de seus assuntos. 

— Diga-me, então — falou Suvin, quando os copos estavam pela metade 
—, já que esta é uma visita social, como vai a família? E a senhora sua 



esposa? 
Aquilo tinha a intenção de ser uma flecha direcionada a ele, e o instante 

de raiva que surgiu em seu rosto mostrou que tinha acertado. 
— Está tão bem como esperado. 
— Ah, fico feliz em ouvir isso. E a família está prosperando? Ele não 

disse nada. 
— Fico feliz em ouvir isso — ela repetiu. — São tempos tão atarefados 

para todos nós. 
— Para a senhora, ao menos — disse Evekh. — Vejo que as Casas 

menores se aliaram à senhora. 
— Viram o propósito no que pretendemos fazer — ela disse. Virou-se e 

olhou pela janela. T’Khut estava pela metade. Por entre as torres, podia-se 
ver que as pontas da foice estavam abaixo do horizonte, e a fase crescente 
fazia uma espécie de arco ou ponte, com umas poucas faíscas de fogo 
abaixo. 

— As últimas pesquisas provaram ser muito tentadoras. Existe mais 
metal do que sonhamos (ferro, aço, metais e terrenos raros) espalhados por 
T’Khut como seixos. Não há necessidade de cavar. Riquezas sem fim 
encontram-se nela, e recompensas sem fim para nosso povo e nossa 
indústria. Devemos ir até lá; está tão perto. Podemos fazer isso. E agora 
faremos. 

Ele ficou em silêncio. Ela sabia o que estava pensando. Deveríamos ter 
sido nós. Injusto, injusto. Suvin pensou em rir alto para zombar dele, 
dizendo: Sua Casa teve suas chances e deixou que escapassem. Agora colha 
o que plantaram! E teria sido verdade. A Casa de Evekh estava envolvida há 
séculos com comércio. 

Há muitos séculos, à medida que as pequenas cidades-estado cresciam e 
mercadorias começavam a ser trocadas, a Casa de Evekh fazia caravanas que 
iam e vinham entre pequenos postos avançados da civilização que então era 
Vulcano. A maior dificuldade para lidar com tantas caravanas ao mesmo 
tempo provou ser a comunicação. Sem ela, não havia como prever quando as 
mercadorias chegariam, onde transitavam, e se chegariam atrasadas. Os 
antepassados de Evekh tinham resolvido o problema contratando, 
comprando ou raptando o maior número possível de pessoas que 
encontraram com o talento de falar à distância mentalmente. Depois 
começaram um programa seletivo da raça, desenvolveram o talento, 
aumentaram seu poder e o refinaram ao ponto de o talento não ser mais um 
acidente que ocorria em épocas difíceis, mas poder previsível e 
administrável que operaria a uma distância de milhares de quilômetros. Ele 
os fez tão ricos e poderosos que, após alguns séculos, sua Casa trocara a 



corporação de comércio de longa distância com caravanas e concentrara-se 
em tecnologias de comunicação psíquica. Sua gente estava em alta oferta por 
todo o planeta, a não ser por um aspecto... e Suvin o conhecia. 

— Somos bem parecidos — disse Suvin, tão à vontade que não poderia 
ser encarada como provocação. — Os cascos das duas primeiras naves já 
estão completos, e as casas menores estão instalando a instrumentação. — 
Olhou pela janela para ver a última faísca de T’Khut deslizar além do 
horizonte. O céu escureceu, a não ser pelo Olho vermelho e o branco, que 
brilhavam o suficiente para formar sombras suaves. Do lado de fora, na 
atmosfera noturna, uma criatura da noite falou, um lamento doce, respondido 
de forma igualmente lamentosa por alguém próximo. — A primeira 
decolagem será no fim do ano. 

— Tão cedo — disse Evekh. 
Suvin assentiu. Por dentro, vibrava com uma hilaridade que não ousava 

demonstrar. Perderia muito, apenas pelo prazer da diversão. 
— Gostaria de apressar um pouco as coisas — revelou —, mas parece 

não haver como nesta etapa; dependemos de máquinas, a não ser pela 
construção em si. 

— E mais rapidez faria tanta diferença? 
— A diferença entre oitenta milhões de nakh no ano que vem — ela 

revelou — e quatro mil milhões. — Fez uma pausa, para a idéia penetrar 
como água na areia. — É o caso das viagens secundárias — disse — aos 
planetas-irmãos. O atraso na comunicação normal de ondas de éter 
acrescenta um certo atraso inadiável ao processo de assentamento e 
mineração de matéria-prima. O atraso custa muito, como sempre... 

Não terminou a frase. E comunicação psíquica é instantânea. Vamos 
logo, seu tolo. Faça-me um lindo show de orgulho, para que eu possa lhe 
oferecer o que tenho. 

Suvin aguardou. Para ela, estava tudo bem assim. Evekh não tinha 
treinamento no dom de sua família e não podia ouvi-la. Caso contrário, seria 
muito mais difícil conduzir esse acordo. 

Evekh tomou um gole de sua taça. Depois de uns instantes, disse, 
desconfortável: 

— Seguidamente tenho desejado que minha família não tivesse deixado 
o lado do transporte de minha Casa declinar. 

Ouso dizer que se não o tivessem, você estaria sentado no meu lugar 
hoje, o lugar de alguém a ponto de se tornar a senhor da Casa mais rica e 
mais poderosa do planeta, uma a quem até mesmo os reis se curvarão, 
conhecendo suas vantagens ao fazer isso. 

— Evekh — disse, mais uma vez bem casual —, o senhor certamente 



poderia voltar a entrar nele se quisesse. 
Observou-o encarar o significado oculto das palavras, observou-o 

desprezar a idéia, mais uma vez com um instante de raiva no rosto. Talvez 
sentisse que estava sendo vítima de um jogo. Ah, suavemente, com muito 
cuidado. 

— Ficaríamos felizes em nos aliarmos a vocês a esse respeito — 
observou ela. E acrescentou: — Se nos quiserem. 

As últimas quatro palavras fizeram surgir a raiva que tão abruptamente 
irrompera no rosto dele. E da mesma forma abrupta, ele a escondeu. Ficou 
em silêncio por um minuto ou dois, contemplando a taça em suas mãos. 

— Nossa casa decaiu um pouco de seu antigo esplendor— disse, 
tentando suavizar as palavras. 

— Ah, dificilmente — respondeu ela. 
Ele a olhou com fúria. Ela o encarou de volta, com um olhar franco e 

desarmado que queria dizer: Mas eu falo a sério. 
Ele engoliu o orgulho de novo. Ela viu aquilo com leve espanto. Valia a 

pena toda a sua espera, esse desmoronar delicado. Sabia muito bem que o 
orgulho era a raiz de tudo, que Evekh não podia suportar a visão do que 
considerava uma casa jovem e inexperiente subir acima da sua... e de sua 
própria casa reduzida em riqueza e status. Apenas isso o fizera recusar a 
primeira oferta de aliança que lhe fizera anos atrás. Mas agora provava o 
sabor amargo que seu orgulho lhe trouxera. Sua própria casa, e a senhora sua 
esposa, não deixavam de lembrá-lo de sua opinião sobre a situação de 
tempos em tempos. Dor e orgulho: vamos ver qual deles é mais forte. Acho 
que sei... 

Suvin fez o olhar de uma mulher que tivera uma idéia repentina: 
— Se estiver disposto — sugeriu —, haveria um modo de realizá-lo sem 

invocar uma questão de perda de identidade, se isso o preocupa. — Se! 
Evekh parou. 
— Pode falar, senhora. 
— Uma união. Tenho um neto com idade. Já passou pelos 

Arrebatamentos sem prejudicar-lhe a saúde e lhe procurávamos um par entre 
as casas mais nobres. Certamente a sua seria uma delas. 

Evekh pareceu empalidecer um pouco. 
— Temo que não tenhamos ninguém apropriado para ele. 
— Ah, mas claro que tem. A sua filha retilínea mais nova. T’Thelaih é o 

seu nome, não? 
Evekh olhou para Suvin tomado de choque. 
— E mais — ela disse —, após o casamento, ficaríamos com ela. Evekh 

ficou imóvel por vários minutos. 



— E o dote do noivo? — indagou. Suvin deu de ombros. 
— Seria negociável. Mas seria um casamento entre nobres, e a coalizão 

entre nossas casas seria bem lucrativa, tanto a curto como a longo prazo. Sua 
porcentagem... certamente seria de no mínimo cinco por cento do que 
arrecadarmos. Quanto ao dote do noivo, digamos... — e fez uma pausa para 
a idéia que tivera há muito tempo —, todos os adeptos da técnica de 
comunicação psíquica Último Pensamento e seus descendentes? Além de 
todo o treinamento químico necessário e material de aprendizagem. Isso será 
mais do que suficiente para nosso programa espacial por muitos anos. 

Houve um silêncio longo, muito longo. E depois Evekh começou a 
amaldiçoá-la. Amaldiçoou-a em nome dos deuses que tinham sido 
removidos do calendário oficial, dos deuses que não tinham sido, em nome 
de feras e de homens, e em nome até Daquele que Não Ouve. 

Ela sentou-se imóvel, e quando falou de novo, era como se nada tivesse 
acontecido. 

— A oferta lhe agrada? 
— Agrada — disse Evekh, pesadamente. — Farei meu meirinho 

encontrar-se com o seu amanhã para tratar do contrato de união. Posso 
chamá-la amanhã à noite? 

— Será um prazer. 
Evekh ergueu-se, em seguida curvou-se. Não mais a reverência de erguer 

as mãos, mas a mesura de curvar-se duplamente, de mostrar o pescoço, de 
um escravo recém-adquirido. E saiu de lá sem mais palavras. 

Satisfeita, Suvin contemplou pela janela por alguns minutos... e depois 
chamou a serva para fazer-lhe o leito. 

Dormiu bem pela primeira vez cm muitos meses e acordou pela manhã 
de bom humor, para espanto dos empregados da casa. Depois, tendo feito a 
toalete, mandou chamar o neto. 

A reunião foi curta e áspera. Chegava a hora do meio-dia. A família 
descansava naquele horário, mas aquilo pouco importava para Suvin, e eles a 
conheciam bem, bem demais, para fazer cara feia com tais ninharias. 
Quando os chamou, eles vieram. 

Mahak postou-se diante dela e inquietou-se, olhando todos os objetos 
caros e ricos à sua volta, e imaginando por que, pela lua, ele, o menos 
importante da família, tinha sido chamado. 

Ela o fez ficar de pé e preocupar-se por um momento, enquanto fingia 
trabalhar. Ele tem boa aparência, devo admitir, pensou. Tinha um rosto 
fechado, mas de traços finos, com grandes olhos negros, face ovalada e um 
corpo bem-feito. 

— Você vai se unir — informou, sem preâmbulos — à filha da Antiga 



Casa Yehenik, quando T'Khut estiver cheia. Pode ir aos mercadores e fazer a 
festa a seu gosto; contanto que a união seja feita de modo apropriado, não 
me importo com os gastos. Providencie. 

Espantado, ele se curvou e saiu sem dizer palavra. Logo a informação 
estaria nas ruas, onde os fofoqueiros profissionais poriam suas mãos e a 
espalhariam pelo planeta... alguns deles usando as técnicas de Evekh. Havia 
uma ironia nisso tudo. Para Suvin, seu neto era uma peça no jogo, uma de 
muitas. Importava-se pouco com ele ou em ouvir o que as línguas estariam 
proclamando... que dificilmente ele sobreviveria à noite da união. Mesmo 
que sobrevivesse, não estava preocupada. Mas seria bem melhor para ele 
que não sobrevivesse, pensou, pois desta forma meus velhos inimigos terão 
dado a mim seu bem mais precioso, e nada terão em troca. Enquanto terei 
tudo o que eles têm... 

... e talvez algo mais. 
Sorrindo, voltou ao trabalho. 
 
Quando T’Thelaih soube de tudo, sua primeira reação foi de fúria e 

depois de choro. Mas não ousava fazer nada além disso. Só via seu pai, que 
fizera o acordo, às vezes uma vez ao mês, quando seu tempo livre o permitia, 
e ainda assim raramente por mais que uns poucos minutos. Nesses 
momentos, quase sempre queria gritar-lhe: Não é minha culpa! Mas ele 
dificilmente entenderia, e dificilmente valia o esforço. 

Ela era uma assassina. 
Não era culpa sua. 
T’Thelaih tinha a maior parte das características da família: cabelo louro 

ou castanho claro, ossos leves e estatura baixa, a aparência bonita que tendia 
a ser rude ao invés de delicada. Ali os bens mais óbvios da Casa Antiga 
terminavam nela, pois não possuía o som da comunicação psíquica: era 
mentalmente cega, como seu pai, e era duro suportar aquilo numa casa em 
que quase ninguém precisava falar... a menor intenção de se comunicar com 
uma outra pessoa sempre era ouvida. 

Tinha um dom, porém, um que a casa adquirira há muito tempo e fizera 
de tudo para se livrar. Nunca conseguiram. A cada seis ou sete gerações ele 
apareceria, e seria amaldiçoado e temido. Estava associado ao dom da 
comunicação, mas era independente dele, quando, com raiva, a pessoa com o 
dom pernicioso podia matar com a mente. 

Não sabia disso até sua primeira união. Estava assustada: ainda não 
passara pelo primeiro Arrebatamento, e embora seu corpo estivesse pronto, 
sua mente não estava. Seu primeiro marido, o filho da rica Casa Kehlevt, e 
um que pensava ser um bom homem, levara-a para o quarto reservado para a 



união e simplesmente começara a estuprá-la. 
Ela o matou. Sem tocar nele, sem pôr as mãos numa arma (embora 

desejasse tê-lo feito). De repente ele estava dentro de sua cabeça; de repente 
a conexão que jamais tinha se completado antes estava completa. E sua fúria 
e seu terror explodiram pelo laço, congelaram seu coração, arrancaram os 
receptores químicos de seu cérebro e mataram o fogo da vida em seus 
nervos. Ele estava morto antes de rolar para o lado. Nenhum curador 
conseguira fazer coisa alguma. 

Houve o burburinho esperado. Mas as feridas em seu corpo falaram 
eloqüentemente sobre o que tinha ocorrido. O caso foi abafado e dinheiro 
trocou de mãos para manter o silêncio em seu lugar. Muito disso ela só 
ouvira depois. Temia que seu fim estivesse selado... de que muna noite 
dessas, alguém despejasse em sua taça algo mortal; ou que em algum dia, 
antes do amanhecer, alguém viesse por cima das flores brancas de sua janela 
e enfiasse uma faca em seu corpo. Já ouvira falar de coisas assim. Mas 
ninguém a perturbava. T’Thelaih andava pela casa sentindo-se pequena e 
muda. Levou algum tempo até que percebesse que as outras pessoas se 
sentiam pequenas e mudas diante dela. Antes, ninguém se importava se tinha 
raiva ou não. Agora, as pessoas da casa estavam inseguras sobre causar ou 
estar perto de qualquer raiva que sentisse. 

Tentou ignorar a mudança de situação e tentou voltar a seus estudos e 
trabalho como sempre. Todos na casa trabalhavam, resguardados pelo 
casamento ou não. T’Thelaih sabia com clareza o que ela era: a peça de um 
jogo. Não era sequer uma filha natural, mas sim uma criança "retilínea". Era 
um eufemismo designado aos que tinham alguma relação com a casa, mas 
sem a confirmação da união ou outro instrumento legal. Era uma bastarda, 
destinada a ser entregue em casamento a alguma outra casa em troca de 
aliança potencial ou favores políticos. Então retornou ao trabalho costumeiro 
de contadora e imaginou se o ocorrido com o primeiro marido a tiraria do 
mercado de casamento. Isso poderia ser ruim: poderia terminar deserdada ou 
vendida como serva. Mas as coisas se acalmaram após um tempo, e uma 
segunda oferta foi feita, desta vez da Casa Galsh. Era um casamento bom, o 
jovem era muito simpático, e T’Thelaih imaginou se a primeira vez não teria 
sido apenas um acidente. De qualquer forma, ansiava pelo casamento. Sentia 
o ardor lento do Arrebatamento tomando-a à medida que o dia da união se 
aproximava, e desejava muito essa união. Aconteceu no meio do ardor; sua 
febre sangüínea ardeu na de seu marido, e a noite foi ardente e memorável. 

Mas de manhã ele estava morto. 
Não houve novos acordos de casamento. Agora T’Thelaih tinha tempo 

para fazer a contadoria da casa; todo o tempo do mundo. Todos, os servos, 



suas meias-irmãs, suas mães, encaravam-na com terror. Às vezes ficava mais 
relaxado, mas nunca por muito tempo. Ninguém ousava provocá-la ou dizer 
algo que a fizesse rir... porque isso também poderia enfurece-Ia. 

O tempo que se seguiu foi longo e solitário. 
Mas agora estava diante de seu pai, ouvindo incrédula a notícia de que 

seria unida novamente. A um jovem da Casa Velekh, "a Grande Casa". 
Encarou-o. 

— Mas eles são poderosos — argumentou. — Que querem conosco? 
— Aliança — respondeu ele. 
T’Thelaih não pensava assim. Afinal de contas, lidava com as contas da 

casa. 
— Nobre pai — disse —, certamente há mais casas a quem desejam se 

aliar com mais lucros. 
Ele a encarou. Sim, ele sabia perfeitamente bem que era alvo de 

condescendência. 
— Nobre pai — disse ela —, como essa união pode ser feita? Eles não 

sabem sobre... sobre as outras uniões? 
— A Mais Velha da Casa sabe. Sim — seu pai suspirou. — Você não 

tem o que temer se acontecer algum acidente — disse. — Eles vão adotá-la. 
Você está me entregando, pensou ela, e está aliviado por isso. Odioso, 

oh, odioso! 
— Mas nobre pai — disse, desesperada —, o jovem rapaz... 
— O jovem rapaz não me importa — ele respondeu irado. — Nem eles. 

Não derramarei uma lágrima se der um fim nele; me dará muito prazer se 
matar alguma coisa deles, não o contrário. Então faça-o com prazer, menina. 
A união se dará quando T"Khut estiver cheia. O jovem virá conhecê-la 
amanhã. 

E isso foi tudo. Ela se curvou ao pai, saiu e ficou muito tempo sentada 
em sua janela, naquela noite, sentindo o odor doce das flores brancas e 
contemplando a faca em suas mãos. Era bem afiada. 

T'Khut começou a subir tarde em seu crescente. Observando-a, pensou 
que ainda haveria tempo. Não havia mal cm ao menos ver o jovem rapaz. 
Um atraso de alguns dias não deixaria a faca menos afiada. 

Então ela o viu. 
Foram deixados a sós para o encontro, no grande salão do andar de baixo 

da casa. Estava sem móveis, não havia grandes jantares ou festivais lá, 
nenhum motivo paia adorar ou guarnecer o lugar com velhas bandeiras ou as 
ricas guarnições de anos de comércio. E mesmo assim, muitos dos ricos 
adornos tinham sido vendidos através dos anos, ou não estavam em bom 
estado. Alguns dos servos mais gentis trouxeram dois sofás em estilo antigo, 



e cada um se sentou num dos sofás e olhou para o outro. 
T’Thelaih gostou do que viu. O jovem tinha um olhar franco e calmo, e 

seus olhos pousaram sobre ela de maneira amigável. 
— Bem, dizem que seremos unidos. Espero que seja algo que deseje. 
— Não é — respondeu ela. Ele enrubesceu. 
— Lamento que eu não a agrade. 
— Oh, mas você me agrada! 
Ambos ficaram calados por um momento. Ele estava surpreso com a 

ressalva. E ela estava surpresa que tivesse deixado escapar, e igualmente 
surpresa sobre o quão séria era. 

— Simplesmente não queria me unir — explicou. — Já me uni antes. 
Matei meus maridos. 

Ele a encarou com ainda mais surpresa. 
— Não é o que está pensando — ela disse, ainda mais desesperada. — 

Foi o dom da morte. Você sabe... das histórias. — Abaixou a cabeça. — Eu 
o tenho. Ninguém sobrevive à união. 

Ele a encarou por um bom tempo, e finalmente ela teve que desviar o 
olhar. 

— Acho que eu correria o risco mesmo que a escolha fosse minha — 
disse bem devagar, como se tivesse descoberto aquilo naquele instante. 
T’Thelaih ergueu o olhar, chocada. 

— Você não deve! — protestou — Deve fugir! Ainda há tempo para 
escapar. Ele abanou a cabeça. 

— Você não conhece minha senhora. Ela teria me caçado e me trazido 
de volta. E além disso, por que eu desejaria desgraçar nossa Casa? Ela é 
nossa Mais Velha. É meu dever obedecê-la. 

— Ela o mandou aqui para morrer! Ela sabei Ele apenas deu de ombros. 
— Você é um idiota — disse T’Thelaih, espantada. Ele deu de ombros 

novamente. 
— Isso pode até ser. Mas de qualquer forma, não há como escapar, 

então, não devo tentar. 
A discussão continuou por quase uma hora. T’Thelaih imaginou o que os 

que escutavam atrás da porta pensavam de tudo isso... pois certamente 
estavam escutando. Podia ser mentalmente cega, mas não era tão estúpida a 
ponto de duvidar que cada mente da casa não se voltada para aquele lugar 
naquele momento. E uma vez a idéia atravessou sua mente. Por que estou 
tentando convencê-lo a desistir? A culpa cairá de novo sobre mim como das 
outras vezes. Meu pai praticamente me deu permissão para matá-lo. Por que 
estou discutindo? 

Não conseguiu descobrir um motivo. 



A discussão foi sumindo, e no fim, ela encarava as próprias mãos. 
— Volte amanhã — pediu. 
— Voltarei — disse ele. Parou e ruborizou-se mais ainda. — Odeio dizer 

isso — falou. — Anunciaram quando entrei, mas esqueci seu nome. 
—T’Thelaih. 
— Mahak — disse ele, ergueu-se, fez uma reverência e saiu. 
Ela ficou sentada ali, balançando a cabeça durante muito tempo, e depois 

voltou para suas contas. 
 
Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro, e eles discutiram. As 

discussões sempre começavam na união em si, mas depois começaram a se 
desviar para tópicos mais interessantes: as relações e inter-rclações entre as 
famílias, as políticas reinantes, e os feitos dos reinados e dos senhores do 
planeta; e, finalmente, sobre si mesmos, ou melhor, sobre cada um. As 
discussões começavam cedo e terminavam tarde. Era quase impróprio. 

Depois de quase três dias disso, T’Thelaih deu-se conta que teria que se 
unir a esse homem, mesmo que fosse só para ter o tempo livre de discutir 
com ele. 

No quarto dia, deu-se conta, com surpresa, de que estava apaixonado por 
ele, e ele por ela. Ele deu-se conta disso, por sinal, no dia seguinte. A 
discussão daquele dia foi especialmente barulhenta. 

Dois dias mais tarde, T'Khut estava cheia. 
A parte pública da união ocorreu com grande pompa no salão da Alta 

Casa. Mahak decidira levar sua senhora ao pé da letra. As mesas 
praticamente se curvavam com o peso da comida, e as bebidas corriam mais 
rapidamente do que água. Pequenos reis, grandes senhores e as Mais Velhas 
Casas encheram as galerias para testemunhar o toque formal, enquanto o 
sacerdote do deus das uniões tomou as mão que deveriam se unir, colocou-as 
no rosto de cada um e providenciou para que as mentes se abraçassem de 
modo apropriado. Nem mesmo ele viu o par de olhos pousado um no olhar 
do outro, ou os ouviu dizer um ao outro que aquele abraço já tinha 
acontecido, talvez há uns cinco dias, quando as duas partes gritavam uma 
com a outra a plenos pulmões. Nenhum deles se incomodava nem um pouco 
com uma das coisas que discutiram, pois o intercâmbio de técnicas mentais 
estava se dando, naquele exato momento, em praticamente toda a casa. 
Nenhum deles deu a mínima ao olhar frio e interessado, enquanto Lady 
Suvin olhava satisfeita para o fruto de seu trabalho. Completaram a união e 
passaram o resto da tarde e o início da noite celebrando com as autoridades 
reunidas, sem ligar a mínima sobre quem tinha declarado guerra a quem, ou 
que conflito de fronteira estava se estabelecendo por causa de um insulto ou 



de um sehlat desgarrado. 
Deitaram-se juntos e descobriram que havia ao menos uma coisa sobre a 

qual não tinham qualquer discussão, embora depois tenha havido uma 
discussão sonolenta sobre quem teria direito à maior parte das sedas de 
dormir. 

T’Thelaih foi a primeira a acordar. Sem olhar para o lado onde seu 
marido estava deitado, esticou a mão até a pequena mesa à cabeceira do sofá 
e apanhou a faca. Estava tão afiada como quando a lua estava rala. Sabia o 
que veria; sabia o que faria a respeito. 

Virou-se e viu-o dormindo silenciosamente a seu lado. 
E bem vivo. 
A faca caiu no chão com um barulho e acordou-o. 
Começaram a brigar. Não durou muito... 
— Estou com criança — ela informou, logo depois. Ele ficou tão 

surpreso que se esqueceu de começar a discutir sobre isso. 
— Louvemos todos os deuses — disse ele, segurando suas mãos — e 

abençoados todos os demônios por não atrapalharem! 
— Sente-se, amado — disse ela —, e acalme-se um pouco. Precisamos 

pensar. 
— Sobre o quê? 
— Para começar, na criança. — T’Thelaih sentou-se no sofá do seu 

quarto da Alta Casa e lançou-lhe um olhar afiado. — Essa criança pode ser o 
que nossas duas casas esperavam há muito tempo. 

— Há muitas crianças — disse Mahak, um pouco confuso. 
— Mas nenhuma de nossas duas casas. Mahak, escute. Meu pai me 

vendeu como uma mercadoria para Suvin. Isso não me incomoda. Algo 
assim iria ocorrer mais cedo ou mais tarde. Mas esta criança, dependendo de 
onde e de como seja criada, pode ser a senhora tanto da minha antiga Casa 
quanto da nova. 

— Senhora... 
— Uma menina, sim. 
— Minha senhora não vai gostar disso — disse Mahak. T’Thelaih ficou 

calada por um momento. 
— Vamos ter que achar um modo de cessar seu desgosto — disse —, ou 

providenciar para que isso não importe. Esta criança pode ser um elo, um 
fim à antiga rixa entre nossas casas. Ou a oportunidade pode morrer 
conosco. 

— Tem idéia do que será preciso para conseguirmos isso? — indagou 
ele. 

— Você tem? Ele negou. 



— Nem eu. Mas devemos começar a pensar... a quem podemos cativar, e 
como garantir que a criança seja criada entre as casas, jamais totalmente de 
uma ou de outra. Caso contrário, a criança será mais uma peça do jogo, nada 
mais... 

Ficaram sentados calados por um momento. 
— Devemos ter muito cuidado — disse Mahak — Ou então será nossa 

morte. T’Thelaih assentiu. 
— Como você quiser. Ele a puxou para si. 
— Enquanto isso... 
E discutiram a fundo o assunto para o qual não havia qualquer discussão. 
 
T’Thelaih acordou fria e sozinha. 
— Mahak? — chamou, confusa, e sentou-se no sofá, olhando em volta à 

sua procura. Havia algo errado no outro lado do elo: ele estava preocupado... 
então ela parou. 

Sentada do outro lado do sofá, estava Lady Suvin. Ela encarou T’Thelaih 
e o olhar era frio e terrivelmente satisfeito. 

— Você é uma criança tola — disse ela —, mas não importa. Tenho o 
que quero de você. 

— Madame — disse T’Thelaih, tentando controlar seus modos —, o que 
quer dizer? 

— A criança — disse ela. — Esta será sua casa, agora; não há 
necessidade de interferência da sua própria casa, aquela coisa medíocre. 
Lamento muito que Mahak não possa estar com você até o fim de seu 
encarceramento. Mas você terá todos os cuidados... contanto que cuide da 
criança de forma apropriada. 

T’Thelaih sentiu sua cabeça começar a latejar. 
— Que bem nossa criança trará à senhora? — indagou. 
Suvin inclinou-se para mais perto, parecendo ainda mais satisfeita. 
— Tola. Você tem o dom da morte. Imperfeito, porém. Por algum 

motivo, não matou meu neto. Suspeito que seja o problema de sempre, que é 
preciso sentir sua vida ameaçada de algum modo. Mas não sabia? A avó dele 
também o tinha. Quando dois com o dom em seu sangue, tão próximos em 
grau, concebem um filho, ele também terá o dom. 

T’Thelaih balançou a cabeça, atordoada. 
— Uma arma — disse, afinal. 
— Uma arma tal contra a qual não há defesa — disse Suvin. — Treinada 

com a técnica do Ultimo Pensamento, criada sob meu poder, obediente a 
mim... os que me resistirem simplesmente morrerão, e ninguém saberá o 
motivo. A vida se tornará tão simples. Tenho muito a lhe agradecer. 



Ela viu T’Thelaih dar uma olhada para a mesa. 
— Esqueça seu pequeno punhal — disse ela. — Você não dará um fim a 

si mesma: se tentar, providenciarei para que Mahak sofra por isso. Resigne-
se ao seu encarceramento. Não precisa ser desconfortável. 

— Traga-me meu marido — disse T’Thelaih. — Agora. Os olhos de 
Suvin brilharam. 

— Não tente me dar ordens, menina. Você é valiosa demais para ser 
morta, mas há modos de puni-la sem machucar a criança. 

A dor na cabeça estava pior. 
— Meu marido — disse T’Thelaih. 
— Louca — disse Suvin — Falarei com você quando estiver em seu 

juízo perfeito. E do pátio abaixo, veio o som das espadas e de um grito. 
— T’Thelaih!!! 
E nada mais... a não ser, na mente de T’Thelaih, a sensação do elo, da 

conexão, ao se romper, e o outro lado estar vazio e frio. 
— Meu marido — disse ela. Suvin virou-se, chocada, dando-se conta do 

que tinha acontecido. Um lamentável acidente... 
Deu-se conta tarde demais. 
T’Thelaih erguia-se da cama. A cabeça doía como tinha doído antes, na 

primeira união, e remotamente, no calor do plak tow, na segunda união. 
Agora ela reconhecia o que era a dor, e a encorajava. Sim. Oh, meu marido, 
sim... 

— Velha — disse a Suvin, saindo da cama e avançando lentamente em 
sua direção — , implore por sua vida. — Suvin recuou lentamente, um passo 
de cada vez, indo até a parede perto da porta. — Implore a mim — disse 
T’Thelaih, avançando a passos lentos. — Curve-se diante de mim, velha le-
matya, deixe-me ver sua nuca. — Os dentes dela brilhavam. Suvin tremia, e 
devagar, bem devagar, começou a se curvar. 

Não terminou o gesto. Ergueu-se com uma faca, mirou e atirou-a. 
T’Thelaih desviou-se dela sem esforço e respondeu com uma arma que não 
podia errar: enfiou-se para dentro da mente odiosa, fria como uma rocha, 
alcançou todos os seus escaninhos e ateou-lhes fogo, alcançou cada nervo e 
despejou-lhes agonia, alcançou o coração acelerado e espremeu-o até que 
explodisse sozinho, alcançou dentro da garganta e apertou-a para que não 
houvesse sequer o alívio de um grito. Desviou os olhos de Suvin e sua mente 
levou seu dom até o pátio abaixo, forjando morte... Deixou mentes urrando 
enquanto o peso da raiva de um universo inteiro caía dentro delas, com calor 
ardente, dor, sangue, o fim de todas as coisas. Sua mente voou pela casa, 
encontrando vida, dando fim a ela, sem pensar duas vezes, em todos os 
cantos. 



Enfim, a raiva saiu dela, e ela pegou o pequeno punhal que Suvin tirara. 
Pensou... depois mudou de idéia. 

— Não — disse em voz alta, mas baixinho. — Não, ele está lá embaixo. 
Foi até a janela. 

— Criança — disse —, eu lamento. 
A queda foi rápida demais para começar uma discussão, mesmo com um 

fantasma. 
 
O extermínio da Alta Casa atrasou a primeira aterrissagem tripulada em 

T’Khut em cerca de 50 anos padrão. Muitas das tecnologias de comunicação 
psíquica precisaram ser descobertas novamente, e o dom criado novamente, 
nos séculos que se seguiram. Até hoje é a arte mental vulcana menos 
desenvolvida, embora a mais disseminada. 

T'Khut começou a ser minerada mais tarde, claro, e colonizada, e 
portanto muitos vulcanos partiram para os planetas exteriores. Várias 
pequenas guerras surgiram em Vulcano depois da primeira aterrissagem, em 
razão das mudanças nos pratos da balança, que sempre são temidas. Mas 
outros equilíbrios estavam sendo igualmente mudados: o amor tornava-se 
cada vez menos a razão para uma união do que a eugenia. Vidas foram 
sacrificadas, longas guerras travadas, em razão de algum casamento que 
poderia ou não produzir de um tipo ou de outro. E o terrível exemplo da 
união pretendida pela Alta Casa e a Antiga Casa dissuadiu muitas outras de 
tentar uma solução semelhante para seus problemas. As casas se afastaram 
umas das outras com as nações. Afastaram-se com inimizades e orgulho, 
esqueceram do trabalho em conjunto e concentraram-se na alegria da 
conquista individual. Tema o outro, era a mensagem daqueles tempos: fique 
com os seus. Tome cuidado com o que é diferente. Aqueles diferentes demais 
não devem ser procurados para união. Sozinho é melhor. 

Sozinha, T’Khut, seu rosto agora marcado por minas, andou à volta do 
planeta. Os incêndios que começaram a arder na superfície de vulcano agora 
refletiam seus incêndios. Ela não tinha nuvens de formas tão estranhas como 
as que Vulcano veio a ter nos últimos anos: mas os incêndios continuaram a 
queimar... 



Enterprise Cinco 
 
— Muito perturbador — disse Spock. — É sem dúvida muito 

perturbador. 
Ele, Jim e McCoy estavam sentados no canto da sala de recreação. 

Tinham se transportado à nave da casa de Sarek e Amanda, depois de 
jantarem com eles, e nenhum deles parecia capaz de ir para a cama, não 
ainda. 

— É o eufemismo do século — observou McCoy. — Spock, eu pensei 
que ela fosse a rainha da lógica, depois de todo aquele negócio no Local de 
Casamento e Desafio. Parece que mudou de idéia. 

— As pessoas mudam, doutor — afirmou Spock. — Tanto vulcanos 
quanto humanos. Mas ficarei muito, muito interessado mesmo, em descobrir 
até que ponto se acha envolvida com esse assunto, e quais podem ser seus 
motivos. 

— Tenho um palpite — disse Jim. — Vingança por ter levado um fora. 
Spock olhou-o sem reação. 

— Se for isso, será uma vingança épica — disse. — E estou curioso em 
saber como o tem conseguido, se estiver mesmo por trás de tudo isso. Ela 
teve um cargo de pouca importância no governo durante algum tempo (até aí 
eu sei), mas nada que pudesse ajudá-la de modo especial nisso. 

Jim assentiu. 
— Uhura voltou com a informação sobre o editorial do serviço de 

notícias — disse. — Vem de um dos nomes da lista de Magro. O autor, Selv, 
parece estar fazendo a maior parte deste trabalho. 

Spock franziu ligeiramente o cenho. 
— Selv — repetiu. — Acho que me lembro deste nome de algum lugar. 
— Não sabe quem é logo de cara? 
— Doutor — disse Spock, suavemente —, nem mesmo vulcanos 

totalmente puros têm memória eidética. Deve-se treinar para isso e eu não 
fui treinado. Acho que posso ser perdoado por conhecer muitos vulcanos e 
não me lembrar do nome de todos eles, tanto quanto não se lembram do 
nome de todas as pessoas que já conheceram na Terra. 

McCoy assentiu. 
— De qualquer modo — disse Spock —, vamos descobrir logo quem ele 

é. Quanto a T’Pring... — Pareceu indeciso, uma expressão bastante 
surpreendente para ele. — Geralmente, quando alguém tem uma pergunta a 
fazer a uma mulher vulcana unida, ao menos uma que nada tem a ver com o 
trabalho, deve-se fazê-la por seu companheiro de união. Doutor, o nome de 



Stonn é mencionado em algum lugar de sua lista? 
McCoy folheou o primeiro grupo de " S" (um número considerável, 

lembrando-se da tradição sobre nomes vulcanos masculinos) c depois os 
demais. 

— Não vejo — disse, soando cauteloso. — Vou checar com a cópia que 
tenho. 

— Faça isso. Eu acharia muito interessante se o nome de Stonn também 
não estivesse envolvido de algum modo. 

— Pensando bem — disse McCoy —, eu também. — Folheou as 
páginas mais um pouco, depois riu para si mesmo. 

Jim espreguiçou-se. 
— Acho melhor me recolher: vai ser um dia longo. 
— Capitão — quis saber Spock —, está satisfeito com os resumos que 

teve sobre o formato dos debates? 
Jim assentiu. 
— Não tem a mesma estrutura à qual estou acostumado... as interrupções 

da platéia vão ser razoavelmente interessantes, suponho. De qualquer forma, 
acho que Sarek nos disse mais ou menos o que precisamos saber. 

— Corrija-me se eu estiver errado — disse McCoy, espreguiçando-se 
também —, mas o formato dos debates lembra-me muito o do Direito de 
Declaração Romulano. 

Spock assentiu. 
— Há similaridades evidentes, que já foram notadas antes. Existem 

obviamente diferenças: tem-se permissão para comer e dormir, se quiser, ou 
ter um intervalo de folga... 

Magro sorriu. 
— Acho que vou me dar bem — disse. — A única pergunta é se os 

vulcanos já viram um antiquado encrenqueiro de plenário à moda sulista. 
Spock ergueu as sobrancelhas. 
— Não se entusiasme, doutor... Se cansar nossa audiência com 

demonstrações brilhantes de ilógica, pode antecipar a votação. 
— Terei cuidado — disse McCoy, erguendo-se. — Ouso dizer que posso 

mantê-los atentos... e tenho um pouco de lógica própria. 
Spock aquiesceu. 
— Eu já a vi... embora jamais tenha ousado tentar quantificá-la. 
— Pode apostar que não — disse McCoy. — 'Noite, Spock. Jim. 
— Boa noite — disseram ambos, enquanto McCoy saía. Quando as 

portas se fecharam atrás dele, Jim indagou: 
— Spock, existe qualquer indicação de mudança nas preferências de 

voto? 



— Estão piorando — respondeu Spock. — Mas não tenho certeza sobre 
a habilidade do computador em prever as probabilidades com tantas 
variáveis envolvidas. — Ergueu uma sobrancelha. — Como o doutor. 

— Bem — disse Jim —, vamos fazer o melhor que pudermos. E tudo 
que podemos fazer. — Suspirou, depois bocejou. — Tenho que admitir que 
gostaria de ser uma mosquinha bem pequena quando você for falar com 
T’Pring. 

Spock encarou-o com espanto. 
— Por que — indagou — o senhor gostaria de ser uma mosca? E por 

que, especificamente, uma bem pequena? 
Jim riu. 
— Sabe muito bem o que eu quis dizer. 
Spock encarou Jim de soslaio e permitiu-se um sorriso mínimo. 
— Mais do que nunca — concordou. — Boa noite, Jim. 
— 'Noite, Spock. 
 
Encontraram-se na sala de transporte, na manhã seguinte, cerca de meia 

hora antes da sessão no Salão da Voz marcada para o início. Spock ajustava 
os controles pessoalmente, aparentemente de memória. 

— Estão prontos, cavalheiros? 
— Prontos, dispostos e capazes — disse Jim. 
— Ao menos dois entre três não está ruim — murmurou McCoy. 
Subiram na plataforma e observaram a sala ao redor dissolver-se. O 

lugar onde reapareceram tinha uma luz fraca, e antes mesmo que estivessem 
sólidos, Magro estava reclamando. 

— Mas de novo?! — disse — Por que o seu pessoal está tão preocupado 
com tamanho! Não conseguem fazer nada pequeno! 

Spock pareceu resignado. O lugar onde estavam era, se é que era 
possível, ainda maior do que o Salão de Pelasht, todo feito de uma pedra 
azulada polida e de cor fria. O teto era tão alto quanto o de Pelasht, com 
fendas para deixar entrar a luz do sol em colunas inclinadas e brilhantes. 

— Por que vulcanos gostam de conduzir seus assuntos em estações de 
trem? — sussurrou McCoy. — Pode me responder? 

Spock soltou um suspiro. 
— Acho que está reclamando sobre a arquitetura da Pré-Reforma. Tinha 

a tendência de ser desnecessariamente grandiosa, ao menos de acordo com a 
estética atual. A sala onde os debates serão feitos propriamente não é esta, 
portanto, pode relaxar, doutor. O senhor não terá que gritar. 

— Spock! — A voz de Sarek veio de um ponto ao lado, longe. Régio no 
manto escuro de embaixador, aproximou-se para encontrá-los. 



— Pai — disse Spock —, não esperava encontrá-lo aqui hoje; seu 
testemunho só começa amanhã. 

— Queria encontrá-los antes que entrassem, só isso. — Os olhos de 
Sarek estreitaram-se. — Tive acesso a uma informação que pode ou não 
ajudá-los a encararem o assunto. Cabe a vocês julgar. 

Spock inclinou a cabeça. 
— Fiquei interessado em sua revelação sobre T'Pring, doutor, então fiz 

algumas inquirições discretas — disse Sarek. — Parece que Stonn morreu. 
Jim olhou para Magro e depois para Spock. 
— Como ele morreu, senhor? 
— O selo de privacidade foi invocado nesta questão — disse Sarek. 
— O que significa — disse Spock, baixinho — que provavelmente 

envolve o plak tow em alguma maneira. Não existe quase razão para o selo 
ser invocado, não hoje em dia. 

— Precisamente — concordou Sarek. — De qualquer forma, T’Pring 
hoje é uma agente livre, liberta das obrigações impostas por seu 
companheiro de união. Achei que deveriam saber. 

— Obrigado, pai — disse Spock, curvando-se ligeiramente a ele. 
— Devo ir agora. Ainda há coisas que precisam de minha atenção na 

embaixada e no consulado. Espero que a manhã lhes traga luz. Capitão, 
doutor — E foi-se, cheio de dignidade, embora fosse espantoso como a 
dignidade podia andar depressa quando tinha compromissos em outro lugar. 

— Bem, bem, bem... — fez Magro baixinho. 
— Não devemos começar a discutir isso aqui — disse Spock. — Seria de 

péssimo gosto. Vamos entrar no Salão da Voz e deixar que saibam que 
estamos presentes. 

Caminharam em direção a um dos lados do grande salão de entrada. 
— Onde estamos, fisicamente? — quis saber McCoy. — Devo admitir 

que não consultei o mapa. 
— Estamos no lado de shi’Kahr oposto a Pelshat — informou Spock —, 

e possivelmente isto vai surpreendê-lo, mas estamos muitos metros abaixo 
do chão. As fendas no teto estão no nível do chão. Este complexo, era 
chamado de va' ne' meLakht... 

— Escondendo da Raiva — traduziu McCoy. 
— Sim. Era um abrigo construído para tempestades solares. Houve 

algumas pouco antes da época de Surak, mas nenhuma desde então. Foi 
construído para abrigar toda a população de shi’Kahr e redondezas, daí seu 
tamanho. Hoje em dia está sob administração da Academia e é usado para as 
grandes palestras, reuniões e algumas ocasiões cerimoniosas. 

Spock guiou o caminho para um grupo de portas, todas abertas. Havia 



uma jovem parada digitando furiosamente num terminal de computador. 
Quando Spock aproximou-se, ela ergueu o olhar e indagou: 

— Audiência ou testemunho? 
— Testemunho. Spock. Ela digitou no teclado. 
— E o senhor? 
— O mesmo. McCoy, Leonard E. 
— E o senhor? 
— O mesmo. Kirk, James T. Ela mal ergueu os olhos. 
— Fila oito, assentos um a três. Alguém vai levar-lhes um cronograma, 

senhores, e um programa. 
— Eu quero pipoca — disse McCoy, de repente. 
A jovem ergueu o olhar para ele, sob erguidas sobrancelhas, e disse 

calmamente: 
— Não é permitido comer no auditório, senhor. O próximo? Foram ao 

auditório. Spock parecia surpreso. McCoy sorria. 
— Pára com isso — disse Jim. — Só por isso, não vai ficar na cadeira do 

corredor. 
— Estraga prazeres. 
O auditório não era realmente tão grande quanto o salão onde tinham se 

transportado, mas não era exatamente acolhedor também. Era construído em 
círculo, ou melhor, cavado, já que a pedra não demonstrava sinais de juntas. 
Mais das grandes fendas apareciam no teto, um grupo delas dando 
diretamente no palco redondo no centro, e os assentos subiam infinitamente 
por todos os lados. Era um design que tinha dado certo entre os gregos e os 
romanos, com uma boa acústica, e Jim sentiu que não teria problemas em 
falar ali. Isso, claro, uma vez que eu diga as palavras certas... 

Encontraram seus lugares, e o salão encheu-se bem depressa. Havia um 
número surpreendente de não-vulcanos na platéia, mas não mais do que mil 
foram contados num lugar onde facilmente caberiam 15 mil. Vulcanos 
enchiam o resto das cadeiras em silêncio, e Jim deu-se conta de ter a ridícula 
sensação de estar sendo observado. Bem, o uniforme da Frota está bem à 
vista. E eu estou aqui para ser visto. Que olhem. 

— Vão tocar o hino nacional? — indagou McCoy, esticando-se para 
cochichar no ouvido de Spock. Tinha ficado no assento do corredor de 
qualquer forma. 

— Não — disse Spock baixinho —, e receio que a dama gorda também 
não irá cantar. Os debates simplesmente serão chamados, e vão começar. 

— Quem é o primeiro? 
Jim encarou McCoy com uma expressão zombeteira. 
— Talvez devêssemos ter-lhe arranjado pipoca de qualquer jeito. 



A audiência começou a aquietar-se, como se tivessem visto ou ouvido 
algum sinal que Jim não vira. Ele olhou em torno, e só viu vulcanos 
impassíveis sentados por toda a sua volta. Então um deles foi até o palco, e 
Jim sentiu o estômago apertar. Era Shath. 

— Em nome do governo unido de Vulcano — ele disse —, declaro os 
trabalhos abertos. O debate será na forma tradicional e a moção posta é esta: 
que todo o planeta Vulcano e todos os seus cidadãos devem se retirar da 
Federação Unida dos Planetas. Os que vão testemunhar queiram por favor 
declarar sua filiação, sua posição quanto à proposta e então fazer sua 
declaração. Os trabalhos só poderão ser encerrados pelo eleitorado, e o 
número para isso é de um bilhão e oitocentos mil. As opiniões poderão ser 
registradas pelas redes de dados e de notícias durante os trabalhos. — Shath 
consultou um datapad que carregava. — Número um, por favor. 

Um soar suave de sinos veio de um dos extremos da audiência, e Jim 
pôde ver diversas cabeças voltando-se para aquele lado, curiosas. Ele sorriu 
quando uma pequena e brilhante forma parecida com uma aranha de vidro 
gigante de doze patas subiu ao palco pelo lado oposto e posicionou-se sob a 
luz do sol em seu centro. 

— Meu nome é K's't'lk — ela apresentou-se, enquanto o campo de 
amplificação a identificava e se concentrava nela. — Já tive o cargo de 
Comandante da Frota Estelar da Federação Unida dos Planetas. Sobre a 
proposta: digo não. 

Ela se arrastou e soou. 
— Existe uma cortesia tradicional neste planeta — disse —, de que em 

qualquer reunião, o convidado menos hominídeo, para se sentir bem-vindo, 
deve falar primeiro. E vejo que sou eu de novo, já que não há hortas, seres 
que respiram metano ou criaturas não-físicas. — Houve um barulho de 
espanto na multidão. — Bem — disse ela —, de qualquer forma, agradeço 
gentilmente as boas-vindas, e com essas formalidades concluídas, deixem-
me dizer também que estou feliz de estar de volta em solo da Academia, 
onde li tantos documentos e onde fui levada a duvidar de minha própria 
sanidade. Ou levei outros a duvidar das suas. 

Ela se virou ligeiramente para uma outra parte do auditório. Talvez fosse 
uma cortesia para com os hominídeos presentes, já que os olhos de K's't'lk 
eram distribuídos igualmente pelo topo e lados de seu corpo abaulado, 
podendo ver igualmente bem tudo à sua volta sem se virar. Uma breve 
explosão de cores ondulou e moveu-se com ela, que se mexia sob a intensa 
luz solar. 

— Quero lhes falar sobre a busca da ciência no Universo — disse ela —, 
em Vulcano e algumas das coisa que aconteceram às ciências desde que 



Vulcano entrou para a Federação, há cento e oitenta anos. Então, digo-lhes 
"não" justamente para poder contrapropor-lhes que a Federação fez mais 
pela ciência de Vulcano neste tempo do que mil ou cinco mil anos de 
isolamento. Perdoem-me se, por ora, eu não adentrar em assuntos éticos. 
Também tenho sentimentos fortes sobre isso, mas hoje é dia de ciências. 

Virou-se de novo, tilintando. 
— Sem dúvida ouvirão pessoas dispostas a dizer tudo o que Vulcano fez 

pela Federação — afirmou. — E concordo com todas elas. As melhoras na 
tecnologia do transtator, sobre a qual está baseada praticamente 90% da 
nossa tecnologia atual; os avanços extraordinários na medicina, 
especialmente em engenharia genética, em que Vulcano é mais avançado do 
que qualquer outro planeta no espaço conhecido; as pesquisas puras em 
astronomia, cosmologia e cosmogonia, que têm aberto mais e mais espaço 
para as naves da Federação; e tanta coisa mais. A maioria de vocês veio bem 
preparado para esse debate e sabe exatamente o que nos deram. — A voz 
entrou num tom alegre. — Meus amigos pesquisadores aqui presentes 
deram-me muitos dons, muitos insights espantosos, e eu valorizo isso com 
estima. 

— Contudo, deixem-me acrescentar uma coisa. As espécies filiadas à 
Frota Estelar, e talvez mais especificamente os humanos da Terra, têm um 
dom para doar à espécie vulcana que certamente se iguala à que nos dão. 
Seres humanos são especialistas em fazer com que cientistas elaborem 
questões que não o fariam de outro modo. Questões inesperadas, questões 
bizarras, até questões ilógicas, eu sei — disse ela, frente ao burburinho que 
perpassou a multidão, um som meio descontente. — Lógica é importante. 
Mas há coisas no mundo para as quais a lógica não é boa. 

— Humanos, na maioria — alguém disse no meio da platéia. 
Jim ficou surpreso. Também ficou surpreso com o fato de que o 

amplificador parecia ter foco instantâneo assim que se falava acima de um 
determinado tom de voz. 

— Essa foi fácil — disse K's't'lk, parecendo levemente espantada. — 
Eles têm algo a lhes ensinar sobre humor, também. Até Surak tinha humor, e 
ele jamais disse qualquer coisa sobre ser um sentimento do qual se deveria 
ficar livre. Nesse planeta, existe mais confusão sobre o que Surak disse ou 
deixou de dizer, ou o que ele queria dizer e o que não queria dizer, do que 
qualquer outra coisa que eu saiba. 

— Disse que iria ficar no plano científico — disse outra voz na multidão. 
— Estou nele — rebateu K's't'lk. — Estou falando de semântica. Surak 

foi muitas coisas, e uma delas era um especialista em semântica. Sem 
dúvida, hoje em dia não há ninguém tão bom quanto ele, uma vez que parece 



haver tanta dificuldade em se saber o que ele realmente queria dizer. De 
qualquer modo, como eu ia dizendo, há campos da ciência onde a lógica é 
inútil, como as chamadas ciências "não-causais", que são meu campo 
principal de estudo. Quando o efeito não se segue necessariamente à causa, a 
lógica torna-se um bastão fraco demais onde se apoiar. Mas ponham de lado 
a lógica ao lidar com estas ciências e de repente vastos resultados começam 
a jorrar de um universo que se achava bem teimoso e sem disposição de 
cooperar enquanto se usava a lógica. 

Ela se virou novamente: 
— Estou dizendo que, com relação às ciências, os terráqueos têm algo 

que vocês precisam. Durante cento e oitenta anos, os pesquisadores vulcanos 
tiveram à sua disposição este recurso... chamem como quiserem, ilógica 
criativa, ponto de vista distorcido, experiência, "a-há". Dêem as costas para 
isso, e aí poderão dizer e fazer o que quiserem, mas sua ciência jamais será 
tão eficiente, tão nutriente para o espírito, tão perigosa novamente. O perigo 
talvez seja a chave. Sem o imprevisível, o misterioso, não há alegria na 
ciência. E as sugestões malucas dos terráqueos definitivamente são parte do 
imprevisível... já que fazem parte de um universo que estamos começando a 
descobrir ser mais inteligente do que pensávamos. Dar as costas à voz que 
fala através dos terráqueos é rejeitar parte do Universo, falando por si como 
todas as coisas fazem, e seus dados ficarão incompletos para sempre. 

Fez uma pausa e riu-se um pouco, um arpejo suave de divertimento que 
ecoou pelas paredes. 

— Lembro-me do último trabalho que escrevi aqui — disse ela —, sobre 
o que a imprensa chamou de motor de inversão seletiva para naves estelares. 
Meus colegas da Academia não tinham certeza sobre a maioria das 
equações. Bem, na verdade, pensavam que a maior parte delas era puro 
nonsense. Contudo, estavam dispostos a fazer concessões devido à visão do 
mundo da matemática halmaki, que é diferente na base. Também foram 
obrigados a admitir — disse, com um sorriso na voz — que quando 
construímos o protótipo do motor, as equações funcionaram. Estavam um 
pouco aborrecidos a princípio, se me lembro bem. Até aqui tudo bem. Mas 
foi preciso que o protótipo fosse instalado numa nave estelar humana, e que 
fosse remendado por um engenheiro humano genial para coisas da física, 
para fazer com que aquele motor voltasse quando foi parar onde ninguém 
jamais esteve. 

— Essa missão foi uma que praticamente destruiu a nave Enterprise, não 
foi? 

— Acho que muitas de suas missões se encaixam bem nessa descrição 
— disse K's’t’lk. — Acho que está insinuando que o motor era inútil e um 



fracasso. Bem, foi um dos fracassos mais gloriosos que a ciência teve nos 
últimos tempos. Durante este "fracasso" , descobrimos mais sobre a estrutura 
do espaço próximo alter-dimensionado do que qualquer centena de 
hiperfísicos vulcanos nos deu em muitos anos. Foi preciso a variável para 
fazer com que isso acontecesse, e não há melhor exemplo de um sucesso 
louco no meu campo. Acho que dar as costas propositadamente à influência 
humana, rejeitar propositadamente uma abordagem que produz resultados 
eficientes, simplesmente porque não gostam ou porque os fazem ficar 
nervosos, é limitar propositadamente o que sua ciência pode alcançar. E já 
que o propósito da ciência é estudar o universo tão completamente quanto 
possível, então estão sabotando esse propósito em sua raiz, e até poderiam 
parar totalmente de estudar ciência. É um tipo de falta de lógica de um mau 
gosto todo particular, e, francamente, eu esperava mais de vocês. 

Houve um escárnio alegre por causa da última colocação, uma espécie de 
disposição para lutar, que produziu uma resposta imediata da multidão. Se 
fosse um grupo de humanos, Jim não estaria preocupado. Mas o espetáculo 
de um grande grupo de vulcanos, geralmente tão contidos ou cientes do 
protocolo, agora interrompendo-se uns aos outros, e falando com uma 
clareza gélida que significava raiva extrema... 

— Abriram a porteira — disse McCoy baixinho para Jim, espantado, 
após ouvir por uns poucos minutos as respostas iradas, e as respostas alegres 
e um pouco iradas de K’s't'lk a elas. — Então é isso que vamos enfrentar, 
hein? 

Jim assentiu, imaginando: Será que conseguirei controlar meu 
temperamento? Há muita raiva por aqui... 

— Talvez você devesse me dar um Aerolev antes que eu prossiga — 
disse, sotto você. McCoy torceu o nariz. 

— Drogas? Pode tratar de respirar fundo como o resto de nós. 
Agora havia algum tipo de discussão sobre "o modo passivo versus o 

modo ativo" e "vida física versus a vida mental". Um vulcano alto, um 
cavalheiro de aspecto respeitável, falava com detalhes sobre como um 
envolvimento exagerado com a vida ativa e a realidade física era 
desequilibrado, já que mesmo uma física como K's't'lk tinha que admitir que 
o universo era quase todo espaço vazio, e nada era real... 

— Possessivo — comentou McCoy para Jim. Jim assentiu. 
— Ah — suspirou K's't'lk. — O velho problema da dicotomia. Não acha 

que uma ou outra dessas "vidas", realidade física ou não-realidade teórica, 
pode às vezes ser superior à outra? Mais válida, deveria dizer? 

— Certamente que não — disse o vulcano. — É um erro clássico de 
raciocínio, particularmente, se posso dizer, do tipo humano. A natureza 



subjetiva ilusória ou interior da existência física talvez seja sua característica 
mais importante e reveladora. Quando nos lembramos disso, na maioria dos 
níveis de consideração, de que não existimos, assuntos como os que temos 
diante de nós hoje assumem sua própria aaaaaaiiii... 

O cavalheiro estava tão ocupado expondo a natureza ilusória da matéria, 
que nem viu K's't'lk sair do palco e andar pelo corredor próximo a ele. E 
depois... bem, até um vulcano reage quando uma forma de vida baseada em 
silicone morde sua perna. 

— Fascinante! — disse K's't'lk. — Para alguém que nem sequer existe, 
na maioria dos níveis de consideração, você grita com muito entusiasmo. E 
eu o ouvi também. É melhor levar isso em consideração. 

Jim tinha os olhos arregalados quando virou-se para Spock. 
— Esse tipo de coisa é permitido? 
— Nos formatos mais formais de debate — disse Spock —, tudo é 

permitido, até mesmo duelos rituais até a morte. 
— Lembre-me de não entrar numa briga com ninguém aqui sobre ciência 

— murmurou McCoy. 
— Algo mais? — indagou K's't'lk, quando voltou ao palco. Não houve 

resposta. — Agora, a exemplo dos humanos da Terra, venho de uma raça 
jovem e ousada. Só começamos a viajar no espaço há, oh... uns dois mil 
anos. Mas, falando em meu nome, eu aposto nos humanos. Sua 
imprevisibilidade, sua capacidade de "desvios" e de ver através de um 
problema, fazem deles parceiros perfeitos em ciências; e para aqueles que os 
excluiriam por causa de sua juventude ou estranheza, só posso dizer que 
deveriam aproveitar nosso universo... porque algum dia estaremos, meu 
povo e o deles, aproveitando outros universos, e sentiremos sua falta. 
Agradeço a todos. 

Houve algum aplauso abafado. K's't'lk desceu do palco e caminhou para 
o corredor, passando por eles. Quando passou por McCoy, Jim pôde ouvi-la 
soando bem baixinho: 

— ... e eu lhe mostrei. Com todo aquele papo zen para cima de mim... 
Outros dois oradores se seguiram, uma mulher vulcana idosa e um belo 

jovem telarita, e seus depoimentos foram secos e calmos, sem interrupções 
como com K's't'lk. Jim imaginou se era porque ambos estavam apoiando a 
separação, com base nas desigualdades dos fundos da Federação para 
projetos de pesquisa não-terráqueos em Vulcano e em outros lugares. Depois 
foi feita a pausa do meio-dia. Os debates recomeçariam três horas mais 
tarde. 

— Fico imaginando se vai ser sempre tão excitante assim — observou 
McCoy, quando saíram para arranjar almoço. 



— Suspeito que vai esquentar um pouco na seqüência — afirmou Jim. 
— Spock, pode sugerir algum lugar por perto? 

— Sim — respondeu o oficial. — O Nakh'lanta na Cidade Antiga é 
muito bom. Eu lhes darei as coordenadas. Mas não estarei com vocês. 

McCoy olhou-o com preocupação. 
— Aonde vai? 
Spock pareceu intrigado, mas havia algo superficial no olhar. 
— Acho que diriam: "Tenho que falar com a minha ex." 
Achá-la não foi um problema muito difícil, especialmente quando Spock 

conferiu a lista de presenças no Salão da Voz e descobriu que ela não 
estivera lá. Seu código encontrava-se nos registros públicos. Estava listado 
numa comunidade semi-rural quase do outro lado do planeta. Chamou a 
Enterprise para ser transportado até o local. 

A casa era grande, maior do que a de seu pai. Mais do que isso: tinha 
ostentação. Era construída num dos estilos que haviam sido muito populares 
pouco antes de Vulcano juntar-se à Federação, parcialmente construída no 
subsolo, para que a paisagem pudesse ser desfrutada com o mínimo de 
obstáculos. Os jardins à volta eram cheios de plantas exóticas, muitas 
importadas de outros planetas; plantas frágeis que necessitavam de uma 
exorbitância de água para serem mantidas. Juntando tudo, casa e terreno 
gritavam a todos os transeuntes que o dono do lugar tinha todo o dinheiro 
que todos precisavam e que poucos queriam. Spock caminhou até a entrada 
da frente e tocou no anunciador. 

— Sim? — soou uma voz. 
Muito fria, aquela voz. Era dela. Hesitou. 
— Spock — disse, por fim. 
Por quase dois minutos, nada aconteceu; nenhuma resposta, nenhum 

movimento lá dentro que ele pudesse ouvir. Estava a ponto de virar-se para 
ir embora. A resposta "silenciosa" era a apropriada nos códigos de 
privacidade das Leis do Silêncio. Mas então a porta abriu-se. 

Era um chavão, e ele sabia, mas T’Pring estava quase exatamente igual 
como da última vez que a vira: fria, esbelta, alta e extremamente bonita. 
Estudou seu rosto procurando por qualquer sinal dos anos que se passaram 
desde a cerimônia de Casamento e Desafio. Nenhum. Os lindos olhos 
puxados também o examinavam. 

— Não pensei que viria — disse ela. 
— Eu vim. 
— Não achei que tivesse coragem — disse ela. — Entre, se quiser. 
Ele a seguiu até o hall de entrada, sentindo-se extremamente 

desconfortável. 



— Posso lhe oferecer uma bebida? 
— Sim — ele respondeu, apenas porque recusar seria inacreditavelmente 

grosseiro. Mas tinha uma coisa: certamente não pediria água. 
T’Pring entrou e voltou com dois copos de suco de fruta. Spock saudou-a 

com o copo, na maneira correta, e bebeu tudo de um gole só: um gesto que 
significava uma pessoa com negócios, ou uma que não tinha intenção de 
passar muito tempo sob o teto do outro. 

— Por favor, sente-se — pediu ela, sentando-se. 
— Muito bem. Vim para lhe perguntar — começou ele, pousando o copo 

— qual o seu envolvimento nos debates que estão ocorrendo. 
— Eu os causei — respondeu ela. — Certamente, sua lógica deve tê-lo 

levado a essa conclusão, a menos que os humanos tenham deteriorado suas 
capacidades por completo. 

— Minha lógica me levou — concordou Spock. Não daria brechas a 
provocações ou resposta a elas. 

— Stonn morreu — disse ela. 
— Eu soube. Estou de luto com você. — Não era bem uma mentira. 
Ela se sentava ereta e imóvel no banco à sua frente, as mãos cruzadas no 

colo, encarando seu olhar sem se intimidar. 
— Então, deve ter juntado uma parte do que aconteceu. Quando ele me 

tomou depois do desafio, depois que você "derrotou seu capitão" e me 
liberou, vivemos bem juntos por um tempo. Mas eu estava descontente. O 
caso não se deu como deveria, no Koon-ut-kalifi. Não foi como eu tinha 
planejado. — Isso foi dito com a expressão mais fria, mas, na voz de 
T’Pring, havia algo parecido a uma criança muito pequena; uma criança 
teimosa, furiosa porque não conseguira o doce que queria. — Stonn também 
ficou descontente, pensando que talvez eu desejasse você novamente, ou a 
algum outro. Ele tentou induzir o plak tow em si prematuramente para me 
fazer desejá-lo. — Spock assentiu. Havia drogas para isto. Eram perigosas, 
mas alguns achavam que valia a pena. Para alguns vulcanos, a única união 
real era a da loucura do sangue. 

— Ele morreu de um desequilíbrio hormonal, uma forma de "tempestade 
endoadrenal" — disse T’Pring. — Não fiquei totalmente insatisfeita. Ele me 
fez senhora de suas propriedades, e embora fossem pequenas, satisfaziam 
minhas necessidades. Mas à medida que os anos se passavam, dei-me conta 
de que vocês me roubaram, você e seu capitão. Foi o medo do desejo por 
você que fez Stonn tomar as drogas. Mais uma vez, meu desejo não foi 
satisfeito, e mais uma vez a culpa era sua. 

Spock segurou-se ao máximo. Como devo dizer o que estou pensando? 
Ela não pode estar totalmente isenta de culpa... Mas manteve-se calado. 



— Então decidi tirar-lhe coisas como as que tirou de mim — disse ela. 
— Sua vida futura, seu capitão, e tudo o mais que eu pudesse para causar-lhe 
tanta dor quanto a que me causou. Seria ash'cezh, e minha satisfação seria 
completa. 

Spock assentiu, sentindo-se dormente. Ash'cezh era, literalmente, 
"vingança pior do que a morte"; a morte pareceria simples e agradável perto 
da situação implícita neste tipo de vingança. 

— Olhei à minha volta — prosseguiu ela, muito calmamente —, e 
descobri que havia muitos de nosso povo, mais do que poderia suspeitar, que 
temiam a Federação, especialmente a Terra. Pareceu-me que minha arma 
estava pronta e à mão. Então comecei primeiro a investir os lucros das 
propriedades de Stonn com algum cuidado. Tudo correu bem, e fiz muito 
dinheiro no mercado interestelar de commodities. 

— Depois — continuou ela —, comecei a fazer doações substanciais a 
várias organizações e publicações pequenas. Deve ter notado como 
cresceram rapidamente. Através delas, encontrei outros vulcanos dispostos a 
falarem coisas sobre o povo da Terra que fariam com que os vulcanos 
ficassem com mais raiva: apelos à lógica e às emoções também, pois alguns 
de nós ainda têm emoções. — Nenhum músculo de seu se mexeu quando 
disse isso. — Esperei: a espera valia a pena. Gradualmente, uma onda de 
opinião começou a ser montada. Ela se auto-nutria, pois as pessoas dizem o 
que ouvem outros dizerem, acreditem de verdade naquilo ou não. E se o 
repetirem por algum tempo, começam a acreditar também. Também usei 
outras armas: subornei alguns membros do governo, que sentiam seus postos 
gradualmente enfraquecidos com a influência de terráqueos em Vulcano. 
Subornei diversas pessoas de redes de comunicação e mídia para acrescentar 
ênfase a certas reportagens e excluir outras. E gradualmente o público 
começou a perceber um problema com a Terra, e gradualmente o governo 
começou a sentir a inquietação do público, e se inquietaram também, 
temendo por seus cargos. Quando ficou evidente que o povo queria uma 
chance para se separar da Federação, o governo obedeceu rapidamente. 

Ela sorriu, só um pouquinho. Era um olhar sombrio. 
— E hoje estamos aqui. Se tudo correr bem, a votação será logo, e 

estaremos fora da Federação para sempre. E para sempre você estará sem o 
poder de tirar qualquer coisa de mim de novo, pois terá ou que ficar aqui e 
perder sua nave estelar e seu capitão, que sem você não é nada, ou que 
exilar-se com ele, e seu pai e sua mãe também terão que se exilar, e eu me 
sentirei afinal vingada. 

Demorou quase um minuto até que ele pudesse falar. Depois, tudo que 
podia dizer era o que já tinha dito antes: 



— Lógica sem falhas. 
— Obrigada — disse ela. — Há algo mais que eu possa lhe dizer? Spock 

negou com a cabeça. 
— Então devo lhe pedir que saia. Tenho alguns chamados a fazer. Acho 

que talvez me veja mais uma vez, antes do fim. Irei ao Salão da Voz para 
assisti-lo e a seu capitão implorando misericórdia para a Terra. Acho que 
vou me divertir muito. 

— Ouso dizer que vai sim — disse Spock. E ergueu-se. Ela o levou até a 
porta. 

— Adeus, Spock — disse ela. 
— Vida longa — disse ele... e o resto engasgou-se em sua garganta. 
Saiu da casa, caminhou na estrada silenciosa de terra e chamou a 

Enterprise. Transportou-se, sentindo-se, pela primeira vez em sua vida 
adulta, extremamente doente do estômago, por uma razão que nada tinha a 
ver com as poções de McCoy. 



Vulcano Cinco 
 
Escuridão e estrelas. No enorme silêncio, nada se movia. Ou ao menos 

nada parecia se mover nesse antigo vazio, exceto as sombras das 
superestruturas quando a nave virou-se na direção do Sol distante ou para 
longe dele. Deslizou pacificamente pela longa noite; seu esbelto casco 
escuro, girando ao navegar; silenciosamente adernou para além, uma figura 
da paz. 

A luta continuou em ta'Valsh pelo décimo-nono dia, quando a Pretória 
de Mahn'neh desafiou as queixas dos vizinhos Lalirh por territórios 
disputados na área de Tekeh. Uma imagem em sua mente, de figuras 
correndo, um raio de luz azul saindo de uma janela suja de fumaça; o som de 
vidro se espatifando. E o chão empoeirando manchado de verde pelo corpo 
que caíra, um braço amputado e cauterizado, a cabeça pela metade com a 
carga explosiva de alguém. Uma rua inteira do que antes poderiam ter sido 
casas agradáveis de subúrbios, agora torradas, as janeiras estouradas, todo o 
terreno à frente revolvido e escorchado, calçadas reviradas ou espatifadas. 
Representantes dos Senhores de Mahn 'neh e do Rei Lalirh disseram hoje em 
declarações às redes que não há planos de negociações até agora. Imagem 
de homens e mulheres bem-nutridos lendo suas declarações em salas cheias 
do pessoal da imprensa. Os Senhores de Mahn'neh sustentam que a área 
Tekeh foi colonizada em 164.330 por pessoas ligadas a seus domínios, e 
exigem a imediata cessão do território e pagamento de indenizações, 
incluindo como indenização adicional a troca de reféns com um dos filhos 
do rei Lalirh. Os lalirhi negam as acusações e já declararam anteriormente 
que qualquer novo avanço contra eles por parte de Mahn'neh pode causar 
um conflito nuclear como aquele com o qual derrubaram o governo vizinho 
de Ovek há dois anos. Uma imagem de crateras, nada além de crateras: uma 
faixa de terra, talvez uma antiga fazenda, a julgar pela estrada rural que a 
atravessava, agora devastada por cargas neutrônicas compactas de curto 
alcance. 

As hostilidades entre Duveh e províncias lassihrianas mostram alguns 
sinais de distensão, mas um pequeno grupo de terroristas e seqüestradores 
ameaça destruir as duas poderosas casas se sua exigência de fazer parte das 
negociações não for atendida em 10 dias. Imagens de pessoas vestidas em 
túnicas elegantes descendo com ar sombrio a escada frontal de um palácio 
bombardeado. A Aliança da Noite, um braço do extinto Mastercraft, agora 
dispersado desde a morte de sua líder, T’Meheh num acidente com um carro 
flutuante, exige casamento tanto dentro da casa Duveh quanto dentro da 



casa Lassihrieh, e dotes por noivos e noivas de mais de cinco milhões de 
nakh... 

Ela suspirou e deixou sua mente vaguear para longe das imagens. Elas a 
aborreciam. Parecia não haver nada nos noticiários além de todas as guerras 
da terra natal. Ao menos, havia paz ali. 

Alieth fechou os olhos e viu de novo a imagem do palácio destruído, 
enquanto a leitora interna continuou a ler sobre divisão de terras e dinheiro. 
Suspirou de novo e fez aquela mudança mental que a levou para um dos 
canais de entretenimento, mudou de novo para o hall e depois para o lugar 
que desejava. Por acaso monitorou, procurando identificações mentais. 
Ninguém que conhecia estava por perto, nem mesmo Mishih, que 
geralmente estava na rede sempre que se achava acordado. Pareceu lembrar 
que ele se encontrava em algum lugar perto dos pólos... Retakh, isso, um 
lugar terrível para se morar, bem no meio do nada. 

Muito parecido com aquele lugar, na verdade: mas ao menos ali era bem 
pouco provável que alguém subitamente jogasse uma bomba química 
seletiva para ajudar o ataque aéreo de uma horda. 

Alieth monitorou ao seu redor. Monitorar era como se chamava aquilo, 
embora parecesse mais como um vaguear despreocupado numa paisagem 
geométrica, cheia de vagas formas geométricas sólidas que continham 
mensagens. Fora delas, o fundo era marcado com informações para 
identificação, para que apenas ao se encostar numa se pudesse sentir o modo 
da mente que a mandara: furiosa, amigável, interessada, informativa. Se 
houvesse interesse, apenas o que se tinha a fazer era alcançar e agarrar a 
mensagem: talvez adicionar-lhe algo. Encostou em algumas que passavam, 
mas nada a interessou. Cada vez mais perdia o interesse em tocar as 
mensagens congeladas, só nas mentes vivas. Hanesh reclamara sobre isso, 
mas Hanesh reclamava de tudo, e ele odiava as redes. 

Eu bem que podia sair, pensou. Não havia como dizer o que estava 
acontecendo na nave naquela hora; mas era bem verdade que Pekev deveria 
estar voltando da pesquisa a uma hora destas. Mas Alieth tinha certeza de 
que não havia qualquer coisa de interessante. Há meses não havia qualquer 
coisa interessante. 

Esse era o problema. 
Ah, pensou, por que sair? E mergulhou de volta na rede mudando de 

lugar, e continuou procurando alguém com quem conversar. Alguém que 
respirasse de verdade, que andasse pelo mundo, alguém que podia ser 
atingido por uma bomba a qualquer momento. Alieth deslizou suavemente 
pela paisagem colorida, sob um sol de vaga-lume, e desejou que houvesse 
algum outro estado mental além de guerra e paz... 



Pekev soltou um palavrão baixinho dentro no traje espacial. Havia um 
chiado suave nele que não era o sistema de processamento de ar, e o sussurro 
da brisa que escapava fazendo cócegas na sua pele, lá embaixo, perto da 
dobra da perna. O traje estava vazando de novo. Não preciso disso, pensou, 
mas não havia nada que pudesse fazer nesse momento. Custaria muito mais 
do que o ar no traje voltar à nave, consertar o vazamento e voltar lá fora: e 
seu pai não ficaria nada satisfeito. Haveria violência na refeição principal de 
nova 

Mas também, perguntou, qual foi a última vez que meu pai ficou 
satisfeito com alguma coisa? Hesitou um pouco na luz fria do sol enquanto 
lutava com o aparato de gravidade específica que tinha grudado na rocha. 

Não era um asteróide muito grande, mas teoricamente não precisavam 
ser grandes para serem bons, e esse tinha uma aparência boa, aquela fuligem 
na casca externa, ou o brilho do vidro duro, que revelava alto conteúdo de 
carbono. Aprendia-se a reconhecê-lo depois de algum tempo. E levou tempo: 
os asteróides com matriz de carbono não eram tão comuns (representavam 
apenas dez por cento de todos os asteróides), e os de matrizes de ferro e 
níquel, muito mais comuns, eram inúteis para a família. 

O aparato gravitacional era grande e não era soldado. Tinha que ser 
assim. Carregava sua pequena mochila propulsora, capaz tanto de manobrar 
um asteróide para perto da nave — e até mesmo os menores eram bem 
cheios de massa — quanto de deixar a rocha estável enquanto a furadeira da 
mochila se introduzia no núcleo do asteróide e tirava amostras. Naquele dia, 
Pekev só retirou amostras. No dia anterior, passara de 18 a 20 horas com a 
mochila de longo alcance ligada, rondando diversas rochas de aparência 
promissora: a mesma rotina de sempre, monitorar, travar, passar uma a duas 
horas ali em trânsito, encontrar a rocha e examiná-la; se tivesse algum valor, 
trazê-la para casa. Ou perto de casa, ao menos: combinar sua velocidade 
intrínseca com a da nave (geralmente mais umas duas horas de trabalho 
brutal com a mochila propulsora), certificar-se de que a rota era estável, e 
depois sair de novo lá fora para procurar a próxima rocha. Pekev ainda podia 
sentir a dor nas costas do empurrão insistente da mochila contra sua massa, e 
sua perna ainda incomodava no local onde a primeira rocha, aquela que 
terminara sendo inútil, o tinha jogado contra o propulsor, um pequeno erro 
de cálculo na propulsão, mas que felizmente não o matara. Provavelmente 
fora naquela costura que o vazamento tinha vindo. 

Mas naquele dia estava mais fácil: a mochila usada para perfurar o 
núcleo era bem mais tratável, sem precisar de tantas vigas pesadas e também 
sem ter tanta massa quanto o grande transportador de rochas de longo 
alcance. Neste dia, tudo que Pekev tinha a fazer era ir de rocha em rocha, 



tirar amostras de todas e levá-las de volta para análise. Ainda demoraria 
umas poucas horas. Se trabalhasse rápido, poderia dormir cedo. E depois, no 
dia seguinte, estaria de volta ao longo alcance. Era a sua rotina. Às vezes 
pensava que isso o enlouqueceria; às vezes pensava que era a única coisa que 
o mantinha são. Ao menos, quando se encontrava ali e a família lá dentro, 
tudo ficava em silêncio. 

O auto-diagnóstico satisfez-se com o agarre na rocha, e a furadeira 
começou a perfurar o núcleo. Pôde sentir as vibrações através da armação da 
mochila propulsora. Pekev suspirou baixinho, olhando sobre o ombro para 
Rasha. Ela está ficando velha, pensou. Era uma coisa bem triste para se 
dizer de uma nave que amava desde que a adentrara, ainda criança. Mas era 
verdade: Pekev tinha quase cinqüenta anos, a nave também, e ela estava 
chegando ao fim de sua vida produtiva. Infelizmente, a família não tinha 
dinheiro bastante para comprar outra. 

A furadeira mugiu através da armação da mochila. Pekev suspirou. 
Tinha havido uma época, há muito tempo (ele quase não lembrava), quando 
havia bastante de tudo: quando Rasha era apenas uma de sete naves, uma 
frota pequena mas respeitável, e a família ia muito bem. Naquela época eram 
numerosos. As maiores naves do clã, Urekh e Gelevesh, levavam cem 
pessoas cada. Ainda tinha uma vaga lembrança de Gelevesh, com seus 
brilhantes corredores monumentais. Mal poderia ser mais do que uma 
criança de colo então. Hoje, olhando para as antigas especificações, sabia 
que a nave não podia ter sido a grande coisa cavernosa de que se lembrava. 
Mas ainda assim, tinha sido grande o bastante para manter um subclã de cem 
pessoas confortáveis e satisfeitas durante um ano de mineração no espaço. 

Mas todas tinham se acabado, agora: todas menos Rasha. Urekh tinha 
sido pega em terra e bombardeada durante a guerra de cinco anos entre os 
teleiw e os nashish, e Gelevesh tinha sido tomada pelos Nashish como 
prêmio de guerra e reprogramada como nave de reconhecimento ou algo 
assim. O pai de Pekev ainda murmurava ameaças de estripação com a 
memória do pequeno e insignificante recibo que os nashish lhe deram ao 
expulsá-lo com toda a família: "Pagamento", disseram, "compensação", mas 
riram dele ao falarem. Nenhuma outra nave da frota era grande o suficiente 
para levar a todos: o complemento original a bordo de Gelevesh, subfamílias 
inteiras, foram forçadas a se espalharem pelo planeta e a trabalharem em 
terra ou nas naves de outros... muito triste. E o chefe do clã, o pai de Pekev, 
foi forçado a se mover de nave em nave pela frota que se desmantelava, pois 
uma pós outra, precisaram ser vendidas para pagar o ainda enorme débito 
contraído para a construção da Gelevesh. Por fim, não sobrou nenhuma a não 
ser Rasha, construída como nave de longo alcance para sete pessoas e agora 



levando onze. 
A furadeira parou. Pekev checou os sensores para se certificar de que a 

furadeira completara seu trabalho e não tivesse simplesmente abortado. Às 
vezes abortar era um bom sinal: podia significar um diamante... e esse 
sempre tinha sido o negócio de mineração da família. Deixem outros lidar 
com as grandes operações de mineração por ferro e níquel. De fato, tinham 
que deixar que outros o fizessem. Nem mesmo durante a época de maior 
êxito, a família tinha tido capital suficiente para construir uma nave do 
tamanho necessário para processar as rochas realmente grandes, que tinham 
de ser processadas para fazer a empreitada realmente ser pagar. Mas 
diamantes, especialmente do tipo industrial, eram numerosos o bastante em 
asteróides, capazes de trazer uma receita respeitável... ao menos, numerosos 
o bastante para manter uma nave pequena em operação. E às vezes, onde 
estavam os diamantes industriais, também havia pedras preciosas. Às vezes. 
Mas era mais um sonho... 

Apertou os controles da mochila propulsora e a cabeça da furadeira 
trouxe o núcleo. Pekev o pôs no bolso e digitou mais controles. Com 
pequenas vibrações que sentiu pela armação, a mochila soltou-se da rocha e 
flutuou suavemente até ele. Numa reação instantânea, puxou-a, dando 
impulso a dois ao mesmo tempo. A coisa tinha mais inércia do que ele, e 
podia empurrar com força se não se tomasse cuidado. Já vira seu pai Nomikh 
espalhado pelo casco da Rasha mais de uma vez com o empurrão, um erro 
que podia matar em circunstâncias erradas. Era um erro grotesco demais 
para que seu pai o cometesse... mas seu pai não era bem o mesmo homem 
que tinha sido. 

O vazamento começou a suspirar na sua perna. Só faltava mais uma 
rocha. Pekev manobrou seu corpo na armação, apertou os controles da ré 
para os propulsores dianteiros, checou seus sensores para o sinal de rádio 
que tinha colocado na última rocha à sua espera e programou os propulsores 
para detonarem durante três segundos. Pequenas línguas de fogo químico 
azul saíram da armação em quatro lugares, depois se apagaram. Pekev 
segurou-se na armação, e ambos começaram a flutuar no escuro. 

Nem uma vez olhou para as estrelas. 
 
A denominação dos historiadores vulcanos para o período sempre foi Era 

da Expansão. Só muito mais tarde começou a ser chamada de período da " 
pré-Reforma". Era a época em que muitos dos desprezíveis reinos do mundo 
antigo tinham se unido: a maioria contra sua vontade. O processo, é claro, 
tinha começado há muito tempo. Há historiadores que apontam que da época 
da Idade do Bronze na Terra, cerca de 10 mil anos a.C, à queda de Esparta 



em Termópila, houve apenas um período de dez anos padrão durante o qual, 
no máximo, dez por cento do planeta Vulcano não estava em algum tipo de 
guerra, econômica ou política. Mas na chamada Era da Expansão o processo 
de " unificação" intensificou-se consideravelmente. 

Na verdade, era mais consolidação do que unificação: territórios e tribos 
maiores engolindo outros, tanto por anexação quanto por chantagem política. 
A tecnologia vulcana, especialmente a de armas, tornava-se cada vez mais 
avançada. As atômicas foram desenvolvidas, usadas umas poucas vezes com 
resultados semelhantes a Hiroshima e Nagasaki, na Terra... mas o resultado 
não foi o eventual desarmamento a que a Terra chegou. Ao contrário: os 
vulcanos reorientaram suas armas atômicas para serem menos "sujas" 
(bombas de nêutron foram uma das soluções iniciais mais "felizes") e havia 
muitas pesquisas com armas químicas, e a amplificação artificial de talentos 
psíquicos como o dom da morte. Este último foi refinado ao ponto de matar 
milhares a uma distância de milhares de quilômetros. Geralmente também 
matava o adepto, mas, já que a maioria dos que o usavam o faziam sob 
ameaças contra sua família, isso em nada ajudou a parar o dom, ou o 
governo que o cultivava. 

Armas convencionais não foram abandonadas: revólveres, bombas e 
armas de partículas de todos os tipos continuavam a proliferar em variedades 
intermináveis. E, mais especificamente, a ira dos anexados, e a raiva das 
grandes nações quando os anexados resistiam à sua vontade, proliferam 
também, até que praticamente todo o planeta fosse um emaranhado de rixas 
antigas, constantemente sendo vingadas pelos "malfeitores"... e contra-
vinganças surgiram infindavelmente. Talvez a informação mais reveladora 
sobre o período seja a de que a língua vulcana ganhou nada menos do que 
vários milhares de palavras para terrorismo e suas aplicações, cada uma 
descrevendo ou definindo precisamente um tipo de violência quanto ao seu 
grau ou tipo. 

O terrorismo espalhou-se no espaço, embora não tão depressa quanto 
podia ter sido, já que naves mercantes vulcanas por tradição jamais eram 
armadas, e as militares, estranhamente, ainda não tinham sido inventadas. 
(Historiadores terrestres que acham isto inusitado, devem lembrar que até 
um período razoavelmente recente em sua história, Vulcano não tinha o 
conceito de um exército em prontidão... simplesmente porque por milhares 
de anos não havia recursos para suportar algo assim. Não havia maneira de 
alimentar um monstro deste tipo, ou dar-lhe água, e geralmente nenhum 
lugar para mantê-lo. A tecnologia mudou o quadro, muito tempo depois... 
mas misericordiosamente, foi muito mais tarde). O espaço permaneceu 
pacífico por um bom tempo, e muitas pessoas escolheram viver lá em tempo 



integral, ao invés de ficarem na turbulenta superfície do planeta. 
Seu único erro foi acreditar que tinham deixado as lides de guerra para 

trás. 
Quando Pekev entrou sem o traje, viu seu pai no lugar onde geralmente 

estava: sentado à mesa da sala comum, cabeça entre as mãos, olhando para o 
computador à sua frente, o que tinha a contabilidade da nave. De vez em 
quando Pekev imaginava se seu pai realmente olhava os números ou apenas 
tentava se manter acordado — mas tentando não pensar sobre coisa alguma 
ao mesmo tempo que tentava parecer estar pensando. Se esse é o caso, 
desejo que não pense, pensou. Ele devia se esconder nas redes, como Alieth. 
Ao menos não precisaríamos ficar olhando-o o dia todo. 

Nomikh levantou a cabeça e olhou Pekev quando ouviu o som do traje 
espacial sendo despido. 

— Como foi? — indagou. Ele sempre indagava isso. 
Pekev tirou as amostras do núcleo e jogou-as, uma por uma, para seu pai, 

que as apanhou no ar com maestria e encarou-as. Mesmo a olho nu, duas 
delas tinham uma faísca negra fraca revelando a presença de diamante 
industrial. 

— Não é grande — disse, baixinho. Sua voz era muito profunda. 
— Não é grande, pai — repetiu Pekev, com um suspiro. Cedo ou tarde a 

pergunta sempre vinha: Alguma coisa grande? Seu pai sempre procurara 
pela grandona, a rocha dos deuses, desde que mamãe morrera. Antes disso, 
não se importava... ou se sim, teria dado à sua mãe. Mas mamãe morrerá há 
quarenta anos. Deve ser terrível. Ele acha que deveria ser rico há quarenta 
anos. Ao invés disso, passou quarenta anos empatando o capital, ou quase... 

— Vai trazê-las para dentro esta noite? — perguntou seu pai. Anoitecia, 
pelo horário da nave. 

Pekev não olhou para seu pai. 
— É tarde — argumentou. 
— Ainda é cedo — disse o pai. — Poderia trazer uma antes de se 

recolher. 
— Pai — disse Pekev —, estou mais cansado do que um sehlat e meu 

traje está com um furo. 
— Descuidado — disse seu par, e sua voz começou a aumentar de tom. 

— Descuidado! Acha que essas coisas nascem na areia? O que acha que eu 
sou, um homem que tem peças de cem nakhs caindo dos bolsos? Vivo 
repetindo, você tem que tomar cuidado com o equipamento! Não podemos 
desperdiçar nada: não temos nada para desperdiçar! Não temos ar, não temos 
água, não temos trajes, não temos... 

Pekev o ignorou o máximo que podia e continuou a se despir. Eram 



poucos os dias em que não ouvia esse sermão, com poucas variações. Bem 
que esperara ser poupado nesse dia, mas aparentemente não havia chance 
disso. 

— Está ficando tão preguiçoso quanto sua irmã. Nem vai tentar uma 
segunda vez antes da refeição, uma refeição que não mereceu... 

Pekev ficou tentado a pegar o lugar do furo e rasgá-lo ali mesmo, para 
que não tivesse que sair até que o adesivo para impermeabilizá-lo tivesse 
secado, e isso demoraria alguns dias. Mas resistiu à tentação, embora o 
tecido flexível estivesse macio em seus dedos, tornando tudo mais fácil. 

— E você não tem merecido sua comida por toda a última volta, sem 
falar só desta semana, as horas que trabalhou e não trabalhou. Quando eu 
tinha a sua idade... 

Pekev entrou no corredor escuro e estreito, dentro da área de trabalho e 
pôs o traje espacial sobre a mesa, procurando em seguida a ferramenta 
elétrica de impermeabilização que precisaria na prateleira acima. A voz de 
seu pai diminuiu, mas não tinha como escapar dela. O problema era esse: 
numa nave tão pequena, ninguém tinha como escapar dos demais. Exceto, 
talvez, do jeito de Alieth, nas redes telepáticas. Pekev não tinha certeza de 
que aprovava o método: e as cargas de raio estreito provocadas por Alieth 
eram uma puxada de energia constante na nave. Mas ao menos mantinha-a 
afastada quando ela não tinha nenhuma rocha para trabalhar... 

Pekev encontrou o selante, colocou-o no polegar, girou o traje até que o 
furo ficasse à vista e colocou o selante nele. Seu pai ainda falava sobre o 
número de horas que trabalha quando era rapaz. Quem o ouvia, jurava que 
tinha construído Gelevesh com suas próprias mãos em seu tempo livre, 
depois de lutar com asteróides na nave onde trabalhava com as mãos nuas, 
sem nada além de um tanque e um tubo para respirar. Fico imaginando se 
outras pessoas têm problemas com seus pais, pensou Pekev. 

Ao longo do elo com sua mente, ela pensou: Eu tinha com o meu. Mas 
acho que o seu é pior. Quase o empurrei para fora da escotilha hoje de 
manhã. 

Amada, disse Pekev, e olhou para trás, sentindo a proximidade. T'Vei 
saiu do escritório onde trabalhava no núcleo, segurando um prato de 
amostras nas mãos. Estava cheio dos restos de um asteróide já esmagado e as 
partes boas retiradas: no caso, quase um terço de peso de diamante negro, 
cristais perfeitamente separados, muito grandes. 

— Tem mais de onde veio esse — disse ela, e sorriu-lhe. — Quase 
trezentas vezes isso. 

— Dessa pedrinha arrancada esta manhã? — indagou ele — Você é um 
gênio! Ela inclinou a cabeça. 



— Possivelmente! Suspeito que haja algumas bolsas além do que a 
sonda ultra-sônica revelou. Eu tinha razão. 

— Então aí está o dinheiro para o nosso combustível da semana que 
vem. Já estava ficando preocupado. 

— Mesmo comigo por perto? — ela indagou jocosamente, e saiu para 
mostrar os diamantes ao pai. 

Pekev sacudiu a cabeça e voltou a trabalhar com a impermeabilização. 
T'Vei era quem trabalhava com o verdadeiro "desmanche" do asteróide. Era 
um trabalho delicado, ainda que alguém pudesse pensar que não: muitas 
pessoas achavam que era preciso apenas esmagar a pedra e tirar os 
diamantes. Mas como esmagá-la? Faça isso de maneira relapsa, e se houver 
qualquer pedra preciosa de qualidade, ela será destruída: até o valor do 
diamante industrial pode cair se muitos estiverem rachados ou pulverizados. 
Havia máquinas de todos os tipos no laboratório onde trabalhavam com o 
núcleo dos asteróides (dos grandes martelos movidos magneticamente até 
coisinhas que processavam uma lasca por vez) mas era preciso o toque de 
um especialista para saber como a pedra racharia, o que tinha dentro dela, e 
como usar as ferramentas de modo eficiente. T’Vei era a especialista, 
embora Pekev jamais suspeitasse que ela se tornaria uma perita, quando se 
unissem. De fato, era uma brincadeira entre a família, mas sem que ela 
soubesse, que T’Vei houvesse se unido à casa para pagar uma dívida que a 
Casa Balev devia ao pai de Pekev. Pekev não se importava. O amor deles era 
uma das poucas coisas realmente boas em sua vida, e o fato que ela fosse 
eficiente no processamento das rochas só facilitava as outras coisas. 

Ouviu o sermão do pai parar por um minuto, ouviu T’Vei murmurar-lhe 
baixinho sobre percentagem de cargas e grandes descontos. 

— Bem — disse o pai —, se seu marido fosse tão bom no trabalho 
quando você, poderíamos nos tornar algo de novo, essa família, mas ele não 
quer voltar lá fora e trazer aquela rocha antes de terminar sua noite de 
indolência... 

Ela voltou com o prato de amostras, e seus olhos traziam irritação, mas 
também havia piedade. Ele não está bem, meu amor, disse ela, pelo elo. 
Sabe como ele é quando fica desse jeito. Está pensando no quanto sente a 
falta de Yiluv, só isso, e quando está assim, até o sol parece negro para ele. 
Já terminei aqui: vou só pegar meu traje e trazer a última rocha... 

— Não — disse Pekev, pesadamente, embora realmente não quisesse. — 
Eu vou. Não mesmo, disse ela Está cansado. 

— Não tão cansado — disse. Desligou o impermeabilizador, checou a 
fenda para ver se estava mesmo fechada, e começou a colocar o traje 
novamente. Uma vez mais não vai me matar, disse pelo elo. Não venha. 



Vamos trazer a rocha antes de outros e mostrá-la a ele para que fique feliz. 
Talvez consigamos uma noite de paz. 

Ela sorriu-lhe e voltou para o laboratório. 
Pekev praguejou baixinho, tentando deixar isso fora do elo, e rumou para 

a escotilha novamente. 
Música exótica soava em seus ouvidos: o som de trombetas e gongos 

marciais. O som atraiu-a pelas paisagens dos "portões da experiência". Ela 
não tinha estado num deles há muito tempo. Deixou-se levar para dentro, 
guiada pela música. 

O alcance do olho dissolveu-se em dia sob o céu inclemente de Vulcano. 
A areia estendeu-se por todo o lugar: e lá longe, um pico de pedra ergueu-se, 
terrível, uma forma escura no dia claro. Era o Monte Seleya e sua tenebrosa 
escadaria esculpida, dez mil degraus escavados na rocha antiga. Sem 
esforço, flutuou, olhos na altura das escadas, viu o grande deserto que se 
estendia abaixo, a Fornalha, um lugar de antigo medo, onde agitavam-se 
poderes que o homem não compreendia, e onde havia indícios de vozes 
incompreensíveis sussurrando segredos na areia. Mas isso não interessava. 
Seguiu seu rumo, ao encontro de seu destino. 

Eles a esperavam, todos vestidos e solenes: os sacerdotes e sacerdotisas 
das artes da mente. Ao se aproximar, não flutuou mais: ela era um corpo, 
tinha um corpo, o de uma jovem mulher, armada e encouraçada. Mas não 
tinha espada, e uma grande raiva queimava seu coração. 

Vim para pegar o que me deve, disse. Não tinha idéia de onde vinha as 
palavras, mas as falava como se fossem suas, e como se sua fosse também a 
raiva em seu coração. 

A grande sacerdotisa deu um passo à frente e ergueu as mãos vazias. Nós 
não temos, disse. O malvado, cuja mente resiste, tirou-o de nós. Deve 
consegui-la por si própria. 

Este não foi o pacto, ela disse, e avançou cheia de ira. 
A grande sacerdotisa encarou-a com frieza e não se mexeu nem um 

centímetro. Você fala a verdade. E por isso, daremos uma coisa que também 
não está no pacto. Saiba então o nome da espada: que esta é realmente 
Nak'meth a Grande, forjada dessas areias pelo Ferreiro-Mestre, três mil 
anos passados, e com uma virtude em si para que quem a possuir alcance 
seu sonho e seu direito. E saiba também, disse a sacerdotisa, que seu direito 
é poderoso, pois você não é filha de um camponês, como lhe foi dito, mas a 
banida da Senhora de Yiliw, e herdeira de todas as terras de Yiliw, que 
agora estão sob o domínio do malvado. Agora vá, pegue a espada e tome 
também o que é seu... 

— Alieth — disse alguém em seu ouvido —, precisamos de você. Abriu 



os olhos. Ela odiava abrir os olhos. 
Seu quarto. O pequeno quarto, após todo aquele espaço, após o cheiro 

fresco da areia quente, o calor do sol inclemente. Sua cama, sua cadeira, suas 
roupas. Um caixote, uma tumba que envergonharia os antigos reis se 
tivessem que usá-la para enterrar seu aalth de estimação. 

Levantou-se com raiva, puxando a conexão de comunicação do contato 
neural de sua nuca. Era a voz de T’Vei, odiosa. Ela tinha seu Pekev; por que 
não podia deixar as outras pessoas em paz? Alieth não estava de pé a manhã 
toda, analisando amostras, enquanto T’Vei estava aconchegada na cama? 
Imprestável, essa comprada... 

A porta abriu-se, e ela quase gritou: "Vá embora!", mas era Hanesh, e ele 
tinha tanto direito ao quarto quanto ela. Infelizmente. Ele estava cheio de 
óleo: pela sua aparência, tinha estado nos sistemas mecânicos de gancho 
novamente. Ele passa mais tempo com aquela máquina do que seria 
necessário, disse uma voz maliciosa em sua mente. Ao menos 
aparentemente. Fico imaginando se... 

— Pekev vai trazer mais uma pedra hoje, para ver se acalma Nomikh um 
pouco — disse baixinho. — Suba e faça a análise quando ele chegar, para 
que possamos ter um pouco de paz. 

— Fiz meu trabalho hoje de manhã — disse Alieth, e começou a se 
deitar novamente no sofá. — Que T'Aria ou Tasav façam isso. Eles não têm 
feito muita coisa ultimamente. — Fungou. — Devia ter treinado para ser 
piloto. Três segundos de trabalho numa metade do dia, e depois poderia 
comer, beber e dormir por uma semana. Além disso, estou descansando 
agora. 

— Não, não está. — disse Hanesh — Você está na rede. Sempre está na 
rede. 

— Faço minha parte no trabalho — ela disse. — Só porque você não 
gosta da rede, não tente dizer o que devo fazer no meu tempo livre. 

Ele não disse nada, mas ela podia ouvi-lo pelo elo. Eu só gostaria que 
você passasse mais tempo comigo. 

Ignorou-o. 
— Continue — disse. 
Deitou-se novamente e esperou que ele fosse embora: mas não foi. 

Finalmente, já que esse era o único modo de livrar-se dele, levantou-se e 
disse: 

— Então está bem. Eu vou, mas só quanto a rocha estiver no lugar, e 
nem um minuto antes disso. 

Ele assentiu e saiu. Alieth suspirou e procurou pela conexão neural, 
enfiou-a gelada no pescoço e deitou-se novamente. As sombras a engolfaram 



e a luz se transformou no calor infernal do sol novamente. 
A grande sacerdotisa segurava sua mão e dizia: 
— Vá com as bênçãos de nossa congregação. E para que prospere, aceite 

estas oferendas. .. 
Mais trombetas soaram, assim como pequenos sinos, e tesouros em jóias 

de antiga lida foram trazidos a ela em recipientes adornados. Ela os aceitou, 
e as sacerdotisas menores e sacerdotes saudaram-na aos gritos. 

As vozes desapareceram no elo de modo satisfatório. 
— Está no alcance — disse Pekev, do lado de fora da nave. — Você a 

tem na mira, Hanesh? 
— Na mira — disse Hanesh, sem precisar olhar acima do console para 

checar a imagem na tela. Estava preso em seu assento, como T’Vei, ao seu 
lado. Não havia gravidade no núcleo, e isso era bom para lidar com 
asteróides. 

Hanesh pôs os braços nos controles da caixa e flexionou os dedos para 
ajustá-los à manopla. Do lado de fora da nave, as garras também se 
flexionaram, espelhando seus movimentos, estendendo-se lenta e 
cuidadosamente rumo ao asteróide. Tinha-se que tomar cuidado. Os 
asteróides com matriz de carbono não eram tão sólidos quanto os de ferro e 
níquel, e podiam fragmentar-se... e quando isso acontecia, significava perda 
de combustível e energia, e Nomikh podia fazer de sua vida um inferno. De 
vez em quando Hanesh desejava que a nave tivesse um raio trator, mas essas 
coisas eram muito caras quando Rasha foi construída, e certamente não 
podiam pagar por um agora. 

Estendeu as mãos de ferro na direção do asteróide, monitorando seu 
progresso com as câmaras em estéreo posicionadas nos "dedos". O asteróide 
era de tamanho médio, talvez com uma largura idêntica à altura de um 
homem, mas certamente dentro da capacidade do porão da nave. A parte 
externa do porão já estava vazia, dando lugar para que o asteróide fosse 
manipulado. 

Hanesh estendeu as mãos com cuidado. Esta manobra sempre era a parte 
mais delicada do trabalho, porque geralmente ocorria enquanto a nave 
girava, a menos que a rocha fosse de um tamanho bem incomum. Portanto, 
seus braços giravam num eixo vertical, exatamente como a nave. Pekev tinha 
feito sua parte, alinhando cuidadosamente o asteróide à nave e pondo o giro 
apropriado nela, para que um parecesse estacionário em relação ao outro. 

— Vamos lá — disse Hanesh, chegando mais perto. Seus braços estavam 
dentro do alcance. Fechos os dedos. 

E aí sentiu o agarre e o barulho através dos remotos, e soltou um 
palavrão. 



— Que foi? — indagou T’Vei. 
— Quebrou. 
Ela espiou na tela. 
— Não muito. Veja. Basta trazer para cá com cuidado: é grande demais 

para gastarmos energia jogando isso fora. 
Hanesh ponderou sobre o assunto, depois pensou no humor do velho, e 

concordou. 
— Mexer com uma pedra rachada — disse ele, enquanto 

cuidadosamente enfiava os braços — não é nada fácil, sabia? 
— Sei — disse T’Vei, e ficou quieta. Mas sorriu-lhe. 
Hanesh olhou. Os braços voltaram-se para dentro numa rotação tal que o 

porão evacuado parecia bocejar-lhes, e o carrinho subiu pelos trilhos para 
encontrá-los. Com todo o cuidado do mundo, depositou o asteróide no 
carrinho, e os servomecanismos próprios do carro apareceram com sondas de 
pontas macias e afixaram toda a rocha. 

— Muito bom! — disse T’Vei. — Vamos para dentro. 
Levou muito pouco tempo para isolar a parte externa do porão, fechá-la e 

abrir as portas secundárias para que o carrinho entrasse na área do 
laboratório principal. 

— É bom chamar Alieth agora — disse T’Vei, lançando-se no meio do 
laboratório e usando os ajustes de mão para se impulsionar por cima do 
carrinho. 

— Preciso mesmo? — indagou Hanesh. T’Vei lançou um sorriso e 
voltou sua atenção para a pedra. Era uma matriz de carbono e bem dura: 
tinha uma aparência de calor lá dentro. Flutuou acima da rachadura circular, 
olhando a rocha. — Fez um belo trabalho nela — observou. — Os remotos 
indicam poucas rachaduras. Talvez algumas lascas, mas... 

— Isso não me surpreende — disse ele. Usou o bip mecânico na rede de 
comunicações, ao invés do canal de voz, depois agarrou os ajustes de mão, 
lançando-se em direção a T’Vei. — Dei-lhe um apertão duro. O que está 
olhando? 

Ela estudava a rachadura, que tinha quase um centímetro de largura. 
— Pode me passar uma das ferramentas de mão? — pediu. — Um 

formão sônico, o menorzinho. 
Ele passou-lhe a ferramenta. Ela a pegou e aplicou-a à rachadura. Umas 

poucas lascas de pedra escaparam. 
Algo translúcido e branco surgiu embaixo, com cerca de três centímetros 

de largura. 
Ela usou o formão de novo. Outra superfície translúcida apareceu, quase 

paralela à superfície do asteróide. 



T’Vei olhou para Hanesh com espanto. 
— Acho que não vamos precisar de análise neste aqui — disse. Usou o 

formão de novo, e mais lascas da rocha saíram: e, por dentro da rachadura, 
outros três centímetros de diamante apareceram. 

— Chame o pai — disse ela. 
 
A primeira reação do pai foi flutuar na gravidade zero acima do carrinho, 

sem dizer uma palavra, por quase quinze minutos, enquanto T’Vei fazia uma 
leitura com a sonda ultra-sônica no asteróide. Havia três diamantes dentro 
dele: dois na parte superior, incólumes, e aquele que Hanesh tinha 
desastradamente rachado com o resto da rocha. O rachado era o maior: quase 
cem pesos de massa, e pouco mais de meia altura de diâmetro. A família 
inteira veio ver: as crianças, os pilotos, todo mundo. Até Alieth ficara, 
mesmo depois de descobrir que não precisariam dela. Dez rostos estupefatos 
encaravam o diamante enquanto as mãos treinadas de T’Vei libertavam-no 
cada vez mais. 

Finalmente Nomikh virou-se para Tasav, um dos pilotos. 
— Estabeleça um curso para a Estação do Cinturão Ashif — ordenou. — 

E não poupe combustível. 
Tasav assentiu, animado, e foi providenciar. 
— É isso — disse Nomikh — A pedra, a pedra das pedras. Estamos 

ricos! 
— Deixe-me primeiro tirá-lo da matriz com segurança, pai — disse 

T’Vei, sem tirar os olhos do seu trabalho. — Não quero rachar mais nenhum 
deles. 

Ele aquiesceu e ficou mudo. T’Vei estava quase certa sobre o que 
pensavam. Pedras preciosas do espaço tinham alto preço em Vulcano, e 
pagavam bem mais no mercado do que as obtidas no planeta. O que 
diamantes deste tamanho poderiam trazer... ela nem ousava imaginar. 
Calculava que Nomikh poderia comprar uma frota do dobro do tamanho da 
anterior, e ainda ter muito para gastar depois. 

Mas o que ele faria? 
Os recursos que a família ganhava durante o trabalho eram usados para 

cuidar das despesas de combustível e manutenção da nave: depois, o que 
sobrava era dividido igualmente entre a tripulação. Até as crianças tinham 
uma parte. O único problema era que geralmente não sobrava nada depois 
das despesas da nave: uma pequena porção para uns luxos extras, alguma 
comida que não fossem as rações secas reconstituídas de sempre. T’Vei 
suspirou, lembrando uma ocasião na Estação Ashif em que ela tivera carne 
fresca no jantar. Bem, talvez fosse carne congelada. Não se importara. 



Mas agora... não havia mais dúvidas sobre a manutenção da nave. 
Haveria dinheiro suficiente, dinheiro suficiente para tudo. E será que todos 
os membros da família desejariam continuar na mineração? 

Por que deveriam ? Podemos todos nos aposentar na riqueza. 
Para onde? Para quem? Será que algum dia nos veremos de novo? 

Afinal, em certas ocasiões, às vezes freqüentes, T’Vei tinha desejado que um 
ou dois da família estivessem mortos, e sem dúvida eles tinham tido o 
mesmo desejo em relação a ela. Não dava para evitar muito, com tantas 
pessoas vivendo num espaço tão apertado. O que aconteceria agora? 

Tinha o terrível pressentimento, à medida que a pedra ia soltando lasca 
após lasca, de que em breve descobriria. 

 
Nomikh não foi jantar naquela noite. Muitos dos outros não se 

importaram. Tinham o moral bem elevado ao discutir seus planos. Quase 
todos queriam comprar uma casa em Vulcano, uma casa grande. Alguns 
estavam mais interessados em uma "casa impermeável" em T’Khut, ou em 
uma das colônias, longe dos problemas do planeta. Mas a maioria parecia 
disposta a correr o risco com os problemas do planeta, convencidos de que o 
dinheiro, o tipo de dinheiro que tinham agora, compraria proteção. E 
também luxos. Roupas caras, veículos pessoais, servos, naves próprias, 
viagens para todos os lugares que gostariam de conhecer. A vida seria 
maravilhosa. 

T’Vei não tinha tanta certeza. Diversas vezes olhou para Pekev, 
preocupada, e uma vez ele lhe disse pelo elo: Começo a desejar que não me 
tivesse feito ir lá fora e pegar essa coisa. 

Ela encarou-o, curiosa. Não o fiz ir lá fora, disse, e eu teria ido, se você 
não fosse. É melhor encaramos isso como algo planejado para acontecer. 

Ele balançou a cabeça, mas por dentro concordou com ela. 
A discussão continuou mesmo depois da refeição. T Vei saiu de fininho, 

depois de um tempo, e foi até a cabina de Nomikh. Bateu, mas sem resposta. 
Espiou para dentro. 

Ele estava deitado na cama estreita, olhos abertos, encarando o teto, 
lágrimas escorrendo por cada lado de suas faces. 

— Não funciona mais — dizia. — Não funciona mais. 
Ela entrou silenciosamente e sentou-se no chão perto da cama. — O que 

não funciona mais, pai? — indagou. 
— O elo — respondeu ele, e soluçou amargamente. 
T’Vei abaixou a cabeça. Havia elos de união que se rompiam depois da 

morte, outros não. Sempre houvera histórias sobre os que não se rompiam, 
em que um parceiro ainda podia sentir o outro, apesar de... Às vezes até falar 



com o outro. Não havia como predizer, e ninguém sabia qual teria até 
acontecer. 

— Ela nunca... — disse Nomikh. — Ela trabalhava tanto, e jamais teve 
coisa alguma. Eu queria lhe dar tudo. Mas tudo que tive foi isso. Quarenta 
anos, sem ela. E agora isso! — Soluçou de novo. — Ela deveria estar aqui 
— disse. — Isso deveria ter acontecido há quarenta anos. Riqueza, lazer, 
tudo que ela queria. Mas vem agora. Por que agora? Por que agora? Houve 
uma longa pausa, e depois ele sussurrou o pior: 

— Não era isto... Não era isto que eu queria, afinal de contas... 
Não havia mais palavras, só lágrimas. T’Vei tocou sua fronte com 

ternura, depois saiu para subir e terminar a análise, a pesagem e as medidas 
das pedras. Não tinha clima para a conversa da mesa da sala de jantar, todos 
os planos de luxo. Estava com medo, no íntimo, mas Nomikh desejaria os 
dados das pedras na manhã seguinte... 

Subiu e tentou fazer seu trabalho olhando-os o mínimo necessário. Mas 
eles a encaravam, os frios olhos brancos das pedras, os olhos... 

De manhã, reuniram-se de novo em volta da mesa, depois que os objetos 
da refeição matinal tinham sido recolhidos e T’Vei sentou-se com sua 
datapad. Nomikh sentou-se por último, com uma expressão esquisita de 
calma no rosto. 

— Tasav? — indagou primeiro ao piloto. 
— Estaremos na Estação Ashif em quatro horas — respondeu o piloto. 
— Bom. T'Vei? 
— Bem — começou ela, com um grande desejo de dizer: Elas não valem 

nada. — Temos três pedras, como todos viram, e alguns fragmentos. Pesam 
ao todo sete vírgula sessenta e três centenas de peso. — Todos se 
entreolharam com espanto. — No atual valor de mercado... bem, haverá 
algumas variações quando as pedras forem cortadas. Mas calculo o valor das 
pedras em torno de dois bilhões de nakh. 

Silêncio. 
Nomikh inspirou, depois expirou. 
— Muito bem — disse. — Vamos deixá-las com o grupo de estudos de 

gemas em Ashif. E depois — dispersou os murmúrios alegres à volta da 
mesa — vamos reabastecer e voltar. 

Todos o encararam em choque. Depois o burburinho recomeçou, alto e 
com raiva. 

— ... por quê ?!... 
— ... podemos nos aposentar...! 
— ... não quero trabalhar mais...! 
— ... não é justo...!! 



— Será que não aprenderam nada sobre economia? — disse Nomikh. 
Não gritou em resposta à ira de todos. Seus olhos estavam estranhamente 
frios — O que acontecerá quando esse dinheiro acabar? 

— Acabar?! — indagou Tasav, incrédulo. — Mesmo dividido em onze, 
podemos morrer até que isso aconteça! 

— Dividido? — Os olhos frios o encararam. — Não será dividido. O 
dinheiro é para a nave. E vamos sair e ganhar nosso lucro. 

O silêncio que se seguiu a esse pronunciamento tinha uma condição de 
espera. 

— Essa não é aquela — disse o velho, encarando-os um a um. — Essa 
não é a grande pedra, a pedra das pedras. Essa vai nos manter por algum 
tempo, durante o tempo que demorar até encontrarmos a outra. 
Continuaremos procurando por ela até achar. E depois poderemos nos 
aposentar. Mas por agora, devemos ser contidos, devemos ser prudentes, 
devemos poupar nosso ar e nossa energia. Algum dia estaremos ricos. Mas 
agora não estamos. Ainda não. 

Olhos se entreolharam em volta da mesa, e a maioria deles dizia: Ele 
enlouqueceu de vez. Sabíamos que ia acontecer. Agora aconteceu. 

— Você apenas está com medo de que o deixemos sozinho — disse 
Hanesh, pulando de sua cadeira. — Não confia em nós? Não confia que 
continuemos trabalhando juntos — ou vivendo juntos, mesmo se não 
tivermos que trabalhar? Não somos uma família, mesmo que não precisemos 
ser? Não continuaremos a ser uma família, mesmo que não estejamos todos 
engaiolados nesta lata amassada? Pai! 

— As crianças precisam ficar com a família — disse Nomikh 
placidamente —, até que estejam com idade suficiente de se cuidarem 
sozinhas. 

Ninguém respondeu a isso. 
— Estaremos em Ashif logo — disse Nomikh. — Alieth, faça uma lista 

de compras. Estamos com poucos mantimentos. — E ergueu-se para sair. 
— Com poucos! — gritou Alieth. Ela não tinha estado na rede por quase 

um dia inteiro, para espanto de todos, e havia uma ambição em seus olhos 
que era horrível de se ver. — Estamos morrendo aprisionados aqui, com 
nada além de trabalho para fazer, racionando oxigênio e comendo restos, e 
sofrendo sem jamais ter qualquer uma das coisas boas... Deixe-nos sair 
daqui, liberte-nos, dê-nos o que é nosso direito, deixe-nos ir para casa e 
jamais precisarmos estar aqui de novo, no escuro e no frio! Deixe-nos ficar 
longe de você! 

Nomikh olhou-a com candura. 
— Não até você ficar mais velha — disse, e saiu da sala. 



— Podíamos matá-lo. 
O silêncio no qual a sugestão caiu foi horrível. Mais horrível foi a 

sensação de que algumas pessoas na mesa concordaram com a idéia. 
O motim já durava uma hora e meia agora. Esta era a única maneira que 

T'Vei encontrou para descrever o que acontecia. Todos os adultos da nave, à 
exceção de Nomikh, ainda estavam à volta da mesa, onde Nomikh os 
deixara. Tinham se levantado, vários deles, para andar à volta, gritar, bater 
nas paredes de tanta frustração. Mas depois se sentaram novamente para 
murmurar e planejar estratégias amargas. Ninguém mencionara essa antes... 
mas T'Vei a receava. E agora seu receio estava diante de si. 

Balançou a cabeça. 
— Ele é o Chefe da Casa! — afirmou, olhando ao redor da mesa, 

tentando olhar nos olhos de todos. Não a encararam. Não Hanesh, não 
Pekev, ao seu lado, seu coração estranhamente perto do elo, fechando o elo 
de propósito; não Tasav, que abria e fechava as mãos, não T'Aria, sua 
companheira e segundo piloto. E nem Alieth, que fizera a sugestão, a 
sugestão terrível, a que todos haviam pensado, mas que ninguém ousara 
pronunciar, até agora. 

— Ele é o Chefe da Casa! — repetiu T'Vei. — Não há relação mais 
sagrada. Nenhuma! Sem ele, quem somos? 

— Livres — murmurou Hanesh. — Livres para fazer o quisermos, e pela 
primeira vez na vida. 

— E desonrados! — acrescentou T'Vei. — Só porque estamos com raiva 
dele não nos dá direito de matá-lo! Matar o Chefe da Casa é o mesmo que 
matar a Casa! 

— A Casa está morta! — gritou Alieth, desta vez encarando T'Vei, e 
seus olhos traziam angústia, terror e raiva inenarráveis. — Está morta desde 
que Gelevesh nos foi tomada, desde que a frota se desmantelou e nove 
décimos da Casa se tornaram plantas rasteiras, cavoucando o mundo para 
viver, implorando a outras casas com seu sofrimento! Agora aparece a 
chance de realmente nos tornarmos alguma coisa, de virarmos alguma coisa, 
e o que ele faz? Ele nos proíbe, e diz que nos condena ao resto da nossas 
vidas neste fim de mundo frio... 

— Alieth — disse Pekev —, ele precisa de um tempo. O choque pode tê-
lo perturbado, mas ele ainda pode voltar a si. Dê-lhe só uns.. 

— Dar o quê? Umas poucas luas? Umas voltas ao redor do sol? 
Quantas? Dez? Vinte? Cinqüenta? Está muito bom para alguns, que têm uma 
união como a de vocês — Hanesh magoou-se muito, Alieth o ignorou. — 
Mas e quanto ao resto de nós, que estamos um pouco interessados no resto 
do mundo, cansados de viver dentro de um depósito de carga? Que queremos 



ter um pouco mais para beber além de água, e um pouco mais para comer 
além de proteína seca, um pouco mais para ver além do escuro e o interior de 
uma lata de metal? Que gostaríamos de um pouco mais de nakh para gastar e 
outros lugares que não uma estação orbital imunda cheia do lixo da galáxia? 
— Recuperou o fôlego — Quanto tempo acha que vai levar até Nomikh 
voltar à sanidade? Se é que teve alguma, nos últimos vinte anos. Ele está lá, 
deitado em sua cabina, balbuciando que desejava estar morto, e eu sou uma 
que não me importaria se ele tivesse o que deseja! O mesmo silêncio 
atordoante caiu na sala de novo. 

— Poderíamos mantê-lo em sua cabina — disse Tasav, bem baixo, de 
maneira racional. — Não haveria nada de errado nisso. Quando chegarmos a 
Ashif, podemos dizer às autoridades do porto que ele perdeu a razão. Eles 
concordarão, é claro, quando virem o que aconteceu e como ele está. E 
depois... 

— E depois, Tasav? — indagou Pekev, olhando-o. — Depois 
escolhemos um novo Chefe da Casa, certo? O mais velho? 

Todos ficaram quietos um momento. A escolha seria Pekev. Ele era o 
parente mais próximo de Nomikh, e o mais velho entre os parentes de 
sangue. Alieth encarou-o. 

— E deixá-lo decidir o que será de todos nós? Você, o filhinho querido? 
Fará igual a papai. E tomará para si a decisão do que fazer com o dinheiro... 

Tudo ficou em silêncio de novo, enquanto esta nova idéia percorria todas 
as mentes. Quem garantia que o novo Chefe da Casa seria tão mais são, de 
uma maneira ou de outra, do que o antigo? O que evitaria que o novo Chefe 
da Casa tomasse tudo para si, deixando todos os outros de fora, ou 
distribuindo-lhes migalhas que os manteriam trabalhando na nave, como 
escravos com salário, pelo resto da vida? Quem poderia confiar em qualquer 
tratado que qualquer um deles faria, com o controle de tanto dinheiro em 
jogo? Cabeças se viraram, e T'Vei horrorizou-se ao ver a família se olhando 
com terríveis suspeitas. Quem podia ser controlado, se fosse Chefe da Casa? 
Quem poderia ser persuadido ou forçado a dar ao dinheiro o destino que 
cada um queria? 

A quem seria permitido viver... ? 
— Não — sussurrou T'Vei, horrorizada. — Ouçam, todos vocês, vão 

matar a Casa... 
— A Casa está morta — interrompeu Alieth, em voz baixa. — Ela 

morreu no instante em que Pekev trouxe aquela pedra a bordo. 
— Ainda não está morta — insistiu T'Vei. — Ainda vive. Se derem 

ouvidos à razão! — Encarou Pekev, mais temerosa por sua vida do que tinha 
estado pela de Nomikh. — Podemos apelar às autoridades do porto contra a 



decisão de Nomikh assim que atracarmos, e conseguir a permissão de dividi-
lo igualmente... 

— Depois de subornar as autoridades com quanto? — indagou Alieth — 
Quanto você sangrou, suou e passou fome nesses vinte anos? Por que 
deveriam ter mais do que uma moeda de cobre de srikh de tudo? O que 
fizeram para merecê-la? Ah, não querida irmã-da-Casa. Não mesmo. Deixe-
nos cuidar de assuntos de família entre a família, como nossa gente tem feito 
por muitos anos. 

Uma cadeira foi arrastada. 
— Tasav — disse T'Vei, horrorizada, pois ele encaminhava-se para a 

porta, e na sua mão, estava a pistola de piloto que nunca, jamais tinha usado. 
Tasav parou à beira da porta. 
— Não precisamos ir para Ashif. — disse. — Temos tempo de cuidar do 

caso com antecedência, para satisfação de todos... e para ter idéia de que 
todas as versões vão se encaixar. 

O coração de T’Vei disparou. 
— Tasav, isso é loucura — gritou. — Tudo isso é loucura. Nomikh tem 

os código do computador para a navegação e o leme! Não podem dirigir a 
nave sem elas... e a Casa as transmite por conexões dermoneurais... 

— Então ele tem — disse ele. — Acho que pode ser dissuadido a 
transmiti-lo para outros. 

E saiu pelo corredor. 
Alieth levantou-se, derrubando a cadeira na pressa, e foi atrás dele. 
T’Vei olhou para Pekev com terror absoluto. É o nosso fim, disse pelo 

elo. Será que acha que por estarmos aqui fora, no escuro, escapamos da 
loucura do planeta? Trouxemos a loucura para a noite conosco... ou 
fingimos que não, como Alieth... mas está aqui. Ela está aqui... 

Foi aí que ouviram o primeiro tiro. Todos na sala se puseram de pé. Uns 
correram para um lado, outros para outro. Mas o final foi o mesmo para 
todos. Para T’Vei e Pekev, que tentaram deter Tasav, o disparo rápido no 
corpo e na cabeça que rompeu seu elo com fogo; para Tasav, o disparo de 
resposta da cabina de Nomikh que o apanhou, e para vários outros que 
tentaram forçar a porta; para Nomikh, afundando em loucura e em antiga dor 
de luto, um último disparo que encerrou sua dor para sempre; para os poucos 
adultos restantes e as crianças, acocoradas nas cabinas, numa longa, longa 
espera angustiante, enquanto a nave continuava em seu rumo, o computador 
travado em seu curso e totalmente lacrado com senhas que ninguém vivo 
sabia. 

E num quarto pequeno, flutuando acima de uma paisagem enevoada, 
uma passagem por uma porta... e ficava-se de novo diante da sacerdotisa em 



trajes rituais, que gesticulava para as sub-sacerdotisas trazerem objetos de 
raridade e virtude ancestrais. Deram-lhe a lança, e sua ponta estava verde de 
sangue; ela a ergueu e bradou-a no alvorecer. Deram-lhe o trombeta, gravado 
com runas sombrias e profecias de morte de seus inimigos; ela o ergueu e o 
soprou, e as paredes da montanha devolveram o som terrível como se fosse o 
grito de vingança de um exército acampado abaixo. E deram-lhe a mais 
terrível das armas, o elmo que ensinava a ler os sonhos dos homens, pois 
lendo os sonhos dos homens e voltando-os contra eles, eles podiam ser 
derrotados mais facilmente. Ela o colocou na cabeça, ele coube 
perfeitamente, e ela soube que seu inimigo já estava derrotado. 

Tome-os, disse a sacerdotisa, e rume para a vitória. E tudo foi engolido 
numa grande explosão de luz branca, quando o Sol se ergueu, vitorioso e 
terrível, acima de Seleya... 

A nave entrou cm Ashif pelo vetor errado, pelo ângulo errado. Não 
respondeu a qualquer chamado. Os motores trabalhavam ao máximo, e ela 
acelerou até chegar a mortais sete G mesmo antes de ter sido detectada. Não 
havia como detê-la, não havia como pegá-la. Um raio de partículas foi 
mirado nela e explodiu a nave em pedacinhos, que choveram na estação 
Ashif durante horas. Não estava carregando qualquer carga que pudesse ser 
detectada: os porões pareciam estar vazios. A suposição foi de que a nave 
tinha sido atacada por piratas, ou mais provavelmente tomada por terroristas, 
na tentativa de destruir a estação. A Pretória Mahn’hen, proprietária da 
estação, acusou Lalirh de ter engendrado o ataque, c pouco tempo depois 
destruiu uma das estações orbitais de Lalirh nos asteróides com algo novo: 
uma arma que parecia envolver a combinação de matéria e antimatéria. 
Houve alarme geral sobre isso, já que parecia provável que agora alguém 
com a tecnologia apropriada, e acesso aos materiais necessários, podia 
destruir Vulcano de verdade. Mas nas várias guerras que resultaram por 
Mahn'hen e Lalirh terem destruído as suas populações mútuas com bombas 
de nêutrons, a possibilidade pareceu remota demais para se perder tempo 
com ela. 

Num lugar afastado no cinturão de asteróides, no dia em que a Rasha foi 
destruída, uma pequena tempestade de faíscas choveu perto de Ashif pela 
noite eterna: estranhos micrometeoritos, carbono cristalizado de algum tipo, 
muito compactos e pequenos, e misturados com outros meteoros. O campo 
defensivo da estação vaporizou-os numa garoa de pequenas faíscas assim 
que atingiram Ashif, e turistas de Vulcano apontavam para a abóbada e 
falavam sobre as belezas do universo. 

Lá longe, T'Khut olhava sobre o limiar do mundo para os novos 
incêndios queimando em Vulcano... provavelmente alguns dos últimos. 



Enterprise Seis 
 
DE Curioso  
DATA: 7466.31  
ASSUNTO: Ah, é? 
 
Muitas pessoas têm feito afirmações definitivas aqui, nos últimos 

dias, sobre a situação em Vulcano, e o que pensam que deve ser feita É 
fácil fazer isso. Mas nenhum de nós está realmente no fogo: ou nenhum 
de nós, exceto o capitão. Muitas pessoas aqui estão agindo como se ele 
tivesse que salvar essa situação, de alguma forma. Bem, como? Ninguém 
fez uma única sugestão que pudesse ser implementada Se insistirem que 
a situação pode ser salva do desastre de uma forma miraculosa por um 
único homem, o mínimo que podem fazer é compartilhar sua sabedoria 
conosco sobre essa forma. Caso contrário, poderiam fazer o obséquio de 
fechar as matracas. 

Espero ansiosamente pelo que provavelmente será um silêncio 
sepulcral. Agradeço, C. 

 
— E o que acha disso? — indagou Jim a McCoy. Encontravam-se em 

sua cabina na manhã seguinte, prontos para descer de novo ao Salão da Voz. 
McCoy estudou a tela. 
— Mordaz — disse. — Bem direto. Um pouco grosseiro. Gostaria de tê-

lo feito. Jim olhou-o de soslaio. 
— Achei que talvez fosse você. McCoy riu. 
— Não! Minha ortografia sempre me denuncia. 
— Pôr que não usa o corretor ortográfico? Tem um no sistema. 
— Não gosto da pontuação dele. Jim riu. 
— Bom, veja as respostas. Falando em grosseria...! — Inclinou-se sobre 

o teclado e deixou as respostas rolarem pela tela. 
— Meu Deus — observou McCoy, encarando-as com fascinação. — 

Temperamento, temperamento! — Uma vez riu alto; várias vezes franziu o 
cenho com gravidade. Mas na maioria, só balançou a cabeça. — No geral — 
concluiu —, parecem constrangidos. " Curioso" pegou-os direitinho. 

— Mas dê uma olhada nesse, Magro — disse Jim, rolando umas páginas 
adiante. — E este aqui. 

 
DE: Llarian  
DATA: 7466.35  



ASSUNTO: Resp: Ah, é? 
 
Aqueles que conhecem os outros são inteligentes: Aqueles que 

conhecem a si mesmos têm insights: Aqueles que dominam os outros têm 
força: Aqueles que dominam a si mesmos têm resistência. 

 
Pela não-ação, nada é deixado inacabada 
L  
 
Magro assentiu. 
— Ora, vejam só. Temos um taoista a bordo. 
— Estava imaginando por que parecia tão familiar. O Tao Te Ching? 
— É isso mesmo. — Magro olhou a mensagem. — O que acha do 

conselho? 
— Parece bom! — Jim deu um sorriso fraco. — Sempre parece bom. 

Lembro-me de como achei o livro sensato, na primeira vez que eu o li na 
Academia. Mas é sempre mais difícil praticar o conselho numa situação 
concreta. 

— Acho que temos de manter a prática — disse McCoy. Ele mexeu na 
tela, vendo o resto das mensagens, depois desligou o terminal e empertigou-
se. — Fico imaginando quem será " Llarian". 

— Também pensei nisso — disse Jim. — Adoraria saber o que ele ou ela 
quer dizer. Mas não posso descobrir. 

— Talvez alguém possa... Jim encarou McCoy, chocado. 
— Magro! Justo você, que é tão cuidadoso com confidencias. — Abanou 

a cabeça. — Deixe estar. Seja quem for Llarian, agradeço o conselho. 
Enquanto isso... — Olhou para o crono. — Onde está Spock? 

A campainha da porta soou. 
— Entre — disse Jim. Spock entrou. 
— Capitão, está pronto? O doutor será chamado em breve no Salão. 
— Quase. Desligar — disse Jim ao computador — Pronto, Magro? 
— Ai! — disse McCoy. — Pensei que esse trocadilho fosse para me 

fazer sentir melhor, ou que fosse coincidência. Nunca estou pronto para falar 
em frente a grupos grandes, especialmente quando estou sóbrio. — Fez uma 
expressão amarga. — Mas estou pronto para ir. 

— Faça sua respiração profunda — sugeriu Spock. 
McCoy fez uma amistosa sugestão a Spock, uma que não envolvia o 

aparato respiratório do vulcano. Saíram para o corredor juntos. 
— Devo admitir — confessou McCoy baixinho, enquanto caminhavam 

— que ainda não me recompus do seu pequeno tête-à-tête com T'Pring 



ontem. Ou da frieza empedernida daquela mulher. Quase não consegui 
acreditar no que disse da última vez, quando invocou o desafio... mas desta 
vez é muito pior. 

Spock assentiu. 
— Ela é implacável, doutor. Mesmo que houvesse algo que pudesse 

fazer para deter esta situação, ela não o faria. E na verdade, duvido muito 
que qualquer coisa que fizesse pudesse fazer muita diferença agora. Este 
contexto de parcialidade e exclusão está encontrando um pé muito firme em 
muitas mentes vulcanas. Elas rejeitariam qualquer tentativa de suspender os 
trabalhos. 

Jim lembrou-se daquele rosto frio e adorável e das palavras que Spock 
relatou mais tarde: você se tornou uma lenda entre nosso povo, Spock... Eu 
soube que não queria ser a consorte de uma lenda. E a palavra que ela e sua 
família tinham empenhado na união original, e qualquer preocupação com os 
sentimentos de Spock (não que um vulcano admitisse tê-los, claro), tinham 
ido para o lixo ali. Tudo de que precisava era alguém para desafiar Spock 
quando fosse a hora. E Stonn, que a desejava, estava disposto a isso. 

Se você perdesse, Stonn seria meu. Se ganhasse, então você me 
libertaria, porque eu o lancei a um desafio, e Stonn ainda seria meu. E se 
seu capitão ganhasse, então me libertaria porque ele não me quer, e Stonn 
ainda seria meu... 

A frieza do raciocínio. E a lógica. Que uma mente tão aguda assim 
também pudesse ser cruel era... 

Acho que eu também gostaria de ter uma conversinha com essa moça. 
Mas isso teria de esperar. 
Rumaram para a sala de transporte e subiram na plataforma. 
— Tem as coordenadas? — indagou Jim ao técnico do transporte, Sr. 

Schneider. E depois virou-se para McCoy. — Nossa, Magro, você está 
suando. 

— Sua vez vai chegar — murmurou McCoy. 
 
— Número seis — anunciou Shath. 
McCoy subiu ao palco com grande calma. Considerando que os que 

tinham falado antes dele tinham sido veementemente contra a Federação, e 
que a platéia achava-se satisfeita (se captara o clima corretamente), Jim 
pensou que o doutor encontrava-se mais calmo do que deveria estar. 

McCoy colocou-se sob as fendas que deixavam a luz do sol entrar, deu 
uma olhada para cima e depois em volta do salão, como se o estivesse 
medindo. Sua postura estava extraordinariamente ereta para alguém que 
tinha inclinação para curvar-se um pouco... Mas Jim ficou imaginando se 



não estaria vendo linguagem corporal vulcana, ao invés de terrestre. Magro 
era mais esperto do que muita gente pensava. 

— Meu nome é Leonard Edward McCoy — disse ele, e o campo de foco 
captou sua voz e fê-la ressoar por toda a sala. Mas havia algo sobre o tom da 
voz em si que sugeria que o campo podia estar um pouco mais fraco do que 
costumava ser. — Tenho a patente de comandante na Frota Estelar da 
Federação Unida dos Planetas. Meu posto é de oficial médico chefe da nave 
estelar Enterprise. E quanto à secessão de Vulcano, minha posição é, que 
droga, não! 

Houve alguns risos dos humanos presentes c alguma agitação surpresa 
entre os vulcanos. 

— Espero que me perdoem pela incursão momentânea no meu idioma 
natal — disse. 

— Talvez eu deva dizer, mais corretamente, como Surak, ekhwe'na meh 
kroykah tevesh. 

— Dessa vez houve murmúrios de vulcanos, c de aprovação. O tradutor 
não identificou as palavras. Jim presumiu que estivessem em vulcano 
clássico ou "arcaico", o qual o tradutor não estava equipado para traduzir. 

Quando a multidão acalmou-se um pouco, McCoy continuou a falar em 
vulcano muito preciso, e isso causou uma pequena agitação também. Mas ela 
morreu cm pouco tempo. 

— Espero manter isso em bases amigáveis — disse ele —, a despeito de 
que alguns de vocês estejam se sentindo muito pouco amigáveis em relação 
aos terráqueos. Também não estou aqui para dar sermões. Outros fizeram 
isso bem melhor do que eu. — Sua voz ficou seca por um instante. — Estou 
aqui para pedir-lhes, como planeta, que não saiam do que tem sido uma 
filiação antiga e bem-sucedida para todos os envolvidos. 

Fez uma pausa, olhando em volta. 
— É meio sombrio ser observado por um planeta inteiro. Esconderam as 

câmeras perfeitamente. Gostei do efeito. Algumas pessoas aqui falaram no 
modo de seus comentários: científicos, éticos, ou o que seja. Bem, de minha 
parte, não sei se há uma diferença, nem se deveria haver. A ciência é morta 
sem a ética, e a ética tem muito pouco uso fora da ciência. Mas falarei do 
que sei, se puder. O modo médico, suponho que podemos chamar assim. 
Entendo que Surak valorizava muito a arte da cura, então, acho que existem 
alguns precedentes. 

Magro andou um pouco em volta do palco, mãos às costas. Jim teve que 
sorrir. Vira esse modo particular de caminhar muitas vezes, enquanto 
McCoy tentava encontrai- a melhor maneira de dar boas ou más notícias. 

— A primeira coisa que quero lhes dizer — começou o médico — é que 



é ilógico ferir de novo o que está se curando. Ou, como minha mãe 
costumava dizer, " Se não parar de mexer, nunca vai ficar bom". 

Um ruído suave de espanto percorreu o salão. 
— A maior parte dos acordos hoje entre terráqueos... ou a Federação... e 

Vulcano, têm a natureza de um band-aid. Um de nossa espécie machuca o 
outro em algum lugar, e o outro diz, "Desculpe", e põe um curativo. E 
geralmente o que se vê quando temos duas crianças brincando juntas. 
Primeiro, machucam-se para valer, e depois... 

— Nossa espécie dificilmente é uma criança, comparada à sua — disse 
alguém na platéia, uma voz áspera cheia de raiva. 

— Bem — disse McCoy, virando-se para aquele lado e investigando a 
platéia com os olhos —, isso depende de como vê a coisa. Certamente sua 
espécie fazia bombas, armas, mísseis e essas coisas enquanto a nossa apenas 
brincava com paus afiados e facas de pedras, ou, numas poucas áreas 
favorecidas, com bronze. Mas ainda não tenho certeza de que esta virtude 
específica resulte nessa distinção. E mesmo que tenhamos dado caneladas 
uns nos outros durante menos tempo do que vocês, isso ainda é verdade para 
aquela era: o povo da Terra chutou menos canelas per capita do que 
Vulcano. vocês reduziram sua população diversas vezes para um nível mais 
baixo do que o viável. Só um milagre os salvou. Podemos ser um grupo de 
selvagens bárbaros e sanguinários, mas nunca chegamos a este ponto. 
Mesmo quando começamos a era atômica. — Deu um sorrisinho pelo 
silêncio que se seguiu. — Sim, alguns de vocês também leram o artigo das 
redes de dados na noite passada. Onde está Selv? — Espiou amigavelmente 
pela audiência. — você está aí? 

— Aqui — respondeu a voz áspera. 
— A-há! — fez McCoy, olhando naquela direção e protegendo os olhos. 

— Vida longa e prosperidade para você. Mas duvido que atraia muita 
prosperidade com esse tipo de visão de mundo. Ainda assim, talvez desejos 
façam alguma diferença. Mas ajudaria se fosse à Terra algum dia e 
verificasse o que escreveu de maneira tão alegre... 

— Os dados sobre a Terra falam por si mesmos — veio a voz raivosa e 
fina de Selv. 

— Nenhum dado fala por si — retrucou McCoy, com veemência. — 
Dados apenas existem. Pessoas falam. A expressão " falar por si" quase 
sempre traduz-se por " Se eu não disser algo sobre isso, ninguém vai notar". 
Raciocínio descuidado, Selv! Está lidando com dados de segunda e terceira 
mão. você nunca esteve na Terra, não entende nosso idioma. E isso torna-se 
especialmente claro no material que diz ser " traduzido" de publicações da 
Terra. Um dançarino andoriano de espíritos com uma tábua ouija e um 



conjunto de escavadeiras poderiam ter feito melhor. Mesmo assim, devo 
admitir que gostei do artigo sobre a evolução de sacrifícios humanos na 
cultura da Terra. Mas não é para isso que serve o futebol profissional... 

McCoy deixou que as risadas sumissem e depois continuou. 
— Bem, onde é que eu estava mesmo? Acordos como bandagens. Todas 

as espécies nesta galáxia esbarram em outra, fazem um machucado. 
Algumas delas recuam, aterrorizadas, e nunca mais saem para brincar. 
Outras correm para casa, chorando para a mamãe, e nunca mais saem sem 
alguém que as proteja. Isso é problema delas. Pessoalmente, eu gostaria que 
saíssem para brincar... 

— E fossem exploradas? O registro de violações que a Federação fez na 
Primeira Diretriz está bem documentado... 

— Selv, eu amo você. Quantas violações da Primeira Diretriz 
ocorreram? Houve um silêncio breve e desesperado. 

— Bem documentado — repetiu McCoy, irônico —, mas não bem o 
bastante para que o visse. Estava ocupado demais lendo sobre futebol? De 
qualquer modo, não se incomode em procurar. Vou lhe dizer eu mesmo. Nos 
últimos cento e oitenta anos, houve vinte e nove violações. Parece muito... a 
menos que se considere que elas aconteceram durante a exploração de vinte 
e três mil planetas pelos vários departamentos da Frota Estelar. E não 
comece a me falar sobre a Enterprise — adiantou-se — e seu registro. 
Foram cinco violações... de seiscentos e trinta e três planetas visitados e 
fisicamente pesquisados nos últimos cinco anos. 

— E todas essas violações aconteceram sob o comando de um capitão da 
Terra... 

— Minha nossa — disse McCoy, e suas palavras saíram quase como 
num ronronado —, será que Vulcano está deixando a Federação porque 
alguém aqui não gosta de James T. Kirk? Que idéia extraordinária! Isso viria 
a calhar com alguns dos rumores que tenho ouvido. — Magro passou 
calmamente pelo palco por um momento, enquanto Jim e Spock 
entreolhavam-se alarmados. — Bem, isso não interessa. Ainda assim, Selv, 
seu contato com os fatos parece ter sido, no máximo, esporádico. Se eu fosse 
alguém que estivesse lendo seu material nas redes (e você tem estado bem 
ocupado ultimamente), começaria a imaginar o quanto do que estou lendo é 
real. Isto é, se eu fosse lógico... 

McCoy levantou a cabeça para olhar por cima da platéia, e Spock lançou 
um olhar significativo para Jim. McCoy sabia perfeitamente bem onde 
estavam as câmeras. 

— Pode dizer o que quiser — disse Selv —, mas mesmo cinco violações 
são muitas! E o seu uso dos dados é subjetivo... 



— É claro que são muitas — concordou McCoy. — Acha que discordo 
disso? E com relação aos meus dados, é claro que são subjetivos! Os seus 
também! Cada um de nós está trancado em nosso próprio crânio, ou crânios, 
se for um vulcano sortudo o bastante para ser unido. Se começar a falar 
sobre realidade objetiva, juro que eu descerei até aí e morderei sua perna! 

Houve algumas risadas ao redor. 
— Mas espero que tenha tomado todas as vacinas — completou McCoy. 

— Se não, posso dá-las a você mais tarde. Aprendi algo sobre como cuidar 
de vulcanos nos últimos anos. De qualquer forma, eu estava falando sobre 
curativos... 

— O doutor é persistente — comentou Spock, baixinho. 
— O doutor é um psicólogo danado de bom — respondeu Jim, 

sussurrando. — E sabe direitinho quando alguém está tentando enrolá-lo. 
— Ninguém discute que vulcanos e terráqueos, ou as funções da 

Federação influenciadas por terráqueos, tiveram um monte de esbarrões 
entre si ao longo do tempo — continuou McCoy. — Houve discussões sobre 
comércio, política armamentista, exploração do espaço, exploração dos 
recursos naturais, protocolo sobre um serviço espacial vulcano, e qualquer 
coisa que possam pensar. E cada discussão dessas é um curativo sobre um 
dos machucados dessas espécies. Agora vocês destruiriam toda essa 
cooperação conseguida a duras penas de um golpe só: destruam todos esses 
curativos de uma vez por todas, os seus e os nossos juntos, e... 

— Podemos cuidar de nossas feridas sozinhos — disse Selv, sem 
esconder sua raiva. — E quando duas espécies não estão mais cooperando, o 
que importa a outra? 

McCoy ergueu o olhar para ele e disse: 
— A lança no coração do outro é a lança em seu próprio coração, você é 

o outro. Fez-se um grande silêncio. 
— E isso dito pelo homem que proclama, perante a rede de notícias, falar 

pela maioria de todos os vulcanos de bem — McCoy desfechou, olhando por 
cima da audiência de novo. — Podem ver que há pelo menos um vulcano por 
quem ele não fala: Surak. 

Jim e Spock entreolharam-se com satisfação absoluta. 
McCoy caminhou calmamente pelo palco por um momento, como se 

esperasse para ver se Selv se pronunciaria. 
— Não se pode ter Vulcano sem Surak — ele disse. — Muito irregular. 

Ao menos, essa parece ser a atitude da maioria das pessoas aqui. Mas alguns 
de vocês parecem prontinhos para jogá-lo fora junto conosco. 

Continuou a caminhar, as mãos às costas novamente, encarando o chão 
de maneira distraída enquanto andava. 



— Nós somos aquilo para o qual ele os preparou — disse McCoy. — 
Não entendem isso? Junto com todo o resto do universo, claro. Infinita 
diversidade em infinitas combinações!. Isso quer dizer pessoas que respiram 
metano, pessoas que ficam de cabeça para baixo no teto, pessoas que 
parecem pizzas e pessoas que não falam qualquer tipo de linguagem que 
entendamos e querem apenas que as deixemos em paz. E isso quer dizer nós! 
Um caso particularmente difícil. Uma especiezinha agressiva, má e bruta... 
uma que mesmo assim conseguiu sair para o espaço e começar suas 
primeiras amizades com outras espécie sem os procurar antes para pedir 
conselhos. Uma espécie que talvez lembre muito vocês mesmos há um 
tempo atrás... confusa, irada e assustada. Um caso difícil. Talvez o caso mais 
difícil! O desafio que vêm praticando com outras espécies há algum tempo! 
E vocês se encontraram conosco, receberam-nos bem, embora tivessem 
restrições compreensíveis. E desde então têm havido discussões, mas 
geralmente as coisas terminam bem. Temos orgulho desta parceria com 
vocês. 

— Mas agora... Agora vem a reação inevitável. Sempre existe uma 
reação quando se ousa fazer a coisa difícil, dia após dia. Toda ação implica 
uma reação igual e em sentido contrário: isto é reação. A tentação é tentar 
fugir dela. Seria mais fácil, diriam alguns. Mais limpo, mais agradável, mais 
arrumadinho sem essa Federação bagunçada e os problemas que ela causa 
com sua mera existência. E vocês estão recuando, entrando em pânico; estão 
dizendo: " Não, não podemos concordar. Surak não pode ter querido dizer 
todas as coisas quando nos ensinou a filosofia do IDIC. Na verdade, ele quis 
dizer todas as coisas menos o terceiro planeta do sistema de Sol. 

— COVARDES!!! 
McCoy caminhava. O Salão da Voz estava absolutamente quieto. 
— Orgulho — disse, após algum tempo, mais baixo. — Estou sempre 

ouvindo falar do orgulho vulcano. Uma emoção, é claro. Uma que 
supostamente teriam dominado, aqueles de vocês que praticam cthia. Ou 
uma coisa da qual supostamente deveriam ter se livrado, aqueles dentre 
vocês que entraram no Kolinahr. Bom, deixe-me dizer algo. Essa coisa que 
tenho visto nos noticiários ultimamente é orgulho. Não se confunde com 
admiração, que é uma coisa diferente, nem com prazer da integridade, que c 
outra completamente diferente. Isso é o bom e velho orgulho à moda antiga, 
e vem junto com medo, com medo do outro. E orgulho e medo juntos já 
fizeram parte de suas derrotas antes, e dessa que estão a ponto de entrar, se 
não forem cuidadosos. — A voz de McCoy suavizou-se. — Eu gostaria 
muito que não entrassem nela. Gosto muito de vocês, vocês me assustam um 
bocado, às vezes, mas o universo ficaria pobre sem vocês. Mas, a menos que 



caminhem através de seu medo, que é a emoção que mais preocupava Surak 
(e com razão), e saíam do outro lado, a derrota estará à sua espera. E vocês a 
trarão para si sozinhos, sem qualquer ajuda de nossa espécie ou de qualquer 
outra. Isto — fez um gesto à sua volta —, toda esta preocupação com seres 
humanos e indiretamente com a Federação... isto é um sintoma de uma outra 
coisa, uma coisa mais profunda. Acreditem em mim. Sou bom com 
sintomas. 

Fez mais uma volta silenciosa pelo palco. 
— Se nos expulsarem (por que é isso o que estão fazendo na verdade, 

expulsando a Federação de Vulcano, e não o contrário), tomem cuidado para 
assim não estarem dando o primeiro passo para expulsar Surak também. 
Somos, afinal de contas, somente um tipo de alienígena diferente do que são 
em relação a si mesmos. O primeiro medo que ele os ensinou a atravessar foi 
o medo do outro. Desaprendam essa lição c, bem... o resultado é previsível. 
Ignorem o passado e estarão repetindo seus velhos erros no futuro. 

McCoy encarou por cima da audiência pela última vez. 
— Surak ficaria muito desapontado com vocês se destruíssem o planeta 

— afirmou. Abaixou a cabeça e disse, com tristeza: — E nós também. 
McCoy ficou ereto após um momento e ergueu a mão em V. 
— Mene sakkhet ur-seveh — disse, e desceu do palco. Houve uma longa 

pausa, e depois o aplauso. Foi ensurdecedor. McCoy voltou para o seu 
assento entre Spock e Jim e limpou a testa. 

— Presumo que a respiração profunda tenha funcionado — disse Spock 
baixinho. McCoy riu alto e depois olhou para Spock de modo ligeiramente 
desafiador. 

— Aquilo — disse — foi quase todas as discussões que já tivemos 
embrulhadas num pacote só. 

— Nesse caso, eu diria que o senhor venceu — disse Spock. McCoy 
lançou-lhe um olhar e sorriu. 

— Obrigado. 
— Pena que não tivesse ido por último. Teria feito a casa cair de tantos 

aplausos. 
— Eu teria preferido esta colocação — disse McCoy, erguendo o olhar. 
— Número sete — disse Shath, do palco. Sarek subiu. 
 
—Sarek — anunciou-se. — Tenho o título de Embaixador 

Extraordinário e Plenipotenciário do planeta Vulcano junto à Terra e à 
Federação Unida dos Planetas. E quanto à proposta: eu digo sim. 

Ele ficou de pé, imóvel, entre as fendas de luz, e elas encontraram seu 
semblante fechado e não conseguiram iluminá-lo. Mais do que nunca, para 



Jim, ele se parecia mais com uma estátua esculpida de um vulcano do que do 
homem vivo que na outra noite suplicara contra isso. 

— Este é um dever amargo para mim — ele começou. — Mas não tem 
sido minha atitude, em minha carreira, falhar em qualquer tarefa que meu 
governo me peça. Todos precisam entender que o governo unido de Vulcano 
pediu-me que eu apenas falasse o que achasse que deveria falar. Muitos não 
acreditarão em mim. Não devo, contudo, deixar que esse fato me influencie. 
Há diversas considerações que tornam este dever ainda mais desagradável 
para mim, pessoalmente. Alguns de vocês sabem quais são. — Sarek olhou 
em volta do grande salão. — Minhas relações pessoais com a Terra são 
muito conhecidas. Alguns disseram antes que estas relações me 
desqualificavam para meu dever. Não tratarei disso agora. 

Olhou para a direção onde Spock, Jim e McCoy estavam sentados, c Jim 
estremeceu com a dor no olhar. Era aquele olhar de novo, embora tivesse 
sido escondido rapidamente. 

— Alegro-me de vir depois do doutor, a quem conheço há muito — 
disse Sarek, inclinando-se ligeiramente na direção de McCoy. — E ao invés 
de responder a seus argumentos, gostaria de notar algo muito específico 
sobre eles: a facilidade com a qual ele cita Surak. Um antigo ditado da Terra 
diz, "Até o diabo citaria as escrituras para seus propósitos." Nunca 
questionamos que as verdades de Surak foram feitas para qualquer outra 
espécie além da nossa. Ele era vulcano. Talvez quintessencialmente vulcano, 
falando para sua própria gente. Nunca desejamos que outras espécies 
necessariamente adotassem seus ensinamentos. Apesar disso, especialmente 
na Terra, isso parece ter acontecido. 

— Sabemos reconhecer as coisas boas quando as vemos— disse McCoy 
em voz alta, para ser ouvido. 

— Terrestres — afirmou Sarek, relutantemente —, têm visto muitas 
coisas boas. Ou melhor, coisas que tenham concebido prematuramente como 
boas para si mesmos, e as adotam inteiramente. Mas ao mesmo tempo, 
parecem desprezar uma boa parte de sua própria cultura. Por exemplo, 
muitas línguas antigas da Terra perderam-se, suplantadas através dos tempo 
por outras línguas que de alguma forma pareceram ser melhores 
simplesmente porque eram novas. As pessoas morriam, às vezes, por falar 
suas próprias línguas. 

— Há outros exemplos deste tipo de comportamento, e suficientes para 
nos fazer imaginar se é prudente para uma cultura como a nossa ter muito 
contato com a Terra, quando seu povo c suas instituições desperdiçam de 
maneira tão rápida e fácil sua própria natureza para adotar a de outra espécie. 
Preocupamo-nos de que nossa cultura já possa ter feito um prejuízo 



irreparável à cultura da Terra c tê-la tirado dos rumos naturais que deveria 
ter seguido, determinada por sua própria estrutura. Se ela encontrará esses 
rumos agora, é difícil dizer, uma vez que a estrutura cultural da Terra já foi 
irreversivelmente alterada pela nossa. Se isso parece ser uma aplicação da 
Primeira Diretriz, talvez deva ser considerada como tal. O governo de 
Vulcano não tem certeza de que a Primeira Diretriz deveria ser banida, seja 
para a Federação, seja para nós. Existe a possibilidade de que qualquer 
espécie, não importa quão avançada, pode facilmente, e inocentemente, 
danificar uma outra, não importa o quanto esta seja avançada. Já temos 
sangue vulcano suficiente em nossas mãos. Não queremos adicionar sangue 
humano a elas, não importa que seja figurado. Isso, definitivamente, estaria 
em contradição com os ensinamentos de Surak. Sarek inspirou 
profundamente e voltou-se para uma outra parte do salão. 

— Não estamos certos de que as pessoas da Terra vão realmente se 
beneficiar muito com o contato com Vulcano. Preocupação com as ciências 
é muito bom, mas a informação científica tem uma maneira de ser 
descoberta em vários lugares quase ao mesmo tempo. É improvável que 
nossa descontinuidade em estarmos filiados à Federação mate sua ciência. 
Ética é um outro assunto. Não estamos certos de que a ética vulcana 
funciona para os humanos. Apesar de suas afirmações de que desejam a paz 
(e não menosprezamos a sinceridade dessas declarações), muitos de nós 
observaram que o resultado do envolvimento dos terrestres com quase tudo é 
turbulento, difícil e disputado. Mesmo sem desejar impugnar as declarações 
do doutor sobre a necessidade de se alegrar com as infinitas combinações 
das espécies desta Galáxias em sua infinita diversidade, também é dito, 
também por Surak, que pode-se julgar melhor as pretensões reais de uma 
pessoa pelo resultado que ela produz. Resumindo, a turbulência surgida na 
maior parte dos negócios com a Terra precisa, pelo bem de nosso povo, ser 
evitada se possível... e, freqüentemente, parece ser mais prudente celebrar a 
diversidade dos terráqueos à distância. 

— E isso me traz à minha preocupação principal. Fico imaginando se 
não estaremos realmente destruindo a diversidade dos terráqueos e da 
Federação, pelo contato próximo com a nossa. A cultura terráquea, a cultura 
planetária como um todo, tem o direito de ser o que é sem interferências 
externas: especialmente interferências e influências às quais não seja forte o 
bastante para resistir ou à qual careça de dados e experiência para organizar 
uma resistência, em primeiro lugar. A lógica vulcana é de um tipo diferente 
do da Terra, em sua maior parte. Existem semelhanças, claro. A constituição 
básica da lógica mantêm-se igual independente da espécie que a utiliza, mas 
nós não somos a mesma espécie e nada pode, ou deveria, fazer-nos iguais. 



Nossos contextos mentais são, e devem ser, bastante diferentes. Nossas 
estruturas éticas e sociológicas são baseadas nas ciências da mente, ao invés 
das da mão. E tais estruturas são profundas. Mudá-las seria imprudente, a 
menos que encontrássemos algo que soubéssemos ser melhor para substituí-
las. Não conhecemos qualquer estrutura substitutiva que funcionasse. 

— E há uma preocupação ética adicional. Embora sem precisamente 
violar a Primeira Diretriz (que o Conselho da Federação e outras instâncias 
deliberativas da Frota Estelar formularam sozinhos, consultando 
minimamente as demais instâncias), a Federação freqüentemente, na opinião 
de nosso governo, toma atitudes que podem ser interpretadas como tentativas 
de influenciar outras espécies com propósitos e vantagens políticas, ao invés 
do "bem" da espécie em questão. Não que isso seja uma razão adequada. 
Acreditamos que nenhuma espécie tem o direito de impor sua ética ou 
crença a qualquer outra, qualquer que seja a razão. E a despeito do fato da 
Federação fazer esta mesma declaração em sua carta de fundação, sob essa 
aparência justa, fica claro que as decisões políticas de muitos planetas são 
tomadas em termos de, não o que o eleitorado do planeta deseja, mas o que a 
Federação quer... e de como as decisões do povo do planeta vão afetar as 
garantias da Federação. Deploramos isto; temos deplorado há muito tempo e 
protestamos contra isto junto ao Conselho da Federação, sem resposta. E não 
temos mais desejo de manter relações com uma organização que se comporta 
desta maneira... o que indicaria nosso apoio tácito. Desejamos o melhor para 
a Terra e para todos os povos da Federação. Mas devemos deixar de ser 
parceiros. O Governo não está solicitando especificamente este voto do 
eleitorado. Está apenas pedindo que considerem o tópico com cuidado antes 
de decidirem. 

Sarek curvou-se um pouco. 
— Dito isto, devo acrescentar algo pessoal. Minha lealdade como 

servidor do Governo é muito clara. Mas agora me encontro numa posição em 
que minha lealdade à minha família entrou em tamanho conflito com a 
primeira, que fui forçado a escolher entre as duas. Portanto, devo me retirar 
de meu posto imediatamente. Agradeço a todos e a meu governo pelo apoio 
recebido no passado e desejo que todos prosperem e vivam longamente. 

O tumulto espalhou-se pelo salão e parecia não terminar. Sarek 
permaneceu no meio dele sem mover um músculo. Mas foi aí que uma voz 
se ergueu. 

— Senhor, antes que prossiga — disse McCoy —, se importaria em dar 
mais uma das opiniões de seu governo? O que eles pensam do esquema para 
vender as antigas propriedades da Federação em Vulcano, depois da 
separação, a compradores secretos com fortes laços anti-Federação, que já 



fizeram pagamentos substanciais a autoridades vulcanas para garantir que as 
propriedades lhes sejam vendidas pela "menor oferta" antes mesmo de serem 
feitas?... Só por curiosidade — acrescentou McCoy. 

Spock encarou Jim. Jim encarou Spock. E os dois encararam McCoy. 
Ele se recostou na cadeira, parecendo casual. Sarek parecia atordoado. 

— Doutor, preciso primeiro ver a comprovação dessas alegações antes 
que eu ou o meu governo façamos qualquer comentário. 

— Senhor — disse McCoy —, fico no aguardo de sua conveniência.  
E o salão enlouqueceu. 



Vulcano Seis 
 
Ele nasceu na noite que o da'Nikhirch nasceu, o Olho de Fogo: a estrela 

repentina que apareceu no céu de Vulcano, flamejante, sob o ombro de 
T'Khut. T’Leia, sua mãe, não prestou atenção à estrela. Precisou ter o corpo 
cortado, pois a criança já passara do prazo de nascer e era muito grande. De 
fato, precisou literalmente cortar o corpo: a criança nasceu através de uma 
técnica conhecida na Terra como cesariana. O trocadilho existe tanto na 
língua vulcana quanto em outras da Terra, e ela ouviu piadas antes do 
nascimento, e depois, quando puseram o bebê em seus braços... Também 
nasceram naquela noite duas guerras de emboscadas e o ataque final da 
capital de uma nação. T'-Leia também não prestou atenção a isso. 

Não havia nada incomum em Surak quando era criança. Ele teve seus 
dentinhos no tempo normal, comia normalmente, aprendeu a falar, a ler e a 
escrever no tempo normal; gritou para ter suas espadas e armas de brinquedo 
na mesma época que as demais crianças (c como geralmente acontece, logo 
depois de ver uma particularmente bonita, que uma outra criança possuía). 
Sua educação não teve incidentes: foi bem em todas as matérias (embora 
haja registros de que não ia tão bem em matemática, o que deve ter 
desesperado sua mãe, uma das mais proeminentes químicas e matemáticas 
do planeta). Era popular, fazia amizades facilmente e muitas destas amizades 
permaneceram fortes até o fim da sua vida. Sua vida familiar aparentemente 
era um modelo de normalidade. Sua mãe T'Leia e seu pai Stef parecem ter 
amado um ao outro e a ele com constância admirável. Quando Surak 
terminou sua educação escolar, seu pai convidou-o a cuidar dos negócios, 
uma consultoria que atendia a várias grandes corporações em de'Khriv, que 
se tornara a maior cidade da nação Lhai. Surak ficou feliz em se juntar ao 
pai, e por muito tempo, até completar quarenta e seis anos, trabalharam 
juntos amigavelmente e fizeram do negócio um sucesso. 

E então alguma coisa aconteceu. 
 
Ele trabalhava até tarde. Isso acontecia com freqüência, e Surak não se 

entediava. Considerava as horas de trabalho da madrugada uma das coisas 
que fora feita para a resistência de seu povo. Estava mergulhado num 
exercício de custos para uma das companhias de técnicas psíquicas, que 
encontrara um modo de produzir adeptos de mudança mental na linha de 
produção, através da clonagem de cérebro e outros tecidos nervosos, e da 
administração de vários produtos dos tecidos clonados em pessoas que, na 
verdade, não tinham estes talentos. Seria muito caro (especialmente o 



recrutamento de fontes para o material a ser clonado), mas Surak trabalhava 
intensamente naquilo, certo de que a companhia queria muito aquela técnica. 
Mudança mental estava na moda. Fazer seu inimigo ou amigo de repente 
mudar de idéia sobre algo que era importante para você era uma grande 
vantagem. Mas naquela época era mais uma coisa de mercado: adeptos 
treinados cobravam muito para serem contratados, e geralmente exigiam 
coisas demais. A companhia queria ter liberdade de contratar pessoas que 
mudavam as mentes no seu staff e queria ter liberdade de demiti-los sem 
alarido se ficassem fora de controle. Surak tinha se perguntado, a princípio, 
por que a companhia simplesmente não usava um deles para mudar a mente 
daquele que tinha se tornado um problema. Mas os que mudavam a mente 
dos outros tinham mentes imunes àquele talento. 

Estava sentado no seu escritório, digitando no computador, tirando as 
análises de custos, acrescentando variáveis, removendo as mais improváveis, 
inserindo projeções de mercados e prováveis efeitos em outras firmas 
afiliadas da companhia. Por fim, deixou o computador fazer o relatório e 
recostou-se na cadeira, suspirando. 

Ele era uma figura marcante, mesmo tão jovem. Tinha muito do fenótipo 
típico vulcano, alto, magro, cabelos escuros, com um rosto incomumente 
delicado para o corpo ossudo e os olhos profundos. Olhou em volta e viu que 
o escritório escurecera enquanto trabalhava. O grande local, todo feito de 
carvão vegetal preto, do gosto de seu pai, estava cheio de sombras, e do lado 
de fora dos janelões até o teto, viu T'Khut começando a subir, na fase de 
meia lua, iluminando o jardim lá fora. Era um escritório bonito e, como o 
resto da casa, refletia o sucesso da firma. Surak espreguiçou-se com vontade, 
admirando a vista, pensando em si mesmo trabalhando com afinco, ajudando 
a fazer tudo prosperar. Algum dia, tudo aquilo seria seu, mas não pensava 
nisso; gostava de trabalhar com seu pai, gostava do trabalho em equipe e dos 
risos, e até de algumas discussões de vez em quando, que quando acabavam, 
sempre os unia com mais intensidade. 

O computador estava silencioso, reunindo seus dados, e Surak esticou-se 
para apertar o controle de uma das telas da parede, tirou-a da modalidade de 
exibição de dados e reverteu-a para o canal de informações exclusivo de 
notícias. Estava no meio de um resumo noticioso, o que geralmente vinha 
antes das notícias atualizadas de hora em hora. Deixou a imagem cortando o 
som, e levantou-se para abrir um dos janelões, deixando entrar o vento 
quente do areai, para em seguida olhar a tela enquanto caminhava pela sala 
para se livrar da dor que lhe fisgava as costas. 

As imagens eram as de sempre: batalhas, lutas, pessoas marchando para 
prédios nesta ou naquela cidade; tiroteios nas ruas, roubos, assassinatos 



rituais, políticos fazendo discursos sobre isso ou aquilo. Havia umas poucas 
notas sobre o casamento público de alguém, um artigo sobre o templo antigo 
no Monte Seleya, depois a previsão do tempo no planeta para o dia seguinte. 
Nublado aqui e ali, mas sem chuva, naturalmente: a época chuvosa só 
chegaria no fim do ano. Planejava viajar para o norte, para ver a chuva. 
Nunca tinha visto pessoalmente, só em imagens. Surak observou o jardim e 
imaginou como seria se chovesse ali. Água caindo do céu: que estranho... 

Deu uma olhada rápida na tela e ficou paralisado com o que viu. 
Desolação. Havia uma imagem de uma terra, ou do que antes tinha sido 

uma terra, mas agora havia apenas uma vasta cratera de vidro. Sua escala era 
difícil de ser concebida a princípio, mas depois a câmara que a focalizava 
pareceu recuar, e ele viu que a escala era muito maior do que pensara. A 
cratera era um terço do tamanho de toda a península Yiwa, um dos maiores 
acidentes geográficos do lado próximo de T’Khut. Imediatamente Surak 
restaurou o som, encarando o buraco horrendo, que facilmente tinha uns 750 
quilômetros de diâmetro e quinze de profundidade. O fundo estava rachado e 
fumegava à medida que o calor da crosta planetária escapava. 

O locutor falava tranqüilamente sobre um novo teste de tecnologia 
matéria-antimatéria realizado pela nação Lhai, numa propriedade de teste de 
solos em T’Khut. E minutos mais tarde, a imagem mudou, para uma 
reportagem sobre o assassinato de uma autoridade de um governo no outro 
lado do planeta. Mas Surak não viu nada daquilo. Só tinha olhos para a 
devastação, a explosão terrível, o terreno de vidro rachado, fumegante, com 
ainda mais destruição no seu interior, mal conseguindo impedir mais 
explosões. 

Antimatéria, pensou. Unia nova tecnologia mesmo... Até então, o uso de 
armas matéria-antimatéria tinha se restringido aos planetas exteriores e às 
colônias espaciais. Sempre houvera preocupação sobre os efeitos super-
luminosos dessas explosões, e as pessoas ficavam apreensivas com os 
possíveis efeitos na estrela natal, se acontecessem perto demais ou na rede de 
comunicação eletromagnética do planeta. Mas agora... E em T’Khut, pensou, 
horrorizado. Não um teste de uma tecnologia nova de alguém. Nunca 
disseram que tecnologia... não uma coisa para as estações de energia, ou 
espaçonaves, como vivem dizendo, mas um aviso. De quem? De Irik? Afinal, 
as áreas de influencia de Irik e Lhai eram contíguas e as duas nações 
continuamente estavam em guerra e lutas; suas fronteiras jamais se 
aquietaram. Sempre havia uma discussão sobre quem possuía qual território 
há tanto tempo, ou que povo tinha sido removido de uma terra para a outra e 
agora queria sua terra de volta. Aquela cratera enorme e terrível: era um 
aviso. Isso é o que virá em seguida, dizia. E se esse tipo de arma ficasse fora 



de controle... 
Mas armas nunca ficavam totalmente fora de .controle em Vulcano. 

Vejam as atômicas, como foram cuidadosamente confinadas a tipos para não 
deixarem radiação perniciosa por todo o planeta... 

Para que somente matem tudo em áreas determinadas, deixando os 
recursos naturais intocados. Não podemos desperdiçar esses recursos, 
certo... ? 

Sentou-se em sua escrivaninha novamente, encarando a tela, alheio ao 
computador que avisava ter terminado o relatório, indagando se queria 
transferi-lo. Surak encarou a tela, que agora mostrava um tipo de sala 
suntuosa com pessoas bem-vestidas falando sobriamente, e viu apenas a 
devastação. Teria sido preciso apenas um pequeno instrumento para fazer 
um efeito tão grande. Algum dia esses pequenos instrumentos não 
pareceriam tão ameaçadores. Alguém faria um maior. E um maior ainda. E 
depois aquele que, talvez acidentalmente, chegaria ao fundo da crosta 
planetária, ou quem sabe, ao coração do planeta... 

Olhou para fora dos janelões, e T'Khut devolveu seu olhar, pairando, e 
tanto sua face escura quanto a clara estavam acesas com vulcões em fúria, 
que sentia as ferroadas em seu rosto e rugiam. 

Surak observou T’Khut, imóvel, até sumir de vista, ergueu-se e saiu. A 
tela ficou lá e tagarelou silenciosamente para si mesma sobre guerras, 
negócios, crimes e trivialidades, até o sol surgir e o pai de Surak chegar para 
ver os relatórios da noite anterior. 

Surak ficou desaparecido. Seus pais ficaram alarmados. Ele nunca fizera 
nada parecido antes. As autoridades foram alertadas. Temia-se que tivesse 
sido seqüestrado para pressionar uma ou outra firma para quem o pequeno 
negócio da família fazia pesquisas; ou talvez outra companhia tivesse 
armado o seqüestro, para adquirir informações confidenciais sobre as 
concorrentes. Havia pouca chance de ser aquilo. Surak e o pai instalaram 
bloqueadores mentais por especialistas muito bem pagos, e nem mesmo um 
dos que mudavam as mentes seria capaz de fazer-lhes algo... ou ao menos 
daria um grande trabalho. Mas esse fato aumentava as probabilidades de que 
Surak tinha sido morto e seu corpo despejado em algum lugar. Esse tipo de 
coisa acontecera muitas vezes. A mãe de Surak foi para seu escritório na 
universidade com muita dor, incapaz de encontrar abrigo nos frios 
corredores da matemática; e o pai de Surak irritou-se, ameaçou, pressionou 
as forças de segurança locais, mexeu os pauzinhos, e conseguiu fazer com 
que pessoas importantes em todo Lhai odiassem a visão de seu rosto na tela 
de comunicação. 

Mas Surak não estava morto. Muito tempo depois, diria: 



— Aquele dia foi o dia em que cheguei à vida. 
 
Ele saiu na escuridão, pegou um dos carros aéreos da família, ligou-o no 

automático e ordenou à máquina: " Dirija". Não tinha a mínima idéia para 
onde ia e não se importava. Parecia-lhe que o mundo já tinha acabado e essas 
coisas não importavam. Tudo o que via era morte, morte em todo o lugar, 
morte sem aviso; a morte tinha se tornado uma coisa tão corriqueira que era 
mostrada nos noticiários sem horror, que parecia ter sido aceita como parte 
natural da vida vulcana. Que alegria verdadeira podia-se ver, como regra, 
nos noticiários? Se alguma aparecia, era por acidente. As informações eram 
apenas sobre morte, de um jeito ou de outro; fossem pequenas mortes que as 
pessoas infligiam umas às outras todos os dias (mentiras, ganância, crime, 
negligência, crueldade, dor) ou sobre as maiores, as mais óbvias: a bala 
explosiva na barriga, o laser furando o olho, a bomba na lata de lixo, a arma 
de nêutrons estratégica no campo de batalha brilhando no solo, o adepto 
treinado enfraquecendo a destruição na mente indefesa. E agora a última 
visão, a mais terrível. Morte, tudo era morte, não havia como escapar dela. A 
destruição estava próxima, a morte para matar todas as mortes, a menos que 
alguma coisa fosse feita. 

Mas o quê? 
Passou o dia voando. O carro tinha combustível suficiente, e fez tudo 

sem consultar 
Surak: ele conferia, quando precisava, com os computadores de tráfego 

aéreo, cada um deles pensando o que fazer com um piloto que não dera 
qualquer instrução concreta de direção e, com um suspiro eletrônico de 
alívio, levaram-no para a orla mais distante de sua área de controle. E assim 
foi o dia todo, enquanto Surak às vezes chorava, às vezes contemplava a 
paisagem de devastação e destruição; assim foi até o final do dia, quando 
T’Khut começou a se erguer no horizonte de novo. 

Sua visão acordou Surak de volta para algum tipo de sanidade: 
— Aterrisse quando for conveniente — disse ao carro aéreo. 
A máquina levou-o ao pé da letra, ainda conferenciando com um outro 

computador de aterrissagem, que o levou para a área mais próxima de 
desembarque, marcada com uma bóia para carros aéreos. Numa tempestade 
de poeira e areia, ele desceu sobre o que obviamente era um porto de 
província à beira de um deserto. O porto estava no automático: não havia 
luzes na torre. Todos tinham ido embora àquela hora da noite. 

Aquilo era ótimo para Surak. A última coisa que queria no momento era 
ver outro vulcano, a causa de todo o problema e, em breve, o fim de todos. 
Não aterrissou, mas ordenou aos jatos que o deixassem pairando sobre a 



pequena cidade perto do porto. Era o tipo de habitação do deserto feito por 
pessoas que queriam fugir de tudo para se vingar. Tudo era muito simples e 
rústico: pequenas casas feitas com o costumeiro estuque para refletir o calor 
ou pedra de névoa, pequenas janelas para deixar a luz entrar, mas não muito 
do calor, grossas e cm vidraças de onde podiam olhar tudo, para resistir aos 
danos de terremotos. Algumas das casas tinham rachaduras ainda não 
consertadas. Houvera um terremoto recente. 

Mas ele não queria ficar perto das casas. Guiou o carro pelo deserto, bem 
para o fundo, até que não houvesse qualquer sinal de pegadas no grande mar 
de areia. Aquilo lhe servia. Aterrissou numa nuvem de pó e areia e desligou 
o motor. Depois saiu cambaleante, esfregou o rosto e reclamou as juntas 
doloridas. Olhou em volta. Distraiu-se quando um choque repentino moveu 
o mundo sob seus pés. Só uma batida, repetida uma vez, e tudo ficou quieto 
de novo. Mas fora forte o suficiente para que se apoiasse no carro e tentasse 
recuperar o fôlego. Não parecia difícil imaginar por que tão poucas pessoas 
viviam ali. 

Quando as coisas se acalmaram de novo, Surak deu as costas para o 
carro e voltou-se para o deserto... e viu algo, uma coisa que estava ocupado 
demais para notar enquanto aterrissava. T'Khut erguia-se por trás dela como 
se mostrasse o caminho. Marcada contra T'Khut, contra a luz de cobre e o 
lado escuro coberto de vulcões, estava o pico. Alto e fino nos dois terços 
mais acima, meio arqueado em direção ao pé do cone, como se derretesse há 
muito tempo; negro, silencioso, enorme mesmo na distância, bloqueando um 
terço do corpanzil imenso de T’Khut. O monte Seleya estava lá, dividindo 
T'Khut precisamente entre seu lado escuro e seu lado claro. A imagem, ou 
talvez a montanha, parecia dizer: Aí está sua escolha. A luz ou a escuridão 
com seu fogo e seus incêndios. Sempre foi sua escolha. Agora é tarde. 
Escolha agora. 

Nunca, nada no mundo, nem mesmo seus pais, tinha falado tão direta e 
iminentemente a ele. Chocado, Surak deixou-se cair na areia e contemplou a 
montanha, enquanto aquele momento parecia se estender indefinidamente 
diante de si. Escolher? 

Escolher o quê? A montanha não disse, nada, meramente o encarou. 
Quer dizer, escolher por todos?, indagou sua mente, rodando, confusa. 

Que direito tenho? E escolher o quê? 
Olhou-a de novo, olhou para o lado claro, para a luz inocente e cálida; 

olhou para o lado escuro, e para os incêndios. Os incêndios tinham-se 
aquietado um pouco aquela noite, mas podiam ser facilmente acordados de 
novo. Incêndios assim também queimavam e chamuscavam abaixo da 
superfície de Vulcano. Geralmente eram silenciosos, mas também podiam 



ser despertados pela destruição que Surak vira na noite anterior. Ele 
começou a se desesperar de novo. Alguém tem que fazer alguma coisa... 

Então faça. 
Contemplou a montanha e respirou rapidamente. 
Viu sua morte, naquele momento. Não como, apenas o fato. Tinha-a 

visto antes, mas nunca imaginara que era a sua morte e não de outro alguém, 
para ser usada como quisesse. Muita coisa podia ser feita com uma morte. 
Ele iria morrer de qualquer jeito. 

Bem que poderia fazer algo com ela. 
Sim, disse. Eu escolho. 
O momento se foi. T'Khut pareceu hesitar, como se suspirasse de algum 

modo, e depois continuou a deslizar acima no céu, quebrando a composição 
perfeita da montanha entre suas duas metades. Certamente tinha sido uma 
ilusão, a hesitação, aquele momento significativamente interminável em que 
tudo parecia pronto e esperando por ele. 

Certamente. 
Mas o que faço agora?, pensou. 
Ficou sentado a noite toda, pensando naquilo. De algum modo, tinha que 

fazer as pessoas pararem de se matar: aquilo estava claro. Ou ainda, fazê-las 
parar de se odiarem: depois disso, a matança acabaria sozinha. Não é 
realmente difícil, disse a si mesmo, achando graça em ser tão ansioso e seco, 
até sarcástico, diante de uma impossibilidade... uma que, ainda assim, estava 
comprometido a fazer. Tinha escolhido, escolhido a vida, e sabia que de 
algum modo o mero fato da escolha era importante: se morresse naquele 
momento, ela não seria menos importante. Mas seria muito mais importante 
se encontrasse um modo de fazer algo a respeito do problema. Houve vários 
pequenos terremotos, murmúrios na areia, enquanto se sentava noite adentro, 
pensando; enquanto T'Khut estava no alto, e os Olhos Vermelho e Branco 
subiram para encará-lo. Os tremores de terra não o assustaram. No seu 
estado lastimável, Surak os sentia como uma mão gentil tentando acordá-lo 
quando pendia para frente. Gostaria de poder acordar, poder simplesmente 
acordar desses pensamentos e encontrar a resposta, e começar a fazer algo a 
respeito. 

E a terra tremeu de novo, desta vez bem mais forte do que antes. 
— Ah, vamos — disse ele, pois estava se acostumando —, pare com 

isso. 
O tremor ficou pior. Surak ficou inquieto e tentou pôr-se de pé. 
E cedeu, pois o terremoto ergueu-se diante de si. 
Com uma serenidade assustadora, viu a areia vibrar, ouviu-a bater como 

se uma centena de antigos grupos guerreiros marchassem ao seu redor. Bem, 



pensou, enquanto a saliência crescia cada vez mais diante de si, eu escolhi, e 
suponho que isto tenha sido suficiente. Agora vou morrer... 

A areia começou a deslizar para longe da grande forma que encobria, à 
medida que o Subterrâneo arqueava suas costas para a noite, grande como 
uma casa, como cem casas. Bloqueou Seleya, bloqueou T'Khut e o céu. Sua 
voz baixa c retumbante poderia ter bloqueado um terremoto, se algum 
tivesse a temeridade de aparecer naquele instante. Terror é uma palavra fraca 
para descrever o que acometeu Surak naquele momento. Sua língua colou no 
céu da boca e ele tremia dos pés à cabeça. Nunca pensara que sua morte 
podia ser tão grande... que qualquer coisa podia ser tão grande. 

E aí sua morte lhe falou ... e ele descobriu que estava errado quanto 
àquilo ser sua morte. 

A canção era de uma complexidade e profundidade incríveis, o tipo de 
melodia que se espera que uma montanha, ou talvez um estrato geológico, 
cante. Os pensamentos que vieram com a canção, que explodiram em sua 
cabeça e o adentraram como um continente inteiro ruindo em seu interior, 
eram imensos, antigos, largos... e tão estranhos que sequer poderia começar 
a dizer sobre o que falavam. Mas sentiu nitidamente que essa imensidão, 
esse poder absoluto, olhava para essa pequenez, essa delicadeza, com 
espanto. 

E com alegria por essa diferença. 
E de repente tudo mudou para Surak. O medo abruptamente se 

transformou em admiração, e o maior prazer que se poderia sentir. Que 
alegria ser tão diferente de uma outra coisa; que maravilha que devam existir 
no mundo criaturas tão grandes, tão estranhas! Não havia necessidade de 
entendê-las. Aquilo viria com o tempo, e haveria ainda mais alegria. Mas era 
o bastante aceitar a diferença, celebrar apenas isso, sem nada adicional. 
Criação, em si mesma, era alegria. A diferença era alegria, sua celebração 
era alegria. Não havia nada que pudesse deter aquela alegria: mais cedo ou 
mais tarde ela triunfaria. Todo o mal, toda a morte, era uma coisa pequena, 
violenta e imposta, que sabia que sua própria derrota estava chegando, e 
podia ficar brava e destruir o quanto quisesse. Estava condenada. A 
celebração venceria, estava vencendo, e vencera naquele momento. Tudo era 
um momento, e ele era de triunfo e alegria. 

O melhor que podia, Surak ergueu o olhar para o Subterrâneo e deu a 
entender isso a ele. 

Ele rugiu. A areia sacudiu, a terra tremeu: o eco chegou de volta a Seleya 
até parecer que uma voz respondia, muitas vozes. 

Alegria!, disse o rugido. E nada mais precisava ser dito. 
Ficou em silêncio, depois deslizou para a areia, em silêncio, em paz. A 



areia sacudiu um pouco, ondulando, como a água ondula quando um peixe 
desliza por ela. Surak encarou-o com alegria calma, sabendo que não estava 
indo embora, não de verdade. Nada podia ir embora agora, não 
completamente: não depois do que sabia. 

A areia acalmou-se. Era como se nada tivesse passado por ali. 
Surak sentou-se para respirar um pouco. Depois ergueu-se, espanou a 

areia das roupas de maneira impassível e dirigiu-se ao carro. Tinha muito o 
que fazer. Agora sabia o que fazer. Sabia o que iria finalmente dar um fim ao 
medo: a admiração, a apreciação, a alegria com o Outro. 

Iria funcionar. Podia levar muito tempo, mas sabia que iria funcionar. 
Sabia que sim. 

E para seu espanto, teve a estranha sensação de que o Outro estava 
olhando por trás dele, e também sabia. 

 
— Esta é a primeira parte do segredo — escreveria Surak muito tempo 

depois, quando as pessoas começaram a prestar atenção a ele. — Expulsem o 
medo. Não há lugar para mais nada até que expulsem o medo... Mas não me 
entendam mal quando eu digo "expulsar". Algumas pessoas imediatamente 
vão pensar que se trata de rejeitar o medo, fingindo que não o sentem. Não é 
a mesma coisa. Fingir que um le-matya não está em sua casa não vai fazê-lo 
sair se ele estiver em sua casa. Primeiro precisam admitir o fato de que o le-
matya está em sua casa... admitir sua presença. Depois podem chamar a 
equipe de controle de animais e pedir-lhes que venham tirá-lo de sua casa. 
Mas até que admitam primeiro que ele está lá, haverá um le-matya toda as 
noites debaixo de sua cama. Negar que está lá pode salvar seu orgulho, mas 
sua cama estará cada vez mais cheia. 

— O mesmo se dá com o medo. Para expulsá-lo, primeiro precisam 
admiti-lo, admitir que ele existe. Haveria algo que uma pessoa gostasse 
menos de fazer? A última coisa que desejam que qualquer um ouça é sua 
própria voz dizendo: " Estou com medo". A última coisa que desejam ouvir 
de seu inimigo antes que o matem é: "Estou com medo", porque, cm nossa 
cultura, isso significa que foi reduzido ao total desamparo. O que nossa 
cultura precisa aprender é que esse ponto, de total desamparo, é 
potencialmente o mais poderoso em nossas vidas. Logo depois dele está o 
salto para o verdadeiro poder: o movimento através do medo e do 
desamparo, finalmente aceitos, rumo ao que está além do medo. Existem 
tantas coisas além dele que a caneta e teclado são inúteis para escrever sobre 
elas... mas quanto mais de nós atravessarem para além deste ponto, mais será 
escrito. Não que o que esteja escrito importe tanto quanto o que se faz com 
isso. 



— E o resto do segredo — concluiu — é que todos nós temos medo uns 
dos outros mais do que qualquer coisa no mundo. O medo do Outro, do que 
o Outro vai fazer se descobrir que temos medo dele... isso é o que nos trouxe 
a essa encruzilhada. Devemos nos voltar e nos dar conta de que o Outro tem 
medo, e então dizer-lhe: " Você não precisa ter medo de mim", de uma 
maneira que ele saiba que isso é verdade. Outra coisa que não temos o menor 
desejo de dizer! Cada um de nós tem o desejo secreto de que o Outro tenha 
um pouco de medo de nós, para que não nos machuque. Mas se pudéssemos 
fazer-nos dizer essas palavras terríveis, e fazer com que sejam verdadeiras, 
então o Outro vai se tornar o que deveria ter sido desde os dias mais 
ancestrais: o companheiro constante, a fonte de alegria em todas as suas 
diferenças. 

Não o ouviram durante muito tempo, claro. Nem ele começou a falar 
imediatamente depois daquela noite no deserto. Surak foi para casa e parou 
de trabalhar, para desespero de seus pais. Pediu e obteve sua parte nas 
propriedades da família, colocou-a em segurança; depois foi para o deserto e 
não foi visto nem ouvido por muitos anos, exceto remotamente, pelas redes 
de comunicação. 

Levou consigo nada além de um carro aéreo e um pequeno terminal 
portátil, e passou muito tempo sozinho. Passou algum tempo com membros 
desta ou daquela seita sagrada. Havia muitas em Vulcano naquela época, 
talvez mais do que jamais houvera. Vulcano sempre foi bem infestado de 
religiões, um fato que surpreendeu algumas espécies que nunca descobriram 
Imanência. Vulcano estava recheado delas: até onde a mente vulcana sabia, 
deuses, semideuses, almas, monstros, anjos, demônios, poderes, princípios e 
todo tipo possível de criatura hiper-somática vivia ali. Vários especialistas 
em religião comparada apontaram que essa proliferação fazia parecer como 
se os vulcanos procurassem por algo que haviam perdido. Fosse qual fosse o 
real motivo, havia religiões às pencas, com sacerdotes, sacerdotisas, santos, 
eremitas, ermitões, freiras e discípulos, e Surak foi e falou com alguns deles, 
durante os cinco anos da Retirada, como é chamada. Não há muito registros 
do que ele lhes disse ou do que lhes disseram: e as conversações 
freqüentemente parecem nada ter a ver com cthia, Uma fita, ardorosamente 
preservada durante séculos, é de uma conversa com um eremita que vivia 
perto de um lago próximo ao Mar Menor, e parece ser inteiramente devotada 
à arte de pescar com vara. 

De qualquer modo, após cinco anos, Surak saiu do deserto e instalou-se 
num pequeno apartamento na capital, perto da casa de seus pais, e começou 
a escreveu para as redes de informação. No começo, houve algum interesse 
pelos estranhos escritos de um homem que tinha causado tanto tumulto há 



alguns anos, quando primeiro não tinha sido seqüestrado, depois sumira. Por 
um tempo tornou-se moda ler seus trabalhos. Depois o interesse quase 
morreu. 

Surak não estava preocupado com isso. Continuou a escrever sobre esse 
estranho modo de vida que todo Vulcano deveria viver, para salvar-se de si 
próprio. As linhas básicas foram codificadas muitas vezes, em muitas 
traduções das Diretrizes, mas as notas inicias de Surak sobre o assunto, até 
hoje preservadas, talvez sejam seu melhor resumo. 

Como ideal, não machuque. Machucar acelera a morte quente do 
Universo e, por conseqüência, a sua própria. 

De maneira mais prática, machuque o menos possível. Somos criaturas 
de um Universo no qual existe a entropia, e portanto não vemos meios de 
escapar-lhe, mas não precisamos ajudá-la. 

Não machuque as integridades visíveis e internas de ninguém. Deixe os 
outros à privacidade de suas mentes e de suas vidas. A intimidade continua 
preciosa somente na medida em que for inviolável: invadi-la transforma-a 
num tormento. Aproxime-se dos outros com cortesia: aceite a aproximação 
dos outros da mesma forma, com mãos cuidadosas. 

Não assassine. A lança no coração do outro é a lança em seu coração; 
você é ele. Toda ação tem reação: a força que inflige, inevitavelmente 
retorna. O assassinato do outro é o assassinato de sua própria alegria, para 
sempre. 

Tanto quanto possível, não mate. Pode-se dar vida novamente àquilo que 
se mata? Então seja lento para matar. Só tome a vida daquilo que não vai 
notar que a tirou. Notar a própria morte aumenta a entropia. Matar e não 
notar ainda aumenta, mas não tanto. 

Expulse o medo. Expulse o ódio e a raiva. Expulse a ambição e a inveja. 
Expulse todas as emoções que aumentam a entropia, seja amor ou ódio. 
Expulse essas emoções usando a razão para aceitá-las, e depois vá além 
delas. Use emoções moderadas que não aceleram a entropia, tomando todo 
o cuidado para que não causem dor a outros, porque isso também acelera a 
entropia. Domine suas paixões, para que elas não possam se tornar um 
poder para a lenta morte pelo calor. 

Não machuque aqueles que o machucam. Ofereça-lhes paz, e depois 
ofereça-lhes de novo e faça isso até morrer. Desta maneira, terá paz, de um 
modo ou de outro, mesmo que eles o matem. E não se pode dar a outros o 
que não tenha experimentado por si. 

Aprenda razão acima de tudo. Aprenda o pensamento claro: aprenda a 
distinguir o que é do que parece ser, e o que se deseja ser. Esta é a chave de 
tudo: a realidade da verdade, a verdade da realidade. O que é vai libertá-lo. 



 
Havia mais, é claro, muito mais. Surak escreveu sem parar durante anos, 

submetendo seu material às redes, e mais c mais pessoas começaram a ler. 
Eventualmente, alguns começaram a procurá-lo, muitas vezes com raiva, 
exigindo saber como ousava ditar esse lixo ao planeta inteiro, que tinha 
existido através dos milênios e estava indo muito bem sem ele. Surak recebia 
essas pessoas em sua casa calmamente, dava-lhes comida e abrigo pelo 
tempo que elas sentissem que precisavam, e deixava-as vê-lo escrever. 

Depois de um tempo, algumas delas saíram e começaram a escrever 
sobre o espantoso filósofo que morava no apartamento do terceiro andar: o 
homem que parecia ser uma pessoa perfeitamente normal: um bom ouvinte, 
com um senso de humor imprevisível, que se conduzia com uma calma 
alegre e secreta, como se soubesse algo que os outros não sabiam, um 
segredo delicioso. Alguns escreveram mais tarde que com freqüência havia 
algo em Surak como se alguém estivesse na sala com ele, mesmo quando 
parecia estar sozinho. 

Surak não reagia muito a isso. Continuou a escrever, sabendo que 
haveria um número razoável de pessoas que viriam a fazer pouco e ficavam 
para aprender. Mas foi quando um veio aprender, e Surak sabia que esse era 
aquele a quem esperava, que as coisas ficaram interessantes, e os escritos 
pararam um pouco. 

S'task registrou alguma coisa do primeiro encontro em suas memórias 
que deixou antes de sair do planeta. Surak ergueu os olhos de seus escritos 
quando o jovem entrou e pousou a fruta que comia na mesa. 

— Quem é você? — indagou. 
— S'task — ele respondeu. 
— O que posso fazer por você? 
— Ensine-me o que sabe. 
S’task escreveu que Surak pousou a fruta que comia na mesa c lhe disse 

de forma sincera: 
— Agradeço-lhe muito. Por favor, saia. 
— Mas por quê? Fiz algo errado? 
— Claro que fez — disse Surak —, mas essa não é a razão. Você está a 

ponto de se meter em muitas encrencas, c eu vou poupá-lo disso se puder. A 
entropia vai aumentar. 

— Ela vai aumentar de qualquer forma, quer eu me meta em encrencas 
ou não — argumentou S'task. 

Aparentemente, aquela era a coisa certa a ser dita. 
— Você tem razão — disse Surak, assentindo. — É por isso que deve 

sair. 



— Isso não faz muito sentido — disse S'task, meio irritado. 
— Eu sei — concordou Surak. — A lógica é um prazer para mim, mas 

não serve para certas coisas. — E balançou a cabeça, em desgosto. — Mas 
eu preciso expulsar a dor. E você também. Por favor, saia. 

S’task pensou em bater pé, mas segundos depois, disse: 
— Fiquei na calçada em frente à porta principal, e ele não atendia à 

campainha. Até hoje jamais encontrei alguém tão decidido. Mas eu estava 
determinado a trabalhar com ele, por isso fiquei sentado ali. Por quatro dias 
fiquei sentado ali (não havia uma porta dos fundos para o seu apartamento) e 
estava determinado a pegá-lo quando ele entrasse ou saísse. Mas ele não 
entrou nem saiu; fiquei muito irritado e decidi sair. Depois pensei: "O que 
estou fazendo sentado aqui, ficando irritado com ele quando vim de tão 
longe para aprender a não ficar?". Então fiquei sentado lá mais tempo. Não 
sei por quanto tempo: podia ter sido mais sete ou dez dias. E finalmente 
alguém entrou, vindo da rua, e parou ao meu lado, indagando: " E quanto às 
janelas?" Era ele. Ele abriu a porta, nós entramos, eu fiquei e estudei com ele 
pelos três anos seguintes. 

Foram anos atarefados. A mensagem de Surak era cada vez mais 
percebida. Não foi aceita de imediato. Houve muitos alarmes falsos, 
desilusões, perseguições e ataques do que parecia ser inércia em massa. Mas 
vagarosamente, bem devagar, primeiro como uma moda, depois mais 
seriamente, a vida lógica começou a se espalhar. Um dos conselheiros-
chefes de Lhai chamou Surak, como último recurso desesperado, para falar 
com os emissários de Irik, numa época em que se temia que uma guerra total 
estivesse a ponto de estourar. Surak foi alegremente, ficou com os 
emissários, trancou-se com eles por um dia e uma noite, e depois mandou-os 
para seu lar. Dois dias depois voltaram, para espanto total dos conselheiros 
de Lhai, com todo o Alto Conselho de Irik. 

— Agora venham — disse Surak aos conselheiros de Lhai, e eles 
subiram até a sala do conselho, fecharam as portas e não saíram durante uma 
semana. Quando saíram, a paz estava assinada, cada nação tinha feito 
grandes concessões à outra, e todos estavam ligeiramente tontos, exceto 
Surak. 

— Pareceu uma boa idéia, na hora — disse um dos de Lhai. E um dos de 
Irik disse: 

— Temos sido tolos. Ele nos disse isso muitas vezes. Mas, de alguma 
forma, quando ele diz isso, é como se estivesse fazendo uma grande 
gentileza, e fazendo uma brincadeira com vocês. Ou alguém. 

A paz continuou, e continuou sem interrupção até a unificação do 
planeta, a despeito de alguns esforços esporádicos dos blocos de poder das 



duas nações em recomeçar as hostilidades. 
E assim foi. Cthia continuou a se espalhar, embora lentamente, embora 

aos trancos e barrancos. E aí vieram sinais do espaço. Surak ergueu os olhos 
do noticiário, segundo S'task, e sorriu. 

— Agora eu sei que tenho feito certo — disse —, pois a entropia vai 
contra-atacar. Este é o grande teste. Vamos ver como nos saímos com ele. 

Não foi bom, por seus padrões. Surak deveria estar entre as autoridades 
que receberiam os alienígenas em shi’Khar, mas um desastre com carros 
aéreos no porto de ta'-Valsh o deixaram trancado. Enquanto esperava 
tranqüilamente que o problema do porto se resolvesse, os piratas 
duthulivianos atacaram os vulcanos esperando-os, mataram muitos e levaram 
o resto como reféns, exigindo pagamentos elevados dos vários governos que 
os enviaram. Quando Surak soube disso, imediatamente se ofereceu para ir 
até os alienígenas e "negociar a paz". Nenhum governo do planeta estava 
com paciência de ouvi-lo, já que metade estava em luto pela morte de seus 
líderes e a outra metade estava fumegando por causa das exigências 
extorsivas e cumulativas sobre o resgate. 

Portanto a guerra explodiu: 'Ahkh, "a" Guerra, como os vulcanos a 
chamaram, rebaixando assim todas as outras guerras antes dessa à categoria 
de meros combates feudais. Nenhum resgate foi pago: se tivesse sido, teriam 
deixado o planeta de chapéu na mão. Mas os vulcanos sabiam, por sua 
própria experiência amarga com seus semelhantes, que uma vez pago o 
dinheiro sujo, ninguém iria se livrar da sujeira. As naves mercantes vulcanas 
ainda navegavam desarmadas, mas não ficaram assim muito tempo. Os 
maiores talentos psíquicos do planeta, os melhores arquitetos e construtores, 
e técnicos que há muito tempo dominavam as sutilezas do inconsciente, 
entraram nas naves e ensinaram aos piratas duthulivianos que as armas não 
eram tudo. Metais apareceram distorcidos nos cascos das naves, pilotos 
marcavam tranqüilamente rotas suicidas, ignorando os gritos da tripulação; e 
os vulcanos se tornaram a imagem da destruição de Duthul a Etosha, e não 
havia a menor confusão sobre a causa. A mensagem era propositadamente 
clara: mate-nos e morrerá. 

Surak estava profundamente perturbado, tanto pelo destino dos 
alienígenas quanto pela perda de seu discípulo. S'task foi ao encontro em 
shi'Khar e estava entre os que foram tomados como reféns. Isso tornou-se a 
semente de um grande problema entre ele e Surak, pois foi S'task que 
organizou a rebelião dentro da nave inimiga que custou aos piratas tantas 
vidas. Foi ele quem quebrou a espinha do torturador que tinha sido deixado 
sozinho com ele, fugiu e sabotou os bancos de dados da nave, e depois, após 
libertar os demais reféns vulcanos, arremeteu a nave infeliz contra a nave-



mãe dos piratas, ao custo de mil vidas e quase a sua própria. Semanas 
depois, foi encontrado flutuando numa nave salva-vidas na órbita de L5, 
desnutrido e quase morto por desidratação, mas agarrado à vida por puro 
ódio. Foi trazido para casa, e Surak correu para a beirada de sua cama: para 
amargamente rejeitá-lo. 

— Perdi meu melhor pupilo — disse Surak. 
Disse muito mais, mas isso se perdeu, junto com S'task, que passou o 

resto da sua vida em Vulcano, combatendo o antigo professor quanto ao uso 
da violência, até que, com muitos vulcanos, deixou o planeta em prol da paz. 
Talvez a invasão dos piratas duthulivianos, que continuou durante cinqüenta 
anos e foi repelida a cada vez, fosse uma bênção disfarçada para Surak: sem 
ela, talvez nações ameaçadas provavelmente sentissem não ser interessante 
resolver rapidamente suas diferenças com outras nações, ou então os 
alienígenas achariam um planeta dividido, mais fácil de ser conquistado. Ou 
talvez as mudanças tivessem sido totalmente engendradas por Surak e as 
pessoas abraçaram sua visão, pessoas que cada vez mais diziam sentir uma 
outra presença encorajando-as, ou ao menos apenas a sentiam ali, 
encorajando-as ou não. Mas qualquer que fosse a causa, vagarosamente cthia 
tomou o planeta. Aqueles que mais resistiram a ela (S'task e seus seguidores, 
determinados a manter o velho status quo, junto com alguma lógica) 
deixaram o planeta numa longa viagem que os levaria aos últimos planetas, 
onde se tornariam rihannsu, ou, nas palavras usadas pela Federação, 
romulanos. 

Cthia eventualmente matou Surak, claro, como ele tinha previsto que 
aconteceria. Foi a facção yhri que o matou, um grupo terrorista internacional 
vulcano que viu sua atividade ser destruída por nações que não queriam mais 
destruir as fronteiras do vizinho, ou suas economias, ou seus líderes. As 
outras nações unidas até ali (quase três quartos das nações no planeta) 
pediram a Surak para negociar a paz com os yhri em seu nome. Receberam-
no alegremente para as câmaras: depois o tiraram dali e o mataram. Quando 
se descobriu o que acontecera, a raiva foi grande no começo: mas depois 
desceu um estranho tipo de calma, e, um a um, emissários das grandes 
nações foram aos yhri e pediram para negociar a paz com ele em seu nome. 
Muitos morreram: os emissários primeiro. Mas eventualmente, depois de 
quase um ano em que vários governos caíram com a morte de seus líderes, 
que tinham ido negociar a paz, o coração dos yhri simplesmente pareceu 
extinguir-se. Nunca houve nenhuma explicação satisfatória para isso, nem 
mesmo depois, quando alguns dos yhri falaram extensivamente sobre Surak, 
antes de se exilarem ou se matarem. Disseram que nunca poderiam se livrar 
do sentimento de que, não importando o que fizessem, aquele homem 



conhecia seus segredos mais íntimos, e todo o mal que tinham feito, e ainda 
assim os perdoara. 

E até hoje, muito se escreveu sobre isso: muitos comentários sobre os 
escritos de Surak, muitos trabalhos independentes. Mas naquela época, como 
hoje, existem coisas para as quais a lógica não serve. As pessoas ainda vão 
até as areias da Forja de Vulcano e se sentam lá, olhando e esperando. Mas 
as areias guardam seus próprios segredos, enquanto T"Khut espia sobre o 
ombro de Seleya, com apenas uma esporádica chama de incêndio... 



Enterprise Sete 
 
— Doutor — disse Sarek, parecendo bem severo —, estou pronto para 

ouvir as provas de sua afirmação. — Achavam-se do lado de fora do Salão 
da Voz, no grande hall de entrada. Havia vulcanos aglomerados por todo o 
lugar, saindo do prédio, repórteres corriam para seus canais de comunicação, 
e o pequeno grupo recebia olhares estranhos e até hostis dos vulcanos que 
passavam por ali. 

— Estou pronto a dá-las ao senhor — respondeu McCoy —, mas não 
tenho cópia impressa comigo. Também preciso informá-lo sobre a boa 
procedência da fonte. Para os dois propósitos, precisamos estar na 
Enterprise. — McCoy lançou um olhar para Jim. 

Ligeiramente irritado, Jim abriu o comunicador. 
— Kirk para Enterprise — chamou. — Quatro para subir. 
— Diga cinco — a voz de Amanda surgiu por detrás. — Lamento não 

poder ter me sentado com vocês esta manhã. Mas ao menos não perdi a 
diversão. 

— Cinco — corrigiu Jim, e fechou o comunicador. — Sabe — disse a 
McCoy —, podia ter me dito que tinha essa coisa na manga. Teria tornado 
minha vida mais calma. 

— Eu não sabia até hoje de manhã — Magro respondeu —, e estava 
imaginando como e quando poderia divulgar a informação. Mas aquele 
momento pareceu perfeito... e eu "carpei" o diem, como costumávamos dizer 
na escola médica. 

O efeito do transporte apareceu, e o hall sumiu para ser substituído pela 
sala de transporte. Saíram da plataforma e rumaram para o turboelevador. 

— Devo admitir — confessou Sarek — que admiro seu timing... se seus 
dados forem corretos. 

— Poderá julgar por si mesmo. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. O 
senhor é tão danado de sincero, mesmo quando odeia o que está dizendo. 

Sarek pareceu desgostoso. 
— Estava assim tão óbvio? 
— Para um humano? — Jim riu. — Estava bem aparente. 
— Eu já disse coisas desagradáveis em nome de meu governo antes — 

afirmou Sarek —, mas nunca uma tão desagradável. Mesmo assim, não é 
desculpa... 

— Também não é desculpa por não me dizer o que ia fazer — disse 
Amanda, acida-mente. 

— Paz, minha esposa. Eu também não sabia, até terminar a declaração. 



Cthia surgiu e exigiu a verdade, não importa o que aconteceu. 
— Se foi cthia — disse Amanda —, então não me importo com o que 

me disse ou deixou de me dizer. Peço perdão, meu marido. 
Sarek inclinou a cabeça para ela e esticou-lhe os dedos quando o grupo 

entrou no turboelevador. Ela os tocou com um olhar gentil. 
— Perdoada — disse ele. — Mas temo que seja o fim de minha 

reputação em ser um profissional na diplomacia. 
— Quer dizer ator profissional — resmungou McCoy. — Deixa p'ra lá. 

Sala de Recreação Um — disse ao elevador, quando as portas se fecharam. 
— Doutor — observou Spock —, agora não é hora de uma partida de 

tênis. 
— E quanto a você — disse McCoy, gentilmente, encostado-se na parede 

do elevador com os braços cruzados —, você foi solenemente engambelado, 
meu velho amigo Spock. Vou me lembrar deste dia com prazer daqui para 
frente, cada vez que me superar com seus dados. 

— "Engambelado?" — Spock parecia indignado, e uma sobrancelha 
tentava subir acima da franja. 

— Quero agradecer por ter tirado um tempo ontem à noite para me falar 
sobre sua conversa com T’Pring — disse McCoy. — Porque uma coisa me 
ocorreu lá pelas três da manhã. — O elevador parou. Eles saíram e 
caminharam pelo corredor. 

— Ela joga bem o jogo, essa T’Pring — continuou McCoy, enquanto 
andavam. — Mas não bem o bastante. Ninguém consegue tanto dinheiro de 
repente. De qualquer forma, considere o tipo de dinheiro que T’Pring 
precisou para perpetrar os atos terríveis que lhe contou ontem. Não poderia 
ter ganho tanto dinheiro abertamente sem que ninguém notasse. Não, senhor. 
Portanto, quanto à explicação que deu, está incompleta, para sermos gentis. 
Mas você engoliu. — McCoy encarou Spock com uma censura amigável. — 
Quero lhe vender uma ponte que tenho na Terra. Tem uma vista linda do 
Brooklyn. 

Spock parecia tanto aborrecido quanto envergonhado, embora 
disfarçasse o rosto rapidamente. 

— Temo que minha lógica não seja clara quanto a T’Pring. 
— E por que deveria ser, pelo amor de Deus? você está com raiva dela! 

Ou se estivesse em seu juízo perfeito, admitiria estar. Não há mal nisso. 
Esconder o fato de si mesmo é que causa problema. Mas não estou 
interessado em fazer sua psicanálise, a não ser no cumprimento do dever. 
Estou mais interessado em chegar ao fundo disto. Venham. 

As portas do deck de recreação se abriram. Não havia ninguém lá, o que 
era muito estranho àquela hora do dia. Harb Tanzer saiu para encontrá-los. 



— Doutor — disse —, esvaziei o lugar, como pediu. 
— Ótimo. Vamos usar aquele pequeno tanque, o que tem a impressora. 

Harb levou-os até o pequeno tanque tridimensional. 
— É melhor se sentarem — pediu McCoy quando entraram. — As 

cópias impressas vão levar algum tempo para sair. Harb, agora vai descobrir 
o que eu estava tramando ontem à noite. 

— Isto deve ser interessante — comentou Harb, sentando-se. McCoy 
empoleirou-se no braço da cadeira de Sarek. 

— Moira! 
— Boa tarde, doutor — disse a voz do computador de jogos, no meio do 

ar. 
— Pode me fazer o favor de imprimir aquelas guloseimas que guardou 

ontem à noite? 
— Código de autorização, por favor. 
— Oh, pelo amor de Deus, menina, não comece com isso. Cheque minha 

voz. 
— Código ou nada. McCoy suspirou. 
— "Se sangue for o preço pelo Almirantado,/ Ó Senhor Deus, nós o 

pagamos por inteiro!" 
— Correto. Seu romântico. 
— A impressora começou a cuspir páginas silenciosamente. 
— Quando percebi que T’Pring tinha que ganhar seu dinheiro de um 

outro lugar, e ganhar muito — explicou McCoy —, sentei-me e comecei a 
pensar sobre de onde ela podia pôr as mãos em tanto dinheiro. Presentes 
pareciam improváveis. Não poderia ter multiplicado a pequena soma que 
obteve de Stonn em tanto dinheiro. De onde tinha vindo? De onde poderia 
ter vindo? Então uma coisa me ocorreu. Que aconteceria se a Federação 
fosse expulsa de Vulcano? 

Sua platéia olhou-o meio apática. 
— Bom, todos teremos que sair e... — começou Amanda. 
— Ah, mas pessoas físicas podem levar suas propriedades ou vendê-las. 

Propriedade da Federação, contudo, é uma outra questão. Nunca compramos 
nenhuma. Elas foram postas em leasing graças a " considerações boas e 
apropriadas", geralmente acordos de comércio, e serão revertidas ao governo 
vulcano, que então poderá dispor delas para fazer o que quiser. O governo 
não vai querer tudo, especialmente as instalações de defesas. Elas seriam 
desmontadas e o terreno usado para outras finalidades. Certo? 

Sarek assentiu. 
— Seria lógico. E seria igualmente lógico supor que seriam vendidas, 

pois o governo estaria procurando fundos para suprir as várias fontes de 



receita perdidas. 
— Tem razão. Bem, pense sobre isso. Alguém que quisesse ganhar 

dinheiro com isso, e que soubesse que a questão separatista seria discutida, 
poderia facilmente aproximar-se de vários interessados nessas terras e 
comprometer-se a garantir que elas lhes fossem oferecidas antes de qualquer 
um. Para imaginar, essa pessoa teria que subornar uma autoridade num alto 
escalão do governo. O suborno viria do dinheiro dado a essa pessoa, claro. 
Eles passariam o resto entre si, como uma " taxa" por ter encontrado a 
oportunidade e administrado o negócio. A atividade de suborno poderia se 
tornar altamente lucrativa, já que a Federação tem muitas propriedades 
Vulcanas, todas altamente desenvolvidas, todas muito úteis para serem 
exploradas industrialmente. 

Os olhos de Sarek estavam sombrios. Começava a parecer irado. McCoy 
continuou: 

— Se os contatos industriais descobrissem, bem, como seu dinheiro 
estava sendo usado para fazer campanhas publicitárias e de propaganda para 
assegurar a separação, é provável que isso os levasse a fazer doações extras 
para a causa. Seria mais do que suficiente para manter o assunto em voga. E 
assim iria a balança, um lado nutrindo o outro. A pessoa administrando tudo 
dos bastidores poderia juntar uma grana e tanto. E então o governo poderia 
traçar tudo isso. 

Sarek indagou: 
— Poderia fornecer-me algumas dessas cópias, doutor? 
— Com prazer. Vai notar — acrescentou McCoy — que os números das 

contas bancárias estão registradas, e todas as transações corporadas e 
privadas estão em referência cruzada com o seu número no Banco Central. 

Sarek ergueu os olhos das cópias, chocado. 
— Doutor, o formato agrupado para os códigos de acesso ao Banco 

Central está impresso aqui! — Ele estava tão pálido quanto um vulcano 
podia ficar. — E os códigos para acionar o processo de agrupamento! 

— Sim, achei que os reconheceria — disse McCoy. — Foi o senhor 
quem os fez, não foi? 

Sarek balançava a cabeça. 
— Por mais útil que seja esta informação, doutor, quero saber como 

conseguiu pôr suas mãos nela! A inviolabilidade deste sistema deveria ser 
total! Não deveria haver qualquer maneira de quebrar este padrão! 

— Não há... a menos que tenha um amigo bem posicionado. McCoy 
gesticulou com um polegar para cima. Harb encarou-o. 

— Moira?!. Você fez minha máquina de jogos penetrar num computador 
estranho e roubar dados?! 



— Harb, Harb! " Emprestar"! 
— Mas o senhor não pode fazer isso, doutor — disse Spock, parecendo 

muito aborrecido. — Não estou falando em termos éticos, mas em termos de 
possibilidade. O computador de jogos não tem acesso externo, não tem 
nenhum dos códigos de autorização que o senhor precisaria, não tem... 

— Spock — disse McCoy —, esse computador definitivamente tem uma 
coisa. Uma personalidade. E você sabe quem a pôs. 

Sarek encarou Spock, surpreso. 
— Não sabia que estava fazendo programação recreativa, meu filho. 

Harb olhou de Spock para Sarek. 
— Eu pedi a ele, senhor. Para mim é mais fácil trabalhar com um 

equipamento que tenha alguma flexibilidade em sua habilidade de 
programação. Os níveis de personalidade têm isso: eles são 
autoprogramáveis. Eu tinha um programa de personalidade antes de serem 
agradáveis para se trabalhar, o gerador de personalidade Pelo-Amor-do-
Argumento, mas era meio limitado. Então perguntei a Spock se, no seu 
tempo livre, poderia aumentar sua memória e expandir o número de 
conexões associativas. Sarek encarou o filho. 

— você ultrapassou o número crítico, não foi? E a máquina... 
— " Acordou" sempre foi um pouco antropomórfico — disse Spock, na 

defensiva. — E de qualquer maneira, não há provas de que... 
— O ponto é que um computador que teve essas modificações age como 

se estivesse vivo — explicou Jim —, e alguns deles criam problemas. Como 
o M5, por exemplo. 

— Eu nunca faria nada como aquilo — disse a voz de Moira, parecendo 
reprovadora — e você sabe disso. Meus parâmetros éticos são bem 
rigorosos. 

— Não rigoroso o suficiente para evitar que chamasse um sistema que 
deveria estar mais trancado do que um banco da Suíça — lembrou Jim —, 
abri-lo e surrupiar dele material confidencial que... 

— Era a coisa certa a se fazer — disse Moira. — O dr. McCoy me 
explicou a situação. E ele é meu oficial superior, capitão, depois do Sr. 
Tanzer. Minha programação exige que eu obedeça às ordens de meus 
oficiais comandantes. Então pedi aos computadores da ponte para fazerem a 
ligação, e quanto aos códigos agrupados, eles apareciam em várias formas 
alteradas na minha própria programação, porque foi Spock quem os fez... 

— Dos meus algoritmos — ressaltou Sarek baixinho, folheando as 
páginas das cópias impressas. 

— Bem, sim, pai, eles eram os melhores códigos, os mais complexos 
entre os disponíveis — Spock parecia imperturbável. 



— Tal pai, tal filho — observou McCoy. — E o computador de uma 
nave estelar tem mais poder de resolver problemas do que qualquer outro 
computador, seja em terra ou não. Foram construídos para isso. O 
computador do Banco Central não teve qualquer chance. Coitado. Sarek, 
meus dados sustentam minhas alegações? 

— Mais do que sustentam — respondeu Sarek —, eles também 
adicionam alguns dados muito interessantes. — Apontou para o papel. — A 
conexão dentro do governo. 

— Shath — concluiu McCoy. — Sim. E alguns outros na folha de 
pagamento. E vários membros do Grupo de Expurgo. E alguns dos Altos 
Conselheiros. E um balaio de gatos, não é? 

— Isso não é nem o começo — respondeu Sarek, passando as folhas 
para Amanda. 

— Então, como sempre — observou McCoy —, cthia opera por si 
mesma. Aqui está uma arma interessante, posta em sua mãos muna hora 
muito interessante. A pergunta é: o senhor vai usá-la? O senhor não vai 
querer criar um efeito para dar a impressão de que isso seja alguma operação 
da Federação para sabotar a votação da secessão. 

— Não que não seja isso — disse Sarek, espantado, folheando outra 
pilha de cópias impressas. 

McCoy sacudiu a cabeça. 
— Não, não foi isso e não é. É só um velho médico do interior 

procurando pela verdade... e toda essa coisa é sobre isso, supostamente — 
McCoy sorriu. — Mas acho que encontrei mais do que estava procurando. 

Sarek ergueu o olhar para ele com o que parecia ser esperança nos olhos. 
— Devo dizer que estou impressionado, doutor. O senhor é um bom 

detetive. 
— Todos os médicos são detetives. Todos os que são dignos de seu 

título, ao menos... 
— Vou lhe conseguir todos os títulos que quiser, doutor — disse Sarek, 

empilhando todas as folhas juntas. — T'Pau precisa ver isto. Depois disso... 
veremos. Recomendarei que enviemos as cópias em segredo a todas as 
partes culpadas, e lhes oferecemos a chance de que " esclareçam" as 
tentativas de suborno. Quanto às autoridades do governo... — Sacudiu a 
cabeça. — Felizmente não são muitas pessoas. Mas corrupção nesses 
escalões é uma coisa temerosa. Preciso ver T'Pau. — Ergueu-se. — Posso 
usar seu transporte? 

— Claro. 
Os outros se levantaram para acompanhá-lo. Sarek parou às portas da 

sala de recreação quando estas se abriram. 



— Enquanto isso, capitão, o senhor vai discursar esta tarde, não vai? Jim 
assentiu. 

— Tão bem quanto Magro, espero. 
— Eu também espero. — Sarek ergueu os papéis. — O senhor sabe, 

claro, que existe uma grande possibilidade de nada disso nos adiantar. 
— Nos? — repetiu Amanda, parecendo inocente. Os olhos de Sarek se 

enrugaram. 
— É interessante ser uma pessoa privada de novo, embora eu não tenha 

idéia de quanto tempo isso vai durar. Vamos, minha esposa. Não devemos 
deixar T'Pau esperando. 

 
— Número dezoito — disse o vulcano que fazia as apresentações. Por 

alguma razão, não era Shath. 
— Meu nome é James T. Kirk — disse, parado tranqüilamente sob a luz 

do sol. — Tenho a patente permanente de capitão na Frota Estelar da 
Federação Unida dos Planetas. Quanto à proposta, eu digo não. 

Ele estava tremendo todo por dentro, pior do que teria feito se estivesse 
na ponte, onde sabia que ordens gritar, para que lado virar, o que fazer. Lutar 
com palavras, também sabia, mas lutar nesta arena em particular, ainda o 
intimidava. Havia muito a perder. 

— Não estou muito certo em que "modo”devo falar — começou. — 
Vários deles me parecem agradáveis: o da exploração, o da ética. O da 
emoção, certamente. Para o meu povo, ele é considerado válido. 

Andou um pouco, tentando dar a impressão de estar tão confortável no 
palco quanto McCoy parecera. 

— Talvez eu deva começar com isso — disse. — A primeira vez que eu 
vim a este planeta foi para assistir a um casamento... foi o que pensei. Foi 
um choque descobrir que eu era um dos pretendentes, e aqueles entre vocês 
que conhecem as circunstâncias nas quais deixei o planeta, podem suspeitar 
que estaria feliz de deixar aquele lugar de novo. 

Houve um murmúrio de surpresa abafada. Spock o instruíra a ir devagar 
com o assunto. Era delicado. Por outro lado, não podia ser ignorado. 

— Foi mesmo uma pena — concluiu. — Eu estava ansioso para 
conhecer Vulcano. Este planeta é um dos primeiros lugares fora do sistema 
solar sobre os quais as crianças da Terra aprendem, logo depois dos planetas 
de Alfa Centauri. Existe um sentimento na Terra de que Vulcano é próximo 
como um vizinho, talvez mais, por alguma razão, do que os centaurianos. 
Talvez seja porque são muito semelhantes a nós. Talvez o vizinho que 
percebemos seja aquele que é um pouco diferente. — O pensamento o 
intrigou, e a alguns deles também. — Mas vocês são vizinhos. Nesta galáxia 



tão grande, o que são doze anos-luz para amigos... ? 
Andou um pouco mais. 
— Vamos lamentar perdê-los — afirmou. — Acho que essa é uma das 

coisas que precisam ser ditas. Lamentar certamente implica uma emoção, e 
uma que uma pessoa prefere evitar se puder. Mas acho que ainda assim, 
somos semelhantes o bastante para conhecê-la, e quando alguém sente que 
ela está chegando, certamente existe alguma lógica em tentar evitá-la. Não 
há jeito de explicar, pela lógica, precisamente o que, em vocês, vamos 
lamentar perder. Algumas dessas características são aquelas, talvez, das 
quais não gostem. Mas vamos tentar algumas. 

— vocês têm coragem — disse Jim. — Não tanto uma emoção quanto 
uma virtude. É certamente uma que podemos admirar. Cerca de quarenta por 
cento do mapeamento desta parte da Galáxia foi feito por equipes vulcanas, 
no começo de sua aliança com a Federação. Pessoas em pequenas naves de 
reconhecimento, rumando para o perigo, ou para o tédio, porque a 
exploração era a coisa lógica a se fazer. E um prazer, mais conhecimento 
sobre mais diversidade. Mas a coragem sempre esteve lá e nunca parou, o 
tipo de coisa que levou a primeira Intrepid à morte, alguns anos atrás. Não 
sei se sabem o quanto as outras naves da Frota lamentaram a morte daquela 
nave e de sua tripulação. Ela era especial. 

Jim andou um pouco mais, ergueu o olhar para as câmaras que sabia 
estarem em algum lugar por ali. 

— Vocês nos mantém honestos — disse. — Pode não ser uma verdade 
precisa que é impossível para um vulcano mentir, mas pode-se dizer que não 
mentem... e o mesmo não pode ser dito, da mesma forma, de qualquer outra 
espécie humanóide da Galáxia. Estou deixando os não-humanóides de fora 
por enquanto. Para muitos, a estrutura de seu meio ambiente determina sua 
ética, e não somos competentes para julgá-los. Mas vocês são mais 
próximos, e acho que posso dizer que, em nossa opinião, são pessoas 
honradas, que mantém seus compromissos e sua palavra. Uma promessa 
vulcana é uma das coisas mais sólidas que existem. E uma coisa estranha, 
mas muitas pessoas da Terra vão confiar mais num vulcano, mesmo que não 
o conheçam, do que numa pessoa da Terra, às vezes mesmo conhecendo-a 
ou não. — Sorriu de modo amargo. — Isso também diz algo sobre nós. Não 
sei se concordo com o que os outros disseram, que não são bons para nós. 
Certamente não desejamos ser transformados em vulcanos. Ou de 
transformá-los em humanos. 

— A política do seu governo — disse uma voz do auditório — nem 
sempre tem isso em mente. 

— Sim — concordou Jim. — Isto é correto. Teoricamente, nosso 



governo é a favor do consenso dos governados. O sistema não é perfeito, e 
sabemos disso. Ainda estamos sentindo a coisa, tentando encontrar algo que 
funcione perfeitamente. Embora seja possível que "perfeição" e "governo", 
ao menos neste planeta, sejam dois termos que se excluem mutuamente. 

Houve um pequeno tumulto no ar. Aparentemente, a pequena bomba de 
McCoy tinha ido parar nas agências de notícias vulcanas. 

— Desculpem! Talvez devesse ter dito "neste universo". De qualquer 
forma — prosseguiu Jim, voltando a caminhar —, é difícil falar com um " 
governo" e tentar descobrir por que ele faz o que faz, já que tende a se 
constituir num grande número de pessoas, todas caminhando no que se 
supõe ser a mesma direção... mas às vezes termina não sendo. Pergunte algo 
a uma pessoa no governo, e pode-se obter uma resposta um pouco diferente 
da pessoa que vem em seguida na fila. — Deu de ombros. — É um dos 
perigos do trabalho. Se perguntar a um dos governados, ao invés do governo, 
pode obter uma resposta bem diferente. Mas eu sou um dos governados, e 
digo que não quero que os vulcanos se tornem outra coisa além de vulcanos. 

— É isso que estamos discutindo — disse outra voz da platéia. Jim 
aquiesceu. 

— Concordo. Mas ainda preciso ver mais evidências de que não estamos 
deixando que sejam vulcanos ou interferindo neste processo. — Pareceu um 
pouco indignado. — Acho que não conhecem seu próprio poder. É possível 
que aqueles que se sentem desconfortáveis conosco possam achar aí uma 
desculpa útil, que de alguma forma estamos arruinando seu 
desenvolvimento. Mas isso será mesmo possível, numa civilização tão antiga 
e estável? E pelo outro lado da discussão, se estão preocupados que a Terra 
seja muito instável ou maleável para agüentar o contato com Vulcano, estou 
surpreso que estejamos aqui agora... e somente agora, cento e oitenta anos 
depois de termos iniciado a nossa união. Certamente nossas orelhas já 
estariam pontudas. Sério — disse Jim, um pouco mais alto, tentando vencer 
as risadas que surgiam —, estamos ouvindo estes dois argumentos ao mesmo 
tempo, e não creio que estejam vendo os dois lados. 

As risadas ficaram mais altas, depois cederam. 
— Devo ser um bom exemplo — continuou Jim. — Já faz algum tempo 

que estou servindo com um primeiro oficial... 
— Meio vulcano — disse alguém na platéia. 
— Estava imaginando quando isso viria à tona — disse Jim, com um 

sorrisinho. — O que isso quer dizer? Não pode ser uma referência genética. 
Não há lógica em se apontar somente isso. Ou pretende implicar que, como 
tal, ele é mais ou menos perfeitamente ou apropriadamente vulcano do que 
um membro de "sangue puro" da espécie? Que ele é na verdade — Jim 



torceu um bigode fictício, e virou-se para olhar toda a audiência — um 
terráqueo falsificado? Oh, Deus. Tranquem suas filhas. 

As risadas soaram por todo o lugar. Jim balançou a cabeça. 
— Bem, se é isso que pensam, seu povo não deve conhecer muito bem a 

fisiologia de sua própria espécie, porque minha própria observação do 
resultado disso é que a pessoa tende a ser "mais vulcana do que os 
vulcanos". Lógica fria, perfeita até o último fio de cabelo, desempenho 
brilhante em tudo em que põe as mãos; sem qualquer sinal de emoções: uma 
tendência para entrar no Kolinahr. Alguns podem chamar de super-reação — 
disse Jim. — Muitos poucos são tão perfeitamente ou apropriadamente 
vulcanos desta forma. — Jim esgueirou-se pelo palco um pouco, e abaixou a 
voz. — Meu primeiro-oficial tem o direito de ser julgado por quem o 
conhece, não por seus genes, não por causa do que sua mãe fez com sua 
natureza vulcana ou com o interior de sua cabeça, quando seu pai e o resto 
do planeta não estavam olhando. Se duvidam tão completamente de sua 
influência, se têm tanta certeza de que uma mulher pode triunfar 
completamente sobre a cultura e a presença de um planeta inteiro... meu 
Deus, ela deve ser poderosa. E por que desperdiçaríamos uma mulher assim 
com vocês"! Por que não a jogamos sobre Klinzhai? Isso resolveria o 
problema com os klingons. — Explodiram risadas. — Agora, a sério: se é 
isso o que pensam dela, então não é de se espantar que estejam patrocinando 
esta pequena reunião. Só fico espantado que tenham chamado mais pessoas 
da Terra para falar aqui. Não estão com medo de que, de repente, todos 
saiam correndo daqui para ter as orelhas aparadas? 

Houve ainda mais risadas por isso. 
— Agora vocês me fizeram esquecer o que eu ia dizer — confessou Jim. 

— Talvez seja melhor assim. Olhem. Sou a prova viva do tipo de amizade 
disponível para vulcanos entre humanos. Não estou dizendo que esta 
amizade é perfeita, ou que tenha sido. Tem havido mal-entendidos e alguns 
incidentes dolorosos, mas eles foram bem poucos, graças a Deus. No todo, 
minha experiência com vulcanos, através daquele com quem trabalho, tem 
sido de grande coragem, inteligência, uma curiosidade insaciável: a herança 
de um descendente apropriado de todas aquelas pessoas que voavam em 
pequenas naves de reconhecimento, junto com gente da Federação, e durante 
todos aqueles anos antes que nos encontrássemos. E sabedoria também, 
compaixão, e uma grande capacidade de ter uma mente aberta. Pensei que 
estas fossem características vulcanas. Lamentaria estar errado. 

— Não está errado, eu espero — disse alguém na platéia. — Mas não 
somos todos iguais. 

— Eu sei — respondeu Jim. — Nós também não. Houve um breve 



silêncio. 
— Eu também queria dizer isso — falou Jim. — E impossível, para 

mim, ignorar o fato de que, se Vulcano se separar da Federação, muitas 
pessoas com afinidades em ambas as partes serão pegas no fogo cruzado, e 
vão se magoar... 

— As necessidades da maioria... 
— Impõem-se sobre as necessidades da minoria ou de um — completou 

Jim. — Sim. Sabia que isso viria à tona. Tenho argumentos contra esta 
afirmação. Não acho que se possa contar vidas e almas, e dizer: "Aqui estão 
vinte deles e lá está um deles: esses vinte aqui são mais valiosos do que 
aquele sozinho, porque eles são mais numerosos". O que acontece se aquela 
alma sozinha no outro prato da balança for a de Surak? Que direito têm de 
decidir que as necessidades de uma pessoa são menos importantes do que as 
de vinte pessoas? E seu povo é telepata! Podem entrar no cérebro de outros 
seres para descobrir quais são as suas necessidades... e quão importante 
parecem, ou não parecem, do lado de dentro. Números são uma desculpa 
medíocre. Contar corpos é apenas um modo de anular sua responsabilidade 
pela situação. Jim balançou a cabeça. 

— Eu digo, e ofereço à sua apreciação para avaliar, que a maioria é o 
um. Que cada um dentro da maioria é, por si só, um, e sem os "uns", não 
haveria nenhuma maioria. Cada um de precisa perceber, por si só, que são 
vocês que causarão o sofrimento da maioria que ficará no fogo cruzado: as 
pessoas da Terra que viveram felizes aqui, com suas crianças; os vulcanos 
contentes com suas carreiras na Frota Estelar ou na Terra, que vão ter que 
tomar a decisão de voltar para casa ou deixar seu trabalho, ou ainda ficar lá, 
mas exilados, sem jamais verem seu lar novamente. E, é claro, meus amigos, 
que também terão que fazer suas escolhas, vocês os estão forçando a isso — 
afirmou, apontando para as câmaras, e voltando o rosto para toda a platéia, 
uma parte de cada vez. — A lança está na sua mão. Não na de uma outra 
pessoa vaga, não no "governo". E o que é o governo, a não ser um outro 
grupo de pessoas? vocês a estão segurando, vocês causarão dor. 

— Espero — continuou Jim — que as pessoas que reverenciaram o 
homem que disse "Não causem dor" ouçam o que ele disse. Mesmo que ele 
tenha sido apenas um. 

Havia uma movimentação no outro lado. Jim ergueu o olhar, surpreso, 
ao ver Sarek correndo apressadamente para o palco. Jamais vira Sarek 
mover-se tão rapidamente antes. 

— Temos uma emergência — disse Sarek à audiência — Devo pedir que 
o capitão me acompanhe imediatamente. Peço perdão à assembléia e solicito 
que ele possa terminar sua declaração amanhã. 



E Sarek agarrou o braço de Jim com aperto de aço, correndo com ele 
dali, deixando a audiência murmurando. 

— O que está acontecendo? — questionou Jim, completamente 
atordoado. 

— Jim, temos que correr — explicou Sarek. — T'Pau está morrendo. 



Vulcano Sete 
 
Ele estava no laboratório, programando um computador, quando a nota 

chegou, deixando-o totalmente estarrecido. Não estava acostumado a receber 
mensagens duras das pessoas; todos com quem tivera algum negócio, tinham 
a tendência a procurá-lo pelo computador, por ser quase sempre onde 
trabalhava. Mas ali estava: um pedaço fino e sofisticado de plástico preso 
com um pouco de cera. Ergueu-se do console, esticou-se um pouco e o abriu. 
Numa caligrafia linda e clara que corria pelo papel abaixo, eslava escrito: 

Por favor, venha ao meu escritório imediatamente. T’Pau. 
Quase caiu na cadeira, de tão surpreso. O que ela pode querer comigo?, 

pensou, imaginando freneticamente que ofensa poderia ter cometido. Ela era 
a Mais Velha da Casa, e ele era quase o mais jovem; bem, excetuando-se o 
jovem Silek, que acabara de completar cinqüenta anos. Percorreu sua 
memória, e nada capaz de atrair essa convocação lhe ocorreu. 

...e então ocorreu-lhe que ele estava ali, demorando-se, quando seu 
primeiro dever era obedecer à Chefe da Casa. Olhou pela sala de trabalho, 
mais uma vez freneticamente, procurando algo decente para enfiar em cima 
de seu sobretudo. Não havia nada: não tinha lavado roupa nos últimos dois 
dias. Chocante, mas quando se trabalhava muito em programação, e não se 
esperava qualquer visitante, e não se tinha qualquer obrigação social... 

Por fim, simplesmente escovou-se o melhor que pôde e saiu correndo. 
Estava uma dia bonito e agradável, o sol brilhando sobre a Academia, 
pessoas indo para lá e para cá, cuidando de suas vidas como sempre. Correu 
por uma das calçadas, depois controlou-se e forçou-se a caminhar de modo 
mais digno. Correr era ilógico: T’Pau sabia quanto tempo levaria para que 
chegasse até seu escritório vindo do laboratório. 

Mas ainda assim... 
Apressou-se um pouco. Algumas pessoas o olharam enquanto andava. 

Ignorou-as, ou tentou. 
O escritório dela ficava perto do conjunto de bibliotecas, num prédio 

pequeno e simples, bem reservado, um lugar de aparência campestre, de 
estuque branco. Parou à porta, começou a escovar-se de novo, mas parou 
quando a porta captou seu movimento e abriu-se. 

Vagarosamente entrou na ante-sala. A assistente estava ali, digitando 
apressadamente num computador. 

— Sarek — disse-lhe, quando ela o olhou. 
— Eu sei. Por favor entre: ela o espera. 
Sarek inclinou-se ligeiramente, caminhou devagar até a porta interna. Ela 



se abriu para ele. 
Entrou no escritório de T’Pau. Era simples e despojado, o reboco branco 

das paredes impecável exceto em um único lugar, onde uma tapeçaria 
admiravelmente abstrata estava pendurada. A escrivaninha estava vazia, à 
exceção do terminal de computador onde ela trabalhava e uma folha de papel 
amarelada que estava ali abandonada, como se fosse uma coisa importante 
por si só. Ela lia a folha. Quando entrou, ela olhou para cima e ergueu-se 
para saudá-lo. 

Era uma cortesia que não precisava demonstrar, e Sarek inclinou-se 
longamente. 

— Senhora — disse. 
— Sarek — ela saudou. — Você é bem-vindo. Não o vejo desde seu 

julgamento. 
Ele assentiu. Tinha sido uma surpresa para ele na época, ainda criança, 

que ela tivesse comparecido ao seu julgamento de virilidade; na manhã em 
que saiu para o areai, encarou o le-matya e voltou para contar a experiência. 
Aquilo fora há muitos anos, mas, para ele, ela não estava menos bonita do 
que na época. Sob o cabelo trançado e preso, sua face era poderosa, como a 
dos predadores alados das montanhas mais baixas, o rosto de uma vakhen. 
Mas ao mesmo tempo era frio e sábio, como cabia à Mãe Mais Velha da 
Casa. Que idade ela tem?, imaginou, e logo dispensou o pensamento inútil. 
Poderia descobrir, se quisesse. Mas naquele momento, os olhos escuros e 
penetrantes estavam voltados em sua direção, e o pensamento o fez se 
encolher por dentro. Procurou internamente sua calma. Não tinha feito nada 
de errado, T'Pau não era nenhum le-matya, e dificilmente o morderia. 

— Espero que me perdoe por tirá-lo do seu trabalho em pleno dia — 
disse ela —, mas quero lhe fazer uma pergunta. Por favor, sente-se. 

Sarek sentou-se, espantando, e ela também o fez. 
— Você está conosco na Academia há oito-vírgula-seis anos. Há muito 

tempo terminou sua graduação e pós-graduação. Não estou dizendo que seu 
trabalho de pesquisa não tenha valor. Ele tem: as estruturas dos 
computadores neste planeta melhoraram consideravelmente desde que 
dedicou-se de corpo e alma a elas. Mas gostaria de lhe sugerir algo. 

— Por favor, sugira — disse Sarek, completamente atônito e, esperava, 
disfarçando isso de maneira esplêndida. 

— Estive em contato com o Alto Conselho do planeta. 
Isso não era de se estranhar, já que, como Chefe da Casa da linhagem de 

Surak, T’Pau esperava que o conselho a ouvisse: sua opinião era ouvida com 
atenção, não apenas por causa das terras e dos recursos que a casa 
controlava, mas também porque ela adquirira a reputação de ter uma mente 



afiada, que deixava escapar bem poucas coisas. 
— Eles me pediram para sugerir nomes de algumas pessoas que 

poderíamos mandar para a embaixada na Terra. 
Sarek manteve a compostura usando todo o poder de sua mente. 
— Pensei em perguntar se estaria interessado — continuou ela. — Acho 

que seus pais não protestariam muito. Já tem idade de sair do planeta: de 
fato, tem até mais do que essa idade. Uma pessoa com sua inteligência não 
deveria se contentar em ficar sentado aqui, como tantos de nosso povo, 
enquanto o Universo passa por elas. — Ela parou, encarando-o com cuidado. 
— Estaria interessado? 

— Que capacidade me seria solicitada? — ele indagou, e esperou 
desesperadamente que ela não tivesse notado a voz apertada. 

— Computadores, naturalmente — ela disse. — A nova embaixada vai 
precisar de alguém que cuide para que as comunicações, estoque de dados e 
transferência de dados sejam bem cuidadas. Você tem um talento para isso. 
Seria um adido de informática, com salário equivalente, bem como as 
licenças e benefícios apropriados. Alguns de seus deveres incluirão contato 
com terrestres: faremos um intercâmbio de diversas informações técnicas 
com eles. Será parte de suas tarefas descobrir exatamente em que ponto se 
encontra a tecnologia de informática dos terrestres, para que possamos saber 
o que lhes oferecer e o que pedir em troca. Acha que seria capaz disso? 

— Sim — respondeu ele. — Seria. 
— Fará isso? 
— Sim. 
— Então deve se preparar para partir dentro de 10 dias. A Federação 

enviou uma nave e deve levar quatro dias para ir à Terra, fomos informados. 
— Isso é bem rápido — disse ele, surpreso. 
— É mesmo. Sua tecnologia é surpreendemente avançada em alguns 

pontos, embora surpreendentemente atrasada em outros. — Ela inclinou a 
cabeça, observando-o. — Gostaria que examinasse tudo o que puder sobre a 
tecnologia da Terra, sem ser indiscreto, e que me mandasse relatórios do que 
achasse interessante, assim que as comunicações estiverem suficientemente 
seguras, na sua opinião. Desejo privacidade, e informação geral, nada mais; 
desejo saber um pouco mais sobre nossos novos aliados. Você também não 
precisa se limitar a tecnologia. Tanto quanto suas tarefas o permitam, saia e 
veja o planeta... fale com as pessoas que encontrar. — Ela tinha um olhar de 
imaginação. — Suspeito que deverá ser uma diversidade fascinante de se 
olhar de perto. 

— Farei isso, com prazer — disse ele. 
— Uma palavra de aviso — ressaltou ela. — Conheci alguns deles. São 



pessoas encantadoras, mas com o encanto de uma criança. Pelos nossos 
padrões, suas emoções não estão sob controle. Não os julgue severamente. 
Cuidado com isso. Não é lógico. Mas também tenha cuidado de sua 
influência sobre você. Estará muito longe de casa, e a psique deles estará em 
maior número do que a sua. 

— Terei cuidado — disse ele. Ela ergueu a mão em V. 
— Então, vida longa e próspera para você, nesse outro lugar. Volte para 

nós sempre que suas tarefas permitirem. E que possa encontrar satisfação no 
seu posto. 

Inclinou-se para ela e saiu apressado. 
 
Dez dias mais tarde, já estava com saudades de casa, e sequer tinha 

partido. No seu último dia em Vulcano, com todas as suas coisas 
empacotadas (uma grande pilha de disquetes e fitas referência, na maioria), 
Sarek foi até as fronteiras da Academia, do lado de fora do muro, e olhou 
para além de Pelshat, na imensidão do deserto. Era a época do mês em que 
T’Khut aparecia durante o dia, e agora ela encostava sua grande massa 
contra o horizonte, parecendo um pouco transparente na luz do dia, um 
pouco efêmera, como sempre parecia. Mas desta vez a transparência tinha 
alguma coisa de profética: um sinal de que Sarek estava perdendo as coisas 
verdadeiras, que o mundo real em breve desapareceria para ele e seria 
substituído por... o quê? Um lugar frio, segundo todos os relatórios (ele tinha 
trazido roupas quentes em número que abrigaria uma pequena expedição 
ártica), e estranho: um pequeno planeta, de gravidade baixa, sem um sol 
decente, apenas uma estrela anã amarela que parecia muito pálida e pouco 
acolhedora. Estava dolorido com as vacinas de imunização que ninguém 
tinha certeza de que ele ou qualquer outro precisaria: ainda não se sabia se 
vulcanos (oh, aquele nome estranho, será que se acostumaria?), se vulcanos 
poderiam dar aos humanos da Terra suas doenças, ou pegavam as suas. A 
teoria dizia que não, mas Sarek e muitos outros tinham preferido a certeza à 
teoria. 

Lidou com as dores e sofrimentos o melhor que podia, enquanto 
ponderava sobre a estranheza de tudo aquilo. Que ele seria o alienígena para 
uma outra espécie; que outra pessoa iria dar ao planeta dela o nome de "o 
mundo" ou "a terra" e chamaria a si mesmo de ser humano. E depois daria ao 
planeta dele e ao seu povo nomes os quais ele não sabia a origem ou a 
derivação... Era tudo muito estranho. Mas precisava fazer alguma coisa, 
precisava descobrir o que o nome significava, quando chegasse à Terra. 
Também pode ser terra com minúsculas, pensou. Se ia ser um diplomata, 
ainda que fosse dos menores, devia começar a agir e pensar 



diplomaticamente. E, como T'Pau dissera, seria uma diversidade fascinante 
de ser estudada. Deveria agir apropriadamente, não deveria deixar escapar 
coisa alguma. Como membro da linhagem de Surak, era sua tarefa seguir as 
Diretrizes restritamente, e ser, como era, os olhos e mãos de seu ancestral, 
naquele tempo e lugar. 

Olhou para T'KhuL Ela tinha uma cor maravilhosa numa manhã como 
aquela, quando o céu estava limpo. Sua vermelhidão se misturava ao azul do 
céu e deixava-a violeta, tendendo para o lilás nas suas crateras. Ela estava 
corcunda; no seu lado escuro, podia-se ver alguns vulcões levianamente em 
erupção, cuspindo fogo num dourado pálido tingido de azul. O coração de 
Sarek revolveu-se, e a expiração lhe trouxe dores. Se estivesse bem longe de 
todos, teria perguntado em voz alta: Será que eu a verei de novo? Não quero 
partir!  

Mas encontrava-se ao alcance de visão dos muros, e ficou envergonhado 
só de pensar em sua própria autopiedade. Deu a volta e rumou para a cidade, 
para pegar o transporte que o levaria à nave. 

 
Foram mais de cinqüenta anos até que voltasse. 
Nesses cinqüenta anos, muitas lembranças não desapareceram porque 

tiveram de ser arquivadas num lugar distante de sua mente. Sua aterrissagem 
na Terra, por exemplo: sair da nave auxiliar para o que lhe pareceu ser a 
manhã mais fria que conhecera, certamente não mais do que (no estranho 
sistema de temperatura que aprendera) uns 15 graus Celsius. Olhou em volta, 
por um momento, parado no concreto alienígena, para as naves nos cais, e 
pequenos veículos voando e andando por todo o lugar, e o cheiro de 
combustíveis químicos de combustão interna queimando no ar... T’Pau 
estava completamente certa, lembrou ter pensado, totalmente espantado. E 
depois olhou para o céu (era noite) e viu as estrelas, e espantou-se mais ainda 
ao encontrá-las mais ou menos iguais. Seus padrões estavam um pouco 
amassados na forma, mas pouco diferentes do que no seu lar. E lá no alto, 
pequena e prateada, uma lua. Uma coisinha pequena, mas brilhante, muito 
brilhante, como um farol. Aquilo finalmente o convenceu de que estava 
numa terra estranha. Até que a visse, tinha imaginado, num momento de 
aterramento, se algum engenhoso truque mental não teria mudado o clima de 
Vulcano, retirado a tecnologia conhecida e substituído por uma outra coisa, 
intrincada e bizarra, como a tecnologia ali. Mas as estrelas e aquele disco 
brilhante, o informaram que aquela era mesmo uma terra estranha, cheia de 
gente que não pensava como ele, e ele indubitavelmente pensou que aquela 
lua pequena, digna de pena, era parte da ordem apropriada das coisas... 

Aquela lembrança tinha sido arquivada durante anos, junto com outras, 



para dar espaço às coisas de trabalho. Podia, é claro, olhá-las, quando 
preferisse. Uma manhã de primavera em Paris, por exemplo, uma de suas 
primeiras férias, quando chuviscou um pouco, chuva real caindo do céu, 
quando caminhava na Rive Gauche. Ficar na borda do Grande Canyon, 
quase se afogando na imensidão rochosa, arenosa, linda, imaginando que 
aquela parte da Terra era verdadeiramente parecida com Vulcano, só que 
(traição!) melhor. Uma tarde em Reykjavik, passada sentado numa 
montanha escarpada, olhando os vulcões borbulhando e murmurando a um 
quilômetro de distância, e observando a lava preguiçosa infiltrar-se nas 
fendas das rochas como serpentes de fogo, chiando... 

E as pessoas. T’Pau estava certa. Eram surpreendentes e descontroladas; 
barulhentas, irrepreensíveis, difíceis, traiçoeiras, mentirosas, hiperativas, 
superficiais, dissimuladas, irresponsáveis, enlouquecedoras e, acima de tudo, 
selvagemente ilógicas. Mas não as teria isolado por nada no mundo, pois 
também eram alegres, freqüentemente sábias, polidas, aconchegantes, 
ansiosas por aprender e entender, galantes, surpreendentemente prudentes, 
espertas... 

Levou algum tempo para descobrir tudo isso. Sarek estava há dez anos 
na embaixada como adido técnico. Passava muito tempo em consultas com 
os terráqueos que trabalhavam em computadores, geralmente falando sobre 
códigos, software, e continuamente indo até o fundo de seus hardwares, 
continuamente espantado pela delicadeza de algumas de suas partes e da 
grosseria de outras. Estava maravilhado em descobrir como eram parecidos 
com ele. Não achariam estranho ficar acordado três dias inteiros, batendo 
num pedaço de código teimoso, embora suas constituições frágeis 
dificilmente pudessem agüentar tal abuso. Tudo que lhes importava para era 
a arte de seu trabalho, sua perfeição. Era difícil deixar de admirar tanta 
dedicação e amor pelos computadores. Os programadores foram as primeiras 
pessoas da Terra que compreendeu como sendo realmente humanas. 

Enviava relatórios para T'Pau regularmente, e conforme ela o encorajava, 
abriu o leque e mandava informações sobre tudo que via e gostava (Tinha o 
cuidado de moderar no uso da palavra, ou ela poderia suspeitar que estava 
dando uma de nativo: mas "gostar" era a verdade, por mais que mantivesse 
seu rosto composto enquanto fazia suas "pesquisas" e por mais que 
reescrevesse os relatórios). Um deles versava inteiramente sobre o final de 
baseball de 2180, o ano em que os Mets e os Giants passaram a última etapa 
do campeonato lutando, na cabeça de suas respectivas ligas, e depois 
enfrentaram-se com elegância memorável, numa série de jogos em que todos 
tiveram prorrogações. Outro consistia na biologia litorânea do Mediterrâneo, 
sobre bouillabasse (por alto), sobre um pequeno peixe chamado recasse, 



sobre o povo que o pescava, e sobre seu modo de vida antiquado num mundo 
onde carros movidos a íons vinham pegar o fruto saído de suas redes. Outro 
relatório foi sobre a restauração da Catedral de São Basílio, em Moscou; 
outro sobre pesquisas da linguagem das baleias. Mais tarde e alegremente, 
Sarek deu-se conta da verdade que T'Pau tinha visto nele de algum modo: 
que no fundo era um turista, e, como tal, tinha uma visão potencialmente 
solidária do planeta, ainda que totalmente vulcana. Uma visão que poderia 
ver coisas que os outros mais devotados ã diplomacia não veriam. Quando 
percebeu que ela o mandara ali mais com esse propósito do que por suas 
habilidades com computadores, ainda que elas fossem úteis, ficou aborrecido 
por um dia, depois esqueceu e nunca mais pensou no assunto. Havia muita 
coisa para ver e fazer ali, muitas coisas para dizer, muitas pessoas para 
encontrar. 

Não demorou muito para que a perspicácia de Sarek para e sobre o povo 
da Terra fosse percebida na embaixada. Os funcionários, apesar de toda a 
sua especialização, começaram a perceber que, se houvesse um aspecto da 
cultura terrestre que os intrigava, deveriam falar com Sarek. Se ele não 
pudesse explicar aquilo imediatamente em termos que fariam sentido a um 
vulcano, ele assentiria e sairia, para dois dias mais tarde ser capaz de 
explicar. Depois de 10 anos no seu posto (parecia que ele não tinha tempo 
para ir para casa), o embaixador-geral Sasav chamou-o e promoveu-o a 
adido cultural. Sarek protestou levemente, mas Sasav disse que não era 
lógico; os computadores praticamente não precisavam de manutenção 
quanto aos seus programas, e quando precisassem, poderia ser feito pelo 
jovem vulcano que Sarek tinha treinado, e as peças para o hardware 
poderiam ter solução ali mesmo. Já era hora dele usar seu talento com o 
povo da Terra para auxiliar os muitos que chegavam à embaixada à procura 
de orientação sobre turismo ou imigração. 

Sarek fez como lhe foi ordenado, claro, embora no começo achasse 
estranho fazer outro trabalho no computador que não fosse programação ou 
correspondência diária a seus pais. Começou a lidar com a papelada, vistos e 
orientação, o que era capaz de prover com extrema eficiência, depois de ter 
tido uma idéia em suas viagens, do tipo de coisas que as pessoas da Terra 
poderiam estar interessadas. A medida que os anos passavam e a embaixada 
crescia, viu sua equipe aumentar, pessoas a quem ensinara a lidar com os 
detalhes de delegações de comércio, pacotes de turismo e programas de 
intercâmbio cultural. Tornou-se uma figura conhecida no planeta, não apenas 
pela fluência em variadas línguas. Para Sarek, que era mestre em pelo menos 
vinte linguagens diferentes de programação de computadores, as línguas 
faladas eram um hobby a que se dedicava com alegria, especialmente depois 



que lhe provaram ser a melhor maneira de descobrir a verdade sobre 
bouillabasse e o povo que a fazia. Seu domínio de dialetos e expressões 
idiomáticas espantava a todos, dentro e fora do planeta. Numa ocasião levou 
a presidente dos Estados Unidos (um cargo cerimonial na época, mas muito 
amado pelas pessoas que viviam dentro das antigas fronteiras) às lágrimas de 
riso, ao recitar uma dissertação sobre a tecnologia de estoque de dados de 
computador no mais perfeito sotaque texano. Mais tarde disseram que a 
moça propôs uma emenda constitucional para permitir pessoas não-
terráqueas a concorrerem a cargos majoritários, para que ela pudesse tê-lo 
como seu vice na eleição seguinte. 

Era ótimo que ele fosse tão bom em línguas como era, porque isso foi 
antes do aperfeiçoamento do tradutor universal, e os mal-entendidos eram, se 
não abundantes, ao menos comuns. As pessoas começaram a notar que, se é 
que havia um lugar na embaixada que nunca tinha problemas de contexto, 
era o escritório de Sarek, e ele foi transferido de adido cultural a adido 
diplomático, quando completou vinte e cinco anos de cargo. Ali ficou até 
retornar a Vulcano, pois foi ali que encontrou seu grande amor, a arte para a 
qual tinha praticado durante toda a sua vida. 

Não era uma arte simples. A diplomacia em Vulcano (ao menos desde 
cthia) consistia, em sua maior parte, em dizer ao outro o que se queria, ouvir 
o que queriam e daí trabalhar numa solução que fosse viável para todos. Mas 
com sua entrada no serviço diplomático propriamente dito, Sarek achou que 
tivesse caído numa espécie de dobra temporal, de volta a um tipo de 
diplomacia que deveria ter ocorrido nos dias turbulentos antes de Surak... e 
complicado pelo fato de haverem neste planeta poucos telepatas para ajudar 
alguém a descobrir o que o outro realmente queria. A causa principal para 
este problema era que essas pessoas não estavam comprometidas em não 
mentir umas para as outras... ou para ele. Isso dava à diplomacia uma 
dimensão que não tinha certeza de gostar. 

Ajudou um pouco o fato de Sarek ter habilidades psíquicas 
surpreendentemente altas, mesmo para seu treinamento. Na verdade, tinha 
sido uma decepção, durante sua juventude, que não tivesse ido para Seleya 
para treinar a fim de ser um adepto integral. Mas Sarek estava apaixonado 
demais pela vida ativa àquela altura. Fez o treinamento de costume quando 
jovem, como qualquer vulcano, como fazer o toque de mentes; a técnica de 
ligação pelo casamento, para quando precisasse; suportar a Presença do 
Outro (pois mesmo naquela época, tantos anos depois de Surak, ainda 
haviam pessoas que achavam difícil lidar com a Presença, e suas 
implicações); e, é claro, na'Tha'thhya, a Passagem, a investidura do ser-o-
que-havia-sido no modo do katra, para que não se perdesse para o Outro. 



Quando tinha completado seu treinamento psíquico (pois esta sempre era a 
última coisa que se aprendia), Sarek tinha passado algum tempo 
despreocupado sobre o fim de seus dias. Agora, sob aquele pequeno sol 
amarelo, às vezes imaginava o que aconteceria com ele se morresse fora da 
embaixada... e o que faria com seu katra. Por fim, suspirara para si mesmo e 
fizera a promessa de ser cuidadoso ao atravessar a rua. 

Mas o outro treinamento psíquico o mantinha estável naquele lugar. 
Empresários, executivos e várias autoridades da Terra podiam mentir-lhe, 
mas não adiantava: Sarek sabia que estavam mentindo antes de abrirem a 
boca, e aprendeu um modo gentil de fazer perguntas para fazer a verdade se 
revelar mais cedo ou mais tarde. Ao longo de seu trabalho diplomático, 
deparou com muita ambição, um pouco de crueldade e muita desonestidade, 
mas nada disso o enganou. Sabia que Surak poderia ter estado tão certo 
sobre terráqueos quanto o fora sobre vulcanos: eles simplesmente tinham 
medo, medo uns dos outros, e mais medo dele, porque era estranho; mas se 
os ajudasse a expulsarem o medo, acordo e entendimento sempre 
preencheriam aquele espaço. Às vezes ouvia histórias a seu respeito, que não 
era tanto o fato de que um vulcano não mentisse, mas sim que não se podia 
mentir para um vulcano. Sarek sorriria para si mesmo, escondido, quando 
ouvia essas coisas. Não se importava com as lendas, se isso pudesse fazer as 
pessoas que vinham até ele não perderem seu tempo e o dele com mentiras. 
A vida era curta, era preciso chegar a acordos, e a prevaricação só os 
atrasava. 

Construiu uma carreira como negociador. O Ato de Comércio 
Compreensivo Interestelar Vulcano-Terra de 2192 estava assinado por 
Sasav, mas era trabalho de Sarek, e vários membros do Conselho da 
Federação o perceberam. Um documento minuciosamente costurado, 
escrupulosamente justo para com todas as partes envolvidas, e tão 
intrinsecamente lógico como um programa de computador. Não havia 
surpresa nisso. Depois de muitos anos estudando a Terra com a surpresa de 
um estudante, bem de perto, Sarek sabia o que as indústrias e os executivos 
industriais queriam, quase melhor do que eles mesmos. Várias pessoas no 
governo da Federação começaram a prestar atenção em Sarek. 

Ele estava interessado na atenção, mas não lisonjeado: havia muito a ser 
feito. Ainda escrevia a seus pais diariamente; ainda escrevia relatórios a 
T'Pau, embora naqueles dias fossem mais sobre os detalhes finais da 
movimentação e acontecimentos do mundo diplomático do que sobre sopa 
de peixe. Não que fosse visto movimentando qualquer coisa. Seu estilo era 
mais sutil: as situações pareciam se acalmar por si próprias ao seu redor, ou 
arranjavam-se meticulosamente do modo como ele queria antes mesmo que 



pusesse as mãos nelas. Era uma arte muito invejada por seus colegas 
diplomatas, tanto do lado da Federação quanto entre vulcanos. 

Era verão de 2212 quando voltou a Vulcano. Não era uma reconvocação. 
Sasav estava se aposentando e pedira a Sarek para voltar com ele e ajudá-lo 
a repassar as informações para o Conselho, além de auxiliá-lo e ao conselho 
na escolha de um substituto. 

Os sentimentos de Sarek ao desembarcar nas instalações do porto 
estavam confusos. Tudo parecia estranho, tudo tinha sido mudado desde que 
se fora. A visão de tantos vulcanos juntos de repente lhe parecia estranha, e 
essa estranheza atingiu-o fundo. Mas àquela altura de sua vida, estava acima 
de mostrar essas reações abertamente. Foi com o grupo de Sasav, sem 
perceber que as pessoas o olhavam enquanto andava, interessadas no 
embaixador, a quem todos conheciam, seguido por aquele homem alto, 
espadaúdo, sombrio e profundo, personificação de uma calma severa e 
penetrante. As pessoas imaginavam quem seria. 

Não demoraram a descobrir. O repasse de informações ao conselho foi 
demorado e tedioso, ainda que Sarek jamais demonstrasse, e sua mente 
esteve freqüentemente voltada para a Terra durante o evento. As realidades 
secas e as recitas de pactos e relações foram ficando de lado em sua mente, 
substituídas pela lembrança dos eventos que acompanharam sua feitura: 
algumas confrontações aos gritos com um líder sindical, ou um jantar com 
vinho e um pouco de delicada investigação mental descerrando alguns dos 
desejos de um antigo adversário, possibilitando uma solução que talvez não 
fosse encontrada sem esses recursos. Ele não mencionou essas coisas, claro: 
aquilo teria violado a privacidade dos humanos, bem como as suas próprias. 

A aposentadoria de Sasav era triste para ele, embora também tivesse 
disfarçado sua tristeza. Ao longo de cinqüenta anos, o relacionamento tinha 
evoluído de um tipo de hierarquia devotada para um relacionamento de 
trabalho cordial com um homem sábio e inteligente. Mas Sasav tinha quase 
cento e oitenta anos, e certamente tinha direito a passar a última terça parte 
de sua vida no conforto do lar depois de seu longo tempo de serviço. Ainda 
assim, Sarek achava difícil conceber um embaixador na Terra que não fosse 
Sasav. 

Portanto, sua surpresa era perdoável quando o conselho o escolheu como 
sucessor de Sasav. 

Ficou tentado a protestar, alegando ser jovem demais, mas sabia que não 
adiantava. Eles tinham suas razões ditadas pela lógica, e essas razões 
estariam corretas. Sua longa experiência lá desde muito novo, sua fluência 
nas línguas da Terra, as relações que cultivara com as autoridades, os 
resultados que trouxera nas negociações... Tudo que pôde fazer, sob os olhos 



de Sasav e de T'Pau, foi inclinar-se e aceitar o cargo. 
Decidiu ver T'Pau de novo, antes de partir. As reuniões diplomáticas 

com o Conselho e com Sasav deixaram claro a Sarek que havia muito mais a 
ser feito para manter uma boa relação com a Terra do que ele havia pensado. 
A cthia do governo estava quase perfeita, mas havia falhas: tinham medo dos 
terráqueos, de sua estranheza, suas políticas expansionistas, sua energia, sua 
capacidade para violência. Para muitos vulcanos, eles pareciam crianças 
demais, correndo pela Galáxia com armas perigosas. Comparando o que 
ouvia do Conselho naquele momento ao que ouvira de Sasav antes, na 
embaixada, Sarek descobria agora a maneira cuidadosa e simpática com que 
seu superior tinha retratado os terráqueos ao conselho, para evitar o pânico 
neles quando não era necessário. Muitas outras situações, sob este ponto de 
vista, deixavam-lhe claro sob que linha frágil Sasav estivera andando, 
mantendo os dois governos em contato, prevenindo mal-entendidos, 
evitando qualquer coisa que pudesse acender a xenofobia vulcana. Pois era 
assim que as coisas eram. Mais do que nunca, Sarek duvidou de sua 
capacidade em cumprir sua obrigação tão bem... mas sua determinação 
cresceu em tentar fazer seu trabalho tão bem. 

Naquela mesma noite, jantou com T'Pau. Ela estava mais velha. Ilógico, 
recriminou-se. Esperava que ela tivesse ficado em stasis enquanto estava 
fora? Mas a face feroz estava um pouco mais calma. A ferocidade ainda 
estava lá, mas a sabedoria que sempre estivera presente agora fazia-se mais 
óbvia. Trouxera-lhe algumas coisas, uns disquetes da Terra, a maioria de 
literatura, música e filmes, incluindo as finais do campeonato de baseball, 
sobre as quais T'Pau estava muito curiosa. 

Falaram sobre muitas coisas, e quando se achavam no fim de sua 
refeição, Sarek se surpreendeu ao ouvi-la dizer no modo formal, na verdade, 
o modo com que a Mais Velha se dirige a alguém da família: 

— Há uma coisa que preciso discutir contigo. Tu nunca foste unido 
quando criança, pois a união em nossa família tem sido tradicionalmente por 
eleição. Tu agora estás mais do que na idade de te unires. Que estás fazendo 
a este respeito? 

Era um tópico que tinha estado em sua cabeça com mais freqüência do 
que gostaria, ao longo de cinqüenta anos, com um pouco de tristeza. Mas 
tinha deixado a tristeza para trás. 

— Abandonei esta opção, T'Pau. Não tenho qualquer relacionamento 
mais íntimo com qualquer mulher vulcana, e se tivesse, não estou certo de 
que lhe pediria para me acompanhar até a Terra. Ser um vulcano lá pode ser 
difícil. Eles não estão muito aperfeiçoados com sua versão da cthia, e suas 
atitudes com relação a estranhos algumas vezes são imperfeitas... 



— Tua lógica está temporariamente suspensa — disse-lhe ela, o que era 
a repreensão mais severa que alguém tinha lhe dado neste cinqüenta anos. — 
Conheço tuas razões. Ainda assim, elas deveriam manter tuas opções 
abertas. Expulsa teu medo. 

Ele aquiesceu e não pensou mais sobre isso. Terminaram a refeição e se 
despediram. 

Sarek terminou o que tinha a fazer com o conselho, juntou os 
documentos necessários, foi visitar seus pais durante uma volta da lua, e no 
fim do mês, embarcou para a Terra novamente. Dois dias mais tarde, 
apresentava suas credenciais à Federação dos Planetas Unidos como 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Vulcano. Não se sentia 
excepcionalmente feliz, mas sentiu algo de alegre depois, ao subir até o 
escritório superior da embaixada, sentar-se na cadeira atrás da escrivaninha e 
saber que agora falava por seu povo naquele lugar. Teria que fazê-lo direito. 

 
Bem pouco tempo depois, conheceu Amanda Greyson. 
Aquilo foi, é claro, no cumprimento do dever. Ela estava envolvida com 

um programa da Federação destinado a desenvolver um tradutor universal, e 
Sarek ficou feliz em deixar que seu departamento de lingüística a ajudasse: 
um instrumento assim só poderia ser um avanço extraordinário, num mundo 
em que até hoje guerras podiam ser causadas ou evitadas pela tradução 
errônea de uma palavra. Ela não lhe causou qualquer impressão particular 
quando a encontrou pela primeira vez. Uma mulher bonita, alta para os 
padrões de seu povo, com olhos sábios. Mais tarde, descobriu que ela o fazia 
lembrar de T'Pau, de algum forma estranha, embora não soubesse identificar 
qual era a semelhança. 

Seu pessoal de Lingüística o deixava em dia com o trabalho dela (ela 
começara a ajudar alguns deles com a língua da Terra), e os relatórios 
começaram a se tornar excepcionais. Sarek começou a ter interesse naquela 
mulher. Ela tinha, parecia, viajado a Vulcano e vivido lá vários anos 
enquanto estudava linguagem, semiótica e cinese na Academia de Ciências. 
Decidiu dar uma passada em Lingüísticas uma ou duas vezes, quando seu 
pessoal esperava que ela aparecesse. Seus encontros eram cordiais: ficaram 
ainda mais cordiais quando ela descobriu que ele falava vulcano com 
fluência e cheio de expressões idiomáticas... e que gostava de comida 
szechuana. Foi o que os uniu pela primeira vez. Ela tinha encontrado um 
lugar de origem huna na City que desejava que ele experimentasse (isso foi 
quando a embaixada ainda era em Londres), e se sentaram à frente de 
macarrão frito caseiro e uma lista de palavras, e passaram a refeição inteira 
conversando em vulcano. 



De certa maneira, era interessante que ele achasse dificuldade entender 
como sua língua natal podia ser falada tão facilmente por uma alienígena. 
Talvez fácil não fosse a palavra. Ela tinha problemas com a pronúncia: tinha 
pego um sotaque do Mar Menor, o que o encantava, pois desde os velhos 
tempos o sotaque do Mar Menor tinha um toque caipira, e ouvi-lo vindo 
desta mulher educada e jovem era cômico, para dizer o mínimo. Mas seu 
vocabulário era bom em ciências, e sua tradução era surpreendentemente 
perfeita, na maioria das vezes. Para sua surpresa maior, ela tinha estudado 
cthia. 

— Parece fazer tanto sentido — disse Amanda, em frente à xícara de 
banchá. — Mas esse tipo de coisa sempre faz sentido, quando a iluminação 
vem de repente, do nada, e você a vê e imagina por que demorou tanto... 
Suponho que sejamos mais obtusos do que pensamos, que isso sempre 
pareça surpreendente... quando na verdade o Universo está martelando nas 
nossas cabeças, tentando colocar as respostas lá, por todo o sempre. .. 

Ele assentiu. 
— Acho que ter razão. As várias iluminações que seu planeta traz têm 

este mesmo efeito em mim. 
— Fico me perguntando o que teríamos feito com Surak — ela disse 

baixinho. E depois riu-se, um som amargo. — Pensando melhor, 
provavelmente teríamos feito o que fizemos com vários dos outros grandes 
iluminados. Nós os pregamos em cruzes, ou os caçamos pelos desertos, ou 
atiramos neles. Receio que não sejamos um povo que se pode iluminar. Mas 
às vezes a luz atravessa... — Ela usou a costeleta para dar tapinhas na lista 
de palavras. — É para isso que isso serve. 

— À luz — disse ele, e ergueu sua xícara de chá num brinde. 
Encontraram-se com freqüência depois desta vez. A desculpa era que 

Sarek falava a língua com mais fluência e expressões do que qualquer um de 
seu staff. Mas cada vez mais ele encontrava prazer em ter uma amiga. Em 
Vulcano, tinha poucos: desde muito jovem, estava sempre cercado de 
trabalho. Nos primeiros tempos de sua carreira, tinha feito muita coisa, até 
enquanto estava trabalhando: reunindo dados, raramente permanecendo com 
a cabeça num lugar só por muito tempo. Mas agora, no começo de sua 
maturidade, sentia-se mais assentado, e esse assentamento encontrava grande 
satisfação quando expresso em amizade. 

Eles brigavam muito. As brigas eram gentis: ele preferia assim, já que 
geralmente estava com a razão, mas quando Amanda ficava aborrecida com 
o que para ela parecia ser a superioridade dele sobre ter razão, seus olhos 
brilhavam e ela ficava esplendidamente agressiva, geralmente com insultos 
em expressões lingüísticas bizarras que Sarek achava tão interessantes 



quanto eram capazes de aborrecer. Ela o fez gargalhar alto pela primeira vez 
em muitos anos quando lhe disse, depois de uma briga sobre a tradução da 
palavra guerra, que ele deveria brotar no chão com a cabeça enterrada feito 
uma cebola. No fim do mês, quando tinha razão sobre uma outra coisa e 
cometeu o erro de não ser franco sobre aquilo imediatamente, ela lançou-lhe 
uma praga formal, desejando que a maldição de Mary Malone e seus nove 
órfãos cegos o seguissem tão longe através das montanhas e mares que nem 
Deus Todo-Poderoso pudesse achá-lo com um radiotelescópio. Sarek riu 
tanto que perdeu totalmente o fôlego, fazendo Amanda entrar em pânico e 
começar a fazer ressuscitação cardiopulmonar, o que era inútil, pois seu 
coração não estava nem perto do lugar onde ela mexia. Levou quase uma 
hora até ele se recuperar: não parava de rir. Nunca tinha sido amaldiçoado 
daquela forma antes, nem pelos diretores de sindicato, e era muito 
interessante. 

Chegou uma época em que o dia parecia meio incompleto se ela não 
ligasse e não lhe fizesse perguntas sobre alguma coisa, se não lhe dissesse o 
que estava fazendo. Chegou uma época em que parecia estranho que não 
estivessem jantando juntos ao menos num dia do fim de semana, quando não 
os dois. Chegou uma época em que era bem normal que a visitasse em casa, 
jantasse com ela e ficasse até tarde, conversando sobre tudo do mundo. Dos 
mundos. Agora certamente havia mais do que um, e ele parecia estar 
vivendo nos dois aos mesmo tempo. As listas de palavras tinham iniciado o 
processo: foi a lista de palavras que deu o toque final nele. 

— Traduziu isso errado — ele disse, sentando no sofá e apontando para 
a cópia impressa.— Pensei que tivéssemos discutido o assunto. Está 
querendo me dizer que esta versão da lista foi ao comitê? 

Ela franziu o cenho. 
— Eu lhe disse que iria. Qual é o problema? 
— Esta palavra — ele apontou para arie'mnu. — Ela não quer dizer 

eliminação da emoção. Não é isso que fazemos, de jeito algum. 
— Mas anteriormente... 
— Se prestar atenção às traduções anteriores, vai perpetuar os mesmos 

erros! Não é o que está escrito aqui, e não é "supressão". Controle também 
está errado. Maestria, é maestria. Existe uma diferença! 

Ela deu de ombros, suspirando. 
— Vai ser difícil mudá-la agora. É só uma palavra, podemos atualizá-la 

na próxima tradução... 
— E deixar todos os que ouvirem a palavra pelos próximos dez anos 

pensando que não temos emoções? Acha que não temos emoções? 
— Você tem emoções? — ela indagou, arqueando uma sobrancelha. Ele 



estava sendo provocado, e sabia disso. 
E instantaneamente, soube de outra coisa. 
— Vai ter que julgar por si mesma — disse... e puxou-a para si. E 

mostrou-lhe que tinha emoções. 
E ela descobriu que também tinha emoções. 
 
Algum tempo depois, uma voz baixa, suave, preguiçosa, falou. 

Impressionante como a voz dela podia mudar às vezes. 
— Sabe, é engraçado. 
— O quê? 
— Bem, todo mundo quer saber se vulcanos são... 
— Não acho que devo pedir-lhe que complete a frase. Bem. Somos? Ela 

riu. 
— Deixe que peguem seus próprios vulcanos e descubram. 
— Pegar? Isso implica que fugi? Mais risos. 
— Ao menos, fugiu devagar. Ele sorriu. 
— Isso foi uma piada? 
— Não — ela deu um risinho. — Mas pense.... como isso vai aparecer 

nos jornais. Casei-me com um alienígena! 
— O mesmo se aplica a mim — disse ele, sombrio —, e suspeito que a 

primeira reação pode ser similar, a princípio. 
— Isso já aconteceu antes? 
— Não que eu saiba. Fez-se silêncio pensativo. 
— E devemos ter filhos? 
— Você pode? 
— Sim. Você pode? 
— Suspeito que sim. 
Ela pensou por um momento. 
— A questão é... podemos! Ele também pensou um pouco. 
— Tudo que podemos fazer é descobrir. 
O casamento foi discreto, mas a notícia foi recebida com grande 

estardalhaço na Terra. Sarek reagiu com serenidade. Um jornal 
particularmente chato, que publicou uma versão alterada da manchete que 
Amanda tinha imaginado (Casei-me com um pequeno homem verde!) 
recebeu uma resposta interessante de Amanda, quando foi entrevistada por 
um dos serviços de notícias pouco tempo depois: 

— Não há nada de pequeno — disse ela, com grande dignidade — a 
respeito de meu marido. A princípio, Sarek não compreendeu o espanto da 
multidão de repórteres em volta. Ele certamente era alto, pelos padrões da 
Terra. Precisaram explicar-lhe, e depois ele riu ainda mais do que com o 



incidente com o radiotelescópio. 
Eventualmente, as coisas se aquietaram. Depois de uns poucos anos 

pacíficos na Terra, Sarek requisitou um repouso sabático em Vulcano, que 
lhe foi concedido sem perguntas. Ele e Amanda pegaram carona numa nave 
(sua primeira viagem) e chegaram a Vulcano no dia seguinte. No dia 
seguinte, foram à primeira de muitas consultas na Academia de Ciências de 
Vulcano. 

E claro que haveriam pessoas que diriam que "acasalamento" entre 
espécies diferentes era impossível. Mas naquela época os vulcanos eram os 
melhores cientistas genéticos da Galáxia por terem praticado esta arte, de um 
modo ou de outro, quase desde antes de sua história começar. Aquilo nunca 
tinha sido feito antes. Mas não havia razão para não ser feito, uma vez que os 
dois pais eram hominídeos, em seu juízo perfeito, e de uma fisiologia 
suficientemente similar para que um compromisso pudesse ser desenhado. 

"Desenhado" era a palavra mais precisa. O processo começou com o 
mapeamento genético completo dos dois. Os cientistas da Academia não se 
apressaram; não havia margem para erros. Depois de uma ano, cada gene 
nos cromossomos de Amanda e Sarek estava identificado, tipificado e pronto 
para manipulação. 

Depois o projeto começou: descobrir como o corpo deveria funcionar 
fisicamente, pois um vulcano tinha órgãos que o humano não tinha e vice-
versa, e todas as funções vitais essenciais tinham que estar cobertas. 
Químicas diferentes tiveram que ser apaziguadas, diferentes meios de 
sintetizar e interagir ATP e ADP: a estrutura celular básica corporal teve de 
ser redesenhada a partir das mitocôndrias. Diferenças metabólicas tiveram 
que ser manipuladas. Químicas neurais tiveram que ser analisadas 
cuidadosamente. Havia milhares de detalhes similares. E depois, cada 
mudança tinha que ser " programada" nos cromossomos-modelo, por 
microcircurgias manuais ou controladas por computadores. 

Levou quatro anos. 
Finalmente os técnicos estavam prontos. Chamaram Amanda e 

retiraram-lhe um ovo para usar como membrana. Já tinham o outro tecido 
genético. Com grande cuidado, numa operação que durou três dias, retiraram 
o material genético original do ovo, substituíram pelo material que tinham 
costurado de Amanda, introduziram o material genético equivalente de 
Sarek, fecharam a pequena célula... e esperaram. 

A célula ficou pensando por uma meia hora, e depois se dividiu. 
E se dividiu de novo. 
E de novo. 
Eles não comemoraram: eram vulcanos. Mas um ar insuportável de 



satisfação permeou o laboratório de Genética da Parturição durante dias. 
Cerca de uma semana mais tarde, Amanda foi até lá e ficou oficialmente 
grávida. Foi um procedimento burocrático, que durou cinco minutos. 

Depois começou a longa espera para ver se o embrião teria uma 
implantação apropriada, para ver se a placenta iria agüentar. 

Agüentou. Amanda não demonstrou efeitos colaterais, a não ser no 
segundo mês, quando perdeu todo o apetite, exceto para comidas ácidas, e 
viu-se (para profundo desgosto) comendo apenas picles. Queixou-se 
amargamente que parecia um clichê. Sarek riu, pegou-lhe os picles, sem 
importar o custo. 

A criança veio ao mundo em nove meses e meio, e nasceu de parto 
normal, sem incidentes. Amanda recebeu instruções de técnicas vulcanas 
para controle de dor bem antes do parto e estava consciente e animada 
durante todo o tempo. No fim, estava exausta, mas soltou um suspiro de 
alívio quando lhe trouxeram o bebê, e Sarek estava ao seu lado, olhando-o. 

O filho deles parecia-se com a maioria dos bebês vulcanos: meio verde, 
bem careca, a cabeça com uma forma meio estranha do esforço do parto em 
desalinhar as frágeis moleiras do topo do crânio. Aquilo iria se endireitar em 
mais ou menos um dia. 

— Ele é lindo — disse Amanda, alegre. 
— Acho que será — disse Sarek. — Os desenhistas dificilmente teriam 

ignorado o exterior, depois de trabalharem tanto no interior. Mas acho que 
está sendo parcial, minha esposa. 

— Você está certo, como sempre, meu marido. Que nome daremos a 
ele? Um nome começando com S? 

— Parece apropriado — concordou Sarek. — Muitos outros têm feito 
isto para homenagear Surak: seríamos olhados com desconfiança se não lhe 
déssemos um nome assim. Pensaremos em algo. 

— E depois ele irá para a Academia, como seu pai — disse Amanda, 
sonolenta. — E depois... 

— Teremos tempo para planejar isso — disse Sarek, e levou com 
carinho um dedo à pequena mão que o agarrou e apertou, com força. — Meu 
filho. 

Amanda foi levada embora e Sarek seguiu atrás, dando uma olhada pela 
janela enquanto caminhava. Era perto do amanhecer, e T’Khut estava se 
pondo. Nunca a vira antes tão real e feroz; e atrás dela, as estrelas brilhavam 
furiosamente também, como se fossem suas rivais. 

Veremos, disse ele para si mesmo, e foi atrás de sua mulher e de seu 
filho. 



Enterprise Oito 
 
Jim transportou-se com Sarek do lado de fora do salão. Quando a 

luminosidade desapareceu, encontraram-se numa grande sala com cores 
claras e cheias de máquinas dispostas de forma a não serem percebidas. 
Várias partes da sala estavam ocultas pelo brilho opaco de campos de força à 
prova de som, e vulcanos silenciosos andavam pela sala, checando as várias 
máquinas ou olhando dentro dos cubículos envoltos pelo escudo. 

McCoy pôs a cabeça para fora de um dos cubículos, como se procurasse 
algo, um efeito bizarro, como se atravessasse metade do corpo por uma 
parede. Ao ver Jim e Sarek, gesticulou com urgência. Atravessaram o escudo 
depois dele. 

T’Pau estava deitada, inconsciente, numa cama de diagnósticos vulcana, 
com Amanda de um lado e Spock de outro. Ao lado de Amanda, uma mulher 
de túnica bege e cabelos longos olhava o painel de diagnósticos. Seu rosto 
não oferecia sugestões sobre o que via. 

— Como ela está, Dra. T'Shevat? 
— Indo e vindo — respondeu a médica. — É normal em sua situação, 

mas não é um bom sinal. 
McCoy assentiu, olhando para Jim. 
— Falha no fígado — explicou. — Ela já passou do ponto em que até 

um transe de cura poderia adiantar. 
— Ela proibiu que fosse feito — disse T’Shevat, olhando para todos. — 

Sua declaração recusando "medidas heróicas" está conosco há dez anos. 
Especificou os remédios que permitirá lhe serem dados, e os procedimentos 
que nos permitirá realizar. Mas além disso, nada podemos fazer. 

Ela olhou para McCoy, e ele concordou com a cabeça. 
— Seria preciso mais do que medidas heróicas — disse ele. — Ela 

precisa de um transplante de fígado, e seu sistema imunológico não vai 
agüentar, mesmo com suporte imunológico retroviral. 

— Podem me chamar se precisar — disse T’Shevat, e saiu pelo escudo. 
Jim olhou para T’Pau com tristeza. Ela parecia extremamente magra e 

abatida, a pele grudada nos ossos do rosto, os olhos fundos. Até o cabelo, 
preso num coque, parecia ter perdido o brilho. 

— Podiam ao menos ter-lhe dado um quarto particular — observou, 
baixinho. 

— Esse tipo de privacidade nunca me preocupou antes — disse a voz 
alquebrada e fatigada. Os olhos de T’Pau se abriram, e ela ergueu o olhar 
para ele. — Muito. 



Olhou em volta para os outros. Ficou claro que até mesmo aquele 
pequeno movimento lhe custava muito. Seus olhos fixaram-se em Sarek. 

— Lamento... meu lapso de timing.... — disse. — Tentei evitar este 
colapso o mais que pude. Parece... que há coisas... 

Perdeu o fôlego. Ficou deitada um pouco, tentando recuperá-lo. 
— Não pense nisso — pediu Sarek. — As coisas estão indo como se 

esperava. 
— Não estão — retrucou ela. — Há essa coisa com T’Pring. 
— Não pense nisso agora. 
— Se não pensar agora, mais tarde não vai adiantar — retrucou T’Pau, e 

sua voz tinha um pouco da velha rispidez. Em seguida, perdeu o fôlego de 
novo. McCoy parecia preocupado. Jim notou que a cor dela estava um pouco 
diferente, mais para o verde-escuro. Aquilo deixou-se nervoso. 

— Agora — continuou ela —, Sarek, você pediu meu conselho sobre o 
que fazer com esse material. Seu plano é sutil. — Inspirou profundamente. 
— É sutil demais. A raiz desta conspiração foi a sutileza e atos realizados na 
escuridão. Se lhe der mais escuridão, ela só fará prosperar. Deve dizer a 
verdade, e agora mesmo. 

— Simplesmente dar a informação à mídia? — indagou Sarek. 
— Às vezes a simplicidade... é melhor — observou T’Pau. — Faça 

como lhe ordeno! 
Sarek inclinou-se para ela. 
— A verdade... é capaz de cuidar de si mesma — ela acrescentou, e 

perdeu o fôlego de novo. — Mas deve ser espalhada. Divulgue a informação 
imediatamente. 

— Eu o farei. 
Mas Sarek não se moveu. T’Pau olhou para Spock e Jim, juntos, ao lado 

de sua cama. Jim olhou-a e teve uma daquelas estranhas visões ao olhar um 
ser humano. Às vezes olha-se para um amigo e o vê como ficará quando 
envelhecer. Mas Jim olhou para T’Pau e a viu quando era jovem... e 
suspirou, contente por não tê-la conhecido na época. Poderiam ter se matado. 
Ou se tornado grandes amigos. Não havia como prever. 

— Sim — ela concordou. E sorriu um pouco. Surpreendente para aquele 
rosto, que geralmente dava a impressão de que um sorriso poderia quebrá-lo. 
— Quando vos vi juntos pela primeira vez, pensei que veria um de vós 
morrer. Agora vejo que pensamentos incorretos nos atraiçoam, pois não 
pensei que vos veria juntos de novo, e que a morte fosse a minha. 

Jim quis dizer alguma coisa como "você não vai morrer", mas isso seria 
por demais absurdo, e além disso, pareceria um insulto recusar-se a aceitar o 
que acontecia. 



— Gostaria de tê-la conhecido melhor — confessou. — Lamento não ter 
tido a chance. 

— Eu também — afirmou Spock. E em seguida esticou a mão para pegar 
a dela. Ela assentiu. 

— Sim. — Olhou para todos e disse: — Devo ir agora. Não adiantar 
ficarem para ver quando vai acontecer. 

Sarek deu um passo à frente. 
— Não — disse T’Pau. — você não precisa desta dádiva, filho de minha 

casa. Será agora o Chefe da Casa, e teria dificuldade em lidar com o meu 
katra. Não. — Ela se virou, olhou para Amanda. — Acho que juntas 
ficaremos bem, filha minha. Terá o treinamento em Seleya para lidar com a 
Dádiva, quando a deixar para você. E isso a qualificará como Mãe Mais 
Velha, apesar do que os outros possam dizer. Melhor deixar as coisas 
acertadas assim. Se consentir... 

Os olhos de Amanda estavam marejados. 
— Claro que sim! — concordou, a voz firme. — Façamos isso. — E 

aproximou-se. 
T’Pau ergueu uma mão magra e cambaleante para Amanda, que a pegou 

e pós gentilmente contra seu rosto. Por um momento, os olhos das duas se 
fecharam. Os lábios murchos murmuraram algo inaudível. Amanda assentiu. 

Em seguida, o movimento cessou. Eles sabiam que ela se fora. 
Lentamente, sua respiração parou. 
Amanda retirou a mão de seu rosto, pousou-a no lençol, ergueu-se 

gentilmente. 
— Está feito — disse. 
A médica pôs a cabeça para dentro. 
— Ela está com o Outro. T’Shevat assentiu. 
— Lamento por ti — disse. — Vulcano inteiro lamenta por ti. 
— Ela deixou instruções? — indagou Sarek. A médica assentiu. 
— Deve ser cremada, e as cinzas espalhadas nas areias da Forja. 
— Vamos providenciar. 
A médica inclinou-se e saiu. Um a um, eles saíram do escudo, e ficaram 

um momento no lado de fora. 
— E agora? — quis saber McCoy. 
— Agora seguiremos suas instruções — respondeu Sarek. — Mas 

primeiro... diremos ao planeta que ela se foi. 
— Não, meu marido — disse Amanda, decidida. Havia um tom esquisito 

em sua voz e todos viraram-se para ela. 
— O quê? — indagou Sarek, surpreso demais para ser polido. 
— Não. Deve revelar o complô de T’Pring primeiro... e deve revelar o 



nome dos que foram notificados. Depois conte sobre T’Pau. Ela não queria... 
não iria querer de outro modo; ela não gostaria que sua vida pessoal tivesse 
precedência sobre o rumos do governo. 

Sarek olhou para Amanda como se nunca a tivesse visto antes... depois 
aquiesceu. 

— Muito bem. Vamos cuidar disso. 
Saíram da clinica, Jim e Spock por último... e Jim ficou intrigado com o 

sorriso estranho no rosto de Amanda. 
 
O primeiro boletim noticioso causou tumulto em todo o planeta. Eram 

acusações, contra-acusações, negativas, protestos de inocência em palavras 
cuidadosamente escolhidas, e houve muita poeira levantada para confundir o 
assunto por aqueles que desejam aparentar que nada sabiam. Os debates 
continuaram. Jim declinou um segundo testemunho, sentindo que já tinha 
dito tudo que precisava. 

O segundo boletim noticioso causou profundo silêncio no planeta. As 
ruas ficaram quietas e quase vazias. Os noticiários fizeram pouco além de 
falar, de modo construo, sobre a vida dela. Alguns nem funcionaram. Seu 
testamento foi lido mais tarde, no mesmo dia, incluindo o pedido para 
cremação. 

Kirk foi à noite, com a família, à Forja. A cremação tinha sido antes, de 
dia, e quando se transportaram, Sarek trazia um pequeno pote de porcelana 
verde-claro, feito de modo exótico, que Jim tinha visto na casa e não 
reconhecera. 

O que nenhum deles esperava, ao chegar, eram os quase três milhões de 
vulcanos reunidos à beira da Forja. Formavam uma curva quilométrica no 
deserto, a maior concentração de pessoas na história da Federação, todas em 
silêncio, todas esperando. Jim estava estarrecido. Olhou para Spock, que 
abanou a cabeça, sem palavras, e para Amanda, que sorriu de modo gentil e 
também abanou a cabeça. 

Sarek ficou parado um momento, no silêncio, ouvindo o vento soprar. E 
finalmente viu o sinal que esperava. Uma protuberância de luz surgiu no 
horizonte, uma curva, uma abóbada, crescente, brilhante, avermelhada. 

Sarek adiantou-se. 
— Isto é o que resta dela — disse, para a noite. 
Ele não erguera a voz, mas todos os cabelos na nuca de Jim se eriçaram 

quando teve a sensação repentina da voz sendo passada de mente em mente, 
mais rápido do que a velocidade da luz, pelo imenso deserto, presa em todas 
as mentes, ecoando, de modo que ouvia as palavras de Sarek em milhões de 
vozes individuais, todas em silêncio. Era gigantesco. Achou difícil de 



suportar. Olhou para seus companheiros humanos. Amanda parecia 
imperturbada, e McCoy estava de pé com os olhos fechados, talvez rezando. 

— Oferecemos os restos dela à noite da qual viemos — disse Sarek, 
abrindo o pote de porcelana no vento suave que começara a soprar. — 
Certamente, sabemos que isto não é ela; ela e o Outro sabem. E desejamos 
todo bem a ela, no que venha a acontecer, até que a Lua não exista, e não 
haja mais Estrelas. 

O vento carregou o pó em silêncio. T'Khut ergueu-se no silêncio, 
inundando de luz o oceano de areia. 

— Que a luz esteja sempre com ela — disse ele — e conosco. E ele saiu. 
Todos foram embora. 
— Número vinte e três — disse a voz. Mais uma vez, não era Shath. 
— Sou Spock — disse ele, de pé ereto e firme, no meio do palco. — 

Tenho o posto de comandante na Frota Estelar da Federação dos Planetas 
Unidos. Sirvo como primeiro oficial da nave estar Enterprise. Sobre a 
proposta, eu digo: não. 

O salão estava muito quieto. Spock disse: 
— Minha família está em luto hoje, e agradecemos as muitas 

manifestações de apoio que recebemos. Mas enquanto isso, aquela a quem 
pranteamos desejaria que continuássemos com o assunto que nos trouxe 
aqui, por isso vim providenciar isto. 

Virou-se um pouco, favorecendo outra parte do auditório. 
— Estou numa posição peculiar, pois muitos sabem que sou um filho da 

tradição que hoje discute a expulsão da Terra e também um filho da própria 
Terra. Aqui muitas vozes se ergueram contra a Terra. Eu não poderia deixar 
que isso me influenciasse. O que importa é fazer certo, sem simplesmente 
defender de modo cego aquilo que é atacado. Isto é cthia na sua forma pura: 
e qualquer que seja minha herança, fui treinado em cthia e a tenho em 
grande conta. 

Olhou em volta do auditório. 
— Muito se disse — falou, devagar — sobre a tendência dos humanos 

para a emoção e nosso domínio sobre ela. Pouco se disse sobre os propósitos 
da emoção. São muitos... primariamente para guiar alguém em direção a um 
comportamento e desviá-lo de um outro. Fazer o bem traz alegria; fazer o 
mal, pesar. E todas essas emoções nós possuímos, e as dominamos, para não 
contaminarmos com elas c domínio de outros. 

Spock inspirou fundo. 
— Estamos muito preocupados com o estrago que nossas emoções 

podem nos fazer uns aos outros. Talvez estejamos certos em nos preocupar. 
Muitos milhões foram mortos neste planeta, através dos milênios, por causa 



da falta de manejo dessas emoções. Mas é possível exagerar esta 
preocupação, ficar extremamente preocupado sobre os danos que nossas 
emoções (ou o manejo delas) pode fazer aos outros. Algumas vezes até sobre 
os danos que as emoções dos outros podem fazer em nós. 

— Sou vulcano, criado para a paz — afirmou Spock. — Muitos de nós 
disseram o mesmo depois de S'task, que foi o primeiro a proclamar isso, 
ainda que fosse o primeiro da geração desta raça. Creio que esta raça tenha 
sido mais robusta do que muitos de nós nos permitimos acreditar. Parece 
muito semelhante ao ego, ao auto-engrandecimento, dizer: " Somos fortes"; e 
então fingimos não ser, e fazemos a nós mesmo, talvez, mais mal do que se 
reconhecêssemos nossa força e continuássemos. Mas esse fingimento revela 
nosso grande segredo àqueles que conseguem ver. A verdade é que, com 
cthia ou não, ainda estamos inseguros sobre nosso domínio. Ainda estamos, 
como disse Surak, com medo uns dos outros e de nós mesmos. Com medo 
de que esta emoção que manejamos com tanto cuidado de alguma maneira 
escape e nos condene novamente. 

— O problema é que isso já está acontecendo. Acontece agora, da 
maneira mais perniciosa, disfarçado de cthia, de preocupação pelo bem-estar 
do outro. — Spock ergueu a cabeça. — Já faz alguns anos que tenho o 
privilégio de servir com alguns dos melhores seres que qualquer vulcano 
possa imaginar. Fui para o seu meio preocupado com minha cthia e a 
segurança deles, devido ao que parecia ser emoção desmedida. Eu os 
encarava como instáveis, ilógicos, potencialmente perigosos. Levou tempo 
para descobrir o contrário. Passei anos observando os humanos lutando com 
suas emoções. E de suas vitórias e derrotas, descobri algo... aqueles que 
lutam com suas emoções aprendem muito mais sobre o domínio delas do que 
aqueles que procuram escondê-las ou suprimi-las. Os humanos nunca param 
com essa luta, e com isso dominaram emoções para as quais nós ainda 
podemos não estar preparados. Portanto, temos muito o que aprender com 
eles. Mas é o modo da entropia de empurrar para longe aquilo que nos 
beneficiaria, e o medo que deveríamos ter expulsado está mais uma vez 
tentando nos trair. Esse medo nos faz, olhar com tanta força para a natureza 
entrópica da emoção, sua natureza de nos destruir, que ignoramos sua 
habilidade para resistir à entropia, sua habilidade de nos manter unidos. 
Como nos unimos na noite passada. Tudo estava em silêncio. 

— É ilógico ignorar este poder. É ilógico dar as costas a uma espécie que 
nos ensinou tanto sobre nossos próprios medos e nossas esperanças, e 
compartilhou tantos de seus medos e esperanças conosco. Não darei as 
costas a uma espécie assim. Não posso. Sou um deles. Minha escolha está 
feita. — Olhou em volta no auditório. — Para vocês, talvez, restem apenas 



decisões. Mas eu os lembraria que a palavra "decidir" descende de palavras 
mais antigas que significam matar; opções e oportunidades morrem quando 
as decisões são feitas. Tenham cuidado com o que matarem. 

E desceu do palco em silêncio. 
Uma autoridade subiu logo depois dele, uma mulher alta e magra, a 

primeira de cabelos encaracolados que Jim vira em Vulcana 
— Devo informá-los agora, os que estão aqui e os que estão 

acompanhando pelas diversas redes — disse ela —, que o número de 
pedidos para cessar os debates chegou à maioria. A votação vai começar 
imediatamente, e será concluída em um dia solar, ou vinte e duas-vírgula-um 
horas-padrão da Federação. Obrigada a todos por sua atenção. 

Jim ergueu-se da cadeira, como muitas pessoas faziam. Ao seu lado, 
McCoy espreguiçou-se gostosamente e também ficou em pé. 

— E agora? — Magro perguntou, quando Spock chegou junto deles. 
— Agora — disse Jim —, nós esperamos. 
 
Passaram a noite na casa de Sarek e Amanda, comendo, bebendo, 

conversando, e às vezes chamando as notícias no computador. Não havia 
nada sobre a votação. Ainda não havia "retorno". Todas as informações 
estavam relacionadas num único computador central em shi'Kahr e só seriam 
divulgadas quando a votação fosse encerrada, na tarde seguinte. 

Mas havia um monte de outras reportagens, a maioria sobre a campanha 
de bastidores feita por T'Pring. 

— Vejo que ela e Shath estão "auxiliando as autoridades com os 
inquéritos" — disse Jim, parecendo levemente satisfeito. 

— Quer dizer que ela está a ferros — observou McCoy. — Ela bem que 
merece. 

— Doutor — disse Spock, parecendo levemente ofendido —, já faz 
muito tempo que qualquer forma de custódia deixou de ser "a ferros". 

Magro riu. 
— Ainda não consigo deixar de ficar com raiva — afirmou. — Aquela 

mulherzinha venenosa. Espero que não morda ninguém. Provavelmente 
teriam que amputar alguma coisa. 

— Doutor... 
— Ta bom, tá bom. 
Amanda e Sarek sentavam-se no jardim, conversando em voz baixa. 

Spock tamborilava o teclado do computador. 
— Você parece nervoso, Spock — observou Jim. Spock olhou-o com o 

rabo do olho. 
— Emoção de novo... 



— E depois de defendê-la lindamente hoje. 
— Eu não a estava defendendo — disse ele. — O que existe é válido, 

não precisa de defesa. 
Jim sorriu. 
— Está bem. Olhe, pode me dar uma conexão com a nave? Gostaria de 

dar uma olhada no BBS. 
Spock pensou por um momento. 
— Não deve haver problema. Espere um pouco. Seus dedos voaram 

sobre as teclas. 
McCoy observava uma aquarela pendurada num parede de pedra negra, 

um lindo quadro semi-abstrato de flores primaveris nativas da Terra. 
— Ervilhas-de-cheiro — disse. — Quanto tempo faz desde que vi 

ervilhas-de-cheiro de verdade? 
— Fale com a Biologia. Acho que eles têm algumas sementes. 
— Não... eu quis dizer um campo cheio delas. Balançando ao vento e 

emanando um aroma maravilhoso. Aquele cheiro lindo. 
— Fale com Harb Tanzer. Ele deve ter algo arquivado. McCoy olhou 

para o teto. 
— Pronto, capitão — disse Spock. — Pode passar sua senha. 
Jim sentou-se ao teclado e digitou por um momento, dando um comando 

para saber se havia mensagens. O computador leu: 
 
(1) LUGAR COMUM  
 
Jim mudou a área. Digitou: Ler mensagens. 
 
DE: Llarian  
PARA: James T. Kirk. 
DATA: 7468.55 
ASSUNTO: Últimos conselhos. 
 
 
Os intrépidos audaciosos vão morrer: 
Os intrépidos não-audaciosos vão sobreviver. 
Dos dois, ambos podem prejudicar ou ajudar 
 
A natureza decide o que é mal  
Mas quem pode saber o motivo?  
Mesmo o iluminado acha isso difícil 
 



O Tao na Natureza 
Não luta, 
Ainda assim, habilidosamente triunfa, 
Não fala, 
Ainda assim, habilidosamente responde, 
Não chama, 
Ainda assim, habilidosamente atrai, 
Não se apressa, 
Ainda assim, habilidosamente cria 
 
A teia da natureza é tão vasta, tão vasta. 
Sua malha é tão grossa, mas tudo por ela passa... 
 
— O que pensa disso? — indagou McCoy, por detrás dele. 
— Por acaso eu espio as suas mensagens? — indagou Jim, espantado. 

Recostara-se na cadeira. — Deixe dizer o que penso disso. Penso que 
alguém está me dizendo para ter uma noite tranqüila, porque tudo vai dar 
certo. 

— Hmf — fez Magro, e saiu. Mas Jim ficou sentado na cadeira, 
balançou-se um pouco e sorriu. 

 
Na tarde seguinte, todos estavam juntos de novo na sala de estar, 

esperando pelos números, pelas notícias da votação. Mas enquanto isso os 
noticiários encontravam-se frenéticos, cheios de detalhes sobre a 
investigação da corrupção e revelações dos subornos, mas nenhum deles 
prestava atenção àquilo. Eles esperavam. 

Finalmente, exatamente um dia vulcano depois de Spock ter descido do 
palco, a imagem na tela piscou e eles assistiram a uma simples exibição de 
letras em números em terceira dimensão. Jim não podia ler, pois o tradutor 
só funcionava com palavras articuladas. McCoy leu em voz alta: 

— A favor da separação: cinco bilhões trezentos e oitenta mil seiscentos 
e cinco. 

— Contra a separação: nove bilhões... 
Jim soltou um grito. Sarek recostou-se na cadeira. Amanda sorriu. 

McCoy também sorriu, e apertou sua mão. Spock olhou para Jim, e ergueu 
uma sobrancelha. 

— Parece que ganhei uma aposta paralela. E virou-se para McCoy. 
— Acredito que a frase correta seja: "Pague". 



Epílogo 
 
— T’Pring pediu para vê-lo — Sarek disse a Jim. 
Jim estava abordo da Enterprise, na enfermaria, sentando e conversando 

com McCoy, seu costumeiro repasse de informações oficioso com seu chefe 
médico, depois de uma ocasião particularmente estressante. Olhou para a 
tela, indagando: 

— A troco de quê? 
— Não imagino — confessou Sarek. — Certamente não precisa vê-la, 

se não desejar. 
Não desejo!, dizia o olhar de Jim para McCoy; com toda a certeza que 

não! Mas para Sarek, indagou: 
— E especificamente a mim que ela deseja ver? 
— Spock e McCoy também. 
Jim inclinou a cabeça ligeiramente para McCoy. Magro assentiu 

lentamente, embora tivesse um olhar de dúvida no rosto. 
— Nós iremos — concordou Jim. 
— Foi o que Spock disse — falou Sarek. — Deixei as coordenadas com 

sua oficial de comunicações. 
— Vamos descer logo. Iremos vê-lo esta noite, senhor? 
— Vão ver, capitão. Desligo. Jim recostou-se na cadeira. 
— Foi o que Spock disse? 
— Ele o conhece bem demais — disse McCoy. — Correção: ele nos 

conhece bem demais. 
— Lógica? 
— Duvido — disse Magro. 
Jim alcançou o botão de comunicação e o apertou. 
— Aqui é o capitão. Sr. Spock, por favor, apresente-se à sala de 

transporte. — Apertou o botão de novo. — Vamos lá. 
 
A sala para onde se transportaram possivelmente era a mais agradável 

que Jim podia lembrar ter visto em Vulcano. Era quase uma mata de plantas 
vulcanas nativas, todas espinhosas e encouraçadas, mas todas floridas, e 
algumas muito bonitas. McCoy afastou-se, tocando e cheirando os vários 
espécimes enquanto Jim explicava à linda mulher atrás da escrivaninha por 
que estavam ali. 

Ficou pasmado quando ela fez uma curvinha de um sorriso nos lábios; 
um olhar reservado, mas encantador. 

— É um prazer conhecê-lo — disse ela. — Pode-se agradecê-lo por nos 



salvar de alguns de nós? 
Jim estava tão espantado que só pôde inclinar-se ligeiramente, do mesmo 

modo que vira Sarek fazer tantas vezes. A jovem também inclinou-se para 
ele e disse: 

— Pedirei a T’Pring que venha vê-los — e repentinamente transportou-
se para fora dali. 

Jim mal pôde piscar. 
McCoy voltou até ele e Spock, e disse, num tom de voz alegre: 
— Se isso é uma prisão, deveriam fazer mais como ela. 
— Vulcano não acredita em prender prisioneiros — explicou Spock, de 

forma branda. — O ato geralmente é a própria punição... ao menos para 
vulcanos. Mas mesmo quando não é, não se permite que os transgressores 
sofram um aprisionamento que só serve para piorar o problema ainda mais. 
São tratados (perdoem-me a expressão) como seres humanos... e ficam aqui 
até que nossos técnicos mentais possam garantir que se comportem desta 
forma permanentemente. McCoy parecia em dúvida por um momento. 

— Estivemos em outros planetas em que afirmaram a mesma coisa... 
Spock olhou para McCoy e recusou-se a morder a isca. 

— Não lavaríamos uma mente nem " adaptaríamos" uma mente saudável 
para obter docilidade ou obediência como vocês fariam, doutor. Seria uma 
violação direta do princípio do IDIC e de diversas das Diretrizes. Se uma 
pessoa não se lamenta por suas ações, nem muda os padrões de 
comportamento dessas ações, então ela ficará aqui: até morrer, se necessário. 
Mas há sempre a esperança de que não chegue a isso... 

O efeito do transporte zuniu de novo. Os três se viraram. Não era a 
jovem atendente: era T’Pring. 

Ela estava de pé e olhou para os três, fria e bela. Jim achou o olhar difícil 
de suportar, mas então lembrou-se da velha aura fria, feroz e penetrante de 
T'Pau, e não teve mais problemas com aquele distanciamento. 

T’Pring sentou-se num banco estofado perto de uma árvore bem 
espinhenta com enormes flores cor-de-rosa. Jim, Spock e Magro 
continuaram de pé. 

— Queria nos ver — disse Jim, finalmente. 
— Sim — ela concordou. — Queria vê-los antes que voltassem às suas 

vidas novamente. Suas grandes vidas, vividas espalhafatosamente por toda a 
Galáxia, salvando planetas. 

Jim não encontrou palavras para responder. T’Pring olhou para Spock. 
— você está estranhamente quieto — observou. — Qual é o seu 

pensamento? Ele ergueu a cabeça e encarou-a com uma expressão tão fria 
quanto a dela. 



— Que a zombaria é ilógica... mas... 
— Mas minha lógica está falha, e não deseja zombar de mim, de volta. 
— Se este for meu pensamento — disse Spock —, não há nada nele que 

me desabone. 
Ela desviou o olhar, e pela primeira vez, seus olhos mostraram fúria. Jim 

pensou que era ótimo que a maioria dos vulcanos dominassem sua raiva... ou 
a controlassem, ao menos. Jamais desejaria ver aquele planeta com raiva 
dele. E talvez ela esteja mesmo com um pouco de raiva. Mas ao menos esta 
raiva está dominada por seus próprios métodos. .. por enquanto... 

— Seu bom nome — disse T’Pring — era tudo o que o preocupava, filho 
do embaixador, oficial da Frota Estelar. O Outro assegurou-se de que jamais 
fosse visto fazendo o mal. Foi isso que o fez me libertar para Stonn. Não o 
desejo por mim ou a falta de desejo, mas por que outros o viram matar seu 
capitão. Temia mais que o vissem quebrar o elo de lealdade do que fazer a 
conquista e mantê-la, e pensassem o pior sobre sua pessoa. 

Spock deu uma passo para frente e estacou. 
— Pode achar difícil acreditar nisso — disse ele —, mas mesmo depois 

dos acontecimentos e revelações dos últimos dez dias, não tenho desejo nem 
necessito mentir-lhe: então espero que me ouça quando digo que nossa união 
não foi minha idéia. Eu tinha sete anos quando as famílias de nossos pais nos 
uniram. Eu a achava linda demais para ser real, além de meu alcance. Mais 
tarde, crescido e dedicado à Frota Estelar, mesmo assim não lhe desejei nada 
que não tivesse desejado dar. E depois que nossa união se rompeu, desejei-
lhe tudo de bom, por mais que isso lhe pareça estranho. Finalmente, parece 
que minha união é com um outro, nem homem nem mulher, nem humano 
nem vulcano: um destino estranho, talvez. Mas um que é compartilhado, e 
um pouco compreendido. — Spock olhou para Jim, para McCoy, depois 
desviou o olhar. — E eu ainda estaria em sua mente como um conhecido — 
disse ele —, se não na sua mente, no elo, como era há muito tempo... e 
acabou. 

T’Pring sentou-se imóvel, encarando-o. Em seguida, seus olhos se 
viraram para Kirk e McCoy. 

— E vocês... mais uma vez roubaram de mim o que deveria ser meu... 
Jim não achou palavras para responder. Mas McCoy adiantou-se para 

ficar ao lado de Spock e disse, mais uma vez naquele perfeito vulcano: 
— Jamais lhe tiramos coisa alguma que tivesse o direito de possuir. 
Ela parecia surpresa. Talvez o sotaque dele, pensou Jim. Mas McCoy 

não parou. 
— Nem mesmo aqui uma união implica posse... exceto quando se 

desafia e perde, você ganhou... ou parecia que sim. Spock avisou-a de que 



vencer não era tudo. Agora percebe que a verdade estava com ele. Mas por 
enquanto — e embora a língua fosse vulcana, a expressão em seu rosto era a 
compaixão humana —, esperamos ansiosos para vê-la fora daqui bem 
rápido. 

— Não tenho tempo para sua piedade — disse T’Pring, mas havia um 
tom de insegurança em sua arrogância. 

— Não tenho tempo para lhe dar nenhuma, minha jovem — respondeu 
McCoy, plenamente aborrecido. E o som do aborrecimento e da língua 
vulcana juntos, fizeram os olhos dela se arregalarem. — Comporte-se, e trate 
de se comportar como uma vulcana, ouviu, e volte lá para fora, onde possa 
fazer bem a outros. 

T’Pring piscou para isso, e depois olhou para Kirk. 
— E você — disse —, sem dúvida vai ser nobre como os outros, e 

desejar-me tudo de bom. 
— Não preciso — afirmou Jim, abanando a cabeça. — você vai se dar 

bem, quer eu deseje ou não. Até lá... — ergueu as sobrancelhas, admirado 
com o pensamento que lhe ocorreu, e determinado a não lhe dar nada para 
ser usado como isca — ...que possa complicar minha vida de novo algum 
dia. De preferência, de uma maneira mais produtiva. 

T’Pring limitou-se a olhar para os três por um minutos, e depois ergueu a 
mão em V. 

— Vida longa e próspera — disse, tocando a pulseira que usava. E se foi, 
dissolvendo-se na luz dourada do transporte. 

Os três se entreolharam. 
— Bem? — fez Jim. Spock abanou a cabeça. 
— Ela é uma mulher de grande personalidade, capitão. Não há como 

dizer o que poderia ou não fazer, se desistisse de sua raiva e se dedicasse a 
outras coisas. 

— "Confusão"— citou McCoy, num repentino vulcano cheio de sotaque 
sulista — "é uma grande arma rumo à redenção". 

Spock encarou-o. 
— Surak, doutor? 
McCoy sorriu ligeiramente quando se viraram, preparando-se para o 

transporte. 
— Sim. Mas também um outro alguém. "Deixe-os rindo... ou deixe-os 

imaginando que diabos queria dizer". 
— Vamos para casa — disse Jim. 
 
Na noite seguinte, sentaram-se de novo no deck de recreação, em meio a 

uma grande festa improvisada, para comemorar os acontecimentos. A 



sensação de alívio na tripulação era palpável. À tarde, um grupo de quase 
cem tripulantes, a maioria humanos, cercara Spock e cantara: "Ele é um bom 
companheiro", acompanhados por vinte tripulantes com cometas de 
brinquedo. Sarek ganhou champanhe. Os dois beberam bastante, mas Sarek 
precisou ir secretamente ao consultório do dr. McCoy depois; champanha lhe 
dava azia. 

Mais tarde ele voltara, obviamente, e eles tinham se apropriado de um 
dos cantos de conversação para observar a alegria à volta. Provavelmente 
terminaria logo, já que no dia seguinte a nave voltaria ao status normal de 
patrulha, rumando para Endeska, e Sarek e Amanda voltariam para suas 
tarefas... um pouco maiores, pois agora eram Chefes conjuntos da Casa de 
Surak. 

— Vai dar tudo certo — afirmou Amanda. — T’Pau deixou as contas da 
casa em ordem, como esperado. É mais uma questão de lidar com política 
interna, manter a família em ordem e coisas assim. Mas agora a família tem 
apenas oitocentas mil pessoas, só isso. 

McCoy olhou para o teto. 
— E eu pensava que eu tinha muitos primos. Sarek parecia um pouco 

sombrio. 
— Algo errado? — indagou Jim. 
— O estômago de novo? — quis saber McCoy. — Vou lhe trazer mais 

um Falox. 
— Não, nada desta natureza — disse Sarek. — Estava simplesmente 

pensando no jeito como as coisas saíram... Não estou certo de que T’Pau 
ficaria satisfeita. Ela se preocupava muito que a decisão do povo sobre a 
separação deveria ser ditada pelas informações recebidas sobre o assunto, 
não por questões secundárias. Parece que isso não aconteceu. — Suspirou. 
— Mas, por outro lado, devo concordar com ela que parece melhor 
simplesmente revelar a verdade, e deixarmos as pessoas tomaram suas 
próprias decisões. 

— Ainda assim, fico pensando — disse McCoy — sobre o que ela disse 
a respeito de senso de timing. Não tenho certeza de que não tenha sido 
perfeito. 

Jim olhou para Magro, confuso. 
— Hein? 
A expressão de Sarek estava imóvel, em seguida tornou-se levemente 

estranha. 
— Tem razão, doutor. Capitão, considere como a situação se apresentava 

a um vulcano. T’Pau saiu do costume, ao morrer, quando deixou seu katra 
para um mulher terrestre. Não necessariamente ilógico, pois transferência de 



katra em sexos diferentes é meio complicado. Contudo, isso deixou 
perfeitamente claro o que ela realmente pensava sobre o povo da Terra, a 
despeito do que teria dito ou não sobre ele na política. E pior: ao fazer isso, 
ela fez de Amanda a Mãe Mais Velha da Casa de Surak. Se a votação tivesse 
se decidido pela separação... o povo vulcano teria que encarar o fato de que 
tinha expulsado do planeta a Mãe Mais Velha da Casa de Surak. E também o 
Chefe da Casa, pois eu não teria ficado. 

Sarek bebericou um copo d'água. 
— E, mais especificamente, o primeiro boletim divulgado para as 

agências de notícias não deixava dúvidas de que ela tinha sido notificada 
sobre os feitos de T'Pring. A notícia de sua morte... 

— Deu a impressão de que a descoberta de tal desonra no governo, 
dirigida a uma pessoa da Terra, tivesse matado T’Pau. 

Sarek assentiu vagarosamente. 
— Foi por isso que fiquei intrigado, ao rever tudo o que aconteceu — 

disse McCoy —, sobre o pedido de suas desculpas sobre o senso de timing. 
Acho que foi ótimo... e acho que ela sabia disso também. Morreu exatamente 
no momento mais propício para todos. 

— Ah, não vai me dizer que ela escolheu aquele momento para morrer... 
— Jim, outras pessoas morreram num momento específico, com um 

objetivo específico, para fazer algo de bom, ou algo que pensavam ser bom... 
Vai me dizer que ela não poderia ter feito algo deste tipo? 

— Ah — fez Jim. — Não! 
— Então tá! 
Maior amor, nenhuma mulher teve, pensou Jim, e recostou-se 

confortavelmente na cadeira. 
Logo depois a festa começou a dispersar-se, e Sarek e Amanda 

despediram-se. Despedidas oficiais seriam na manhã seguinte, quando a 
nave partisse. Assim, Jim, Spock e Magro lhes deram adeus e ainda ficaram 
na festa quase mais uma hora. Finalmente, Spock ergueu-se. 

— Capitão — disse —, eu o verei de manhã. 
— De volta à rotina — confirmou Jim, com um sorriso. 
— Finalmente — disse Spock —, e isso me alivia muito. Boa noite, 

cavalheiros. 
— Eu vou também Spock — disse Magro. — Espere aí. você vem, Jim? 
— Daqui a pouco. 'Noite p'rá vocês! 
— Boa noite. 
Jim sentou-se e esperou até que o lugar estivesse totalmente vazio e 

silencioso. Isso levou algum tempo. Então disse ' Moira' para o ar silencioso. 
— Chamou? 



— Ou devo dizer Llarion? O computador riu. 
— Vamos, vamos, capitão. Sei quem é Llarion, mas é confidencial... 
— Confidencial uma ova! Moira, sabe o que a Frota pensa sobre 

computadores com personalidades. No máximo, é uma área indefinida. 
Houve um silêncio rápido. Jim quase podia ouvir os circuitos 

positrônicos funcionando. 
— Não é minha culpa — disse ela, por fim — se gosto de estar 

consciente. 
Ela! Ele já pensava no computador como " ela". Não pôde evitar um 

sorriso. Tinha um fraco por máquinas a quem se referia como "ela". 
— Não — concordou —, não posso culpá-la por isso. Ou por bancar ser 

humana. 
— Sua inteligência é apenas elétrons — ela afirmou —, como a minha, 

vocês são apenas elétrons... como eu. O senhor sempre pareceu inteligente 
demais para ser um chauvinista de proteínas, capitão. 

— Lisonjeiro — disse Jim, quase para si mesmo. Mas haveria um pouco 
de pena na voz dela? — Teremos de fazer alguma coisa para que não seja 
desligada depois do que fez ontem, sabia? 

Silêncio. 
Ele se sentou, pensando. Poderia gravar no seu diário que a informação 

sobre a má-conduta das autoridades vulcanas tinha sido obtida pelo 
computador da nave... e a afirmação certamente seria verdade, e não faria 
mal a ninguém daquela forma. 

— Moira — disse baixinho —, quero que entenda: não deve jamais fazer 
algo neste estilo novamente... nem deixar que alguém saiba que pode fazê-lo. 
Essa é uma ordem do maior oficial superior a bordo. Sem chance de contra-
ordem. Registre. 

— Sim, senhor — disse ela, parecendo muito desapontada. 
— Ótimo — disse Jim. — E, Moira?... 
— Senhor? 
— ... fale comigo amanhã sobre um aumento. 
— Sim, senhor. 
E James T. Kirk foi dormir. 



 
Glossário Star Trek 
 
Este Glossário contém nomes e termos específicos mencionados 

neste livro. Procuramos destacar os nomes próprios que têm alguma 
importância na trama e os termos técnicos mais freqüentemente 
mencionados na série Jornada nas Estrelas. Os conceitos científicos 
deste Glossário fazem parte do universo ficcional da série, não 
devendo, portanto, serem confundidos com os conceitos científicos 
reais abordados no Glossário Cultural. 

 
Academia Vulcana de Ciências: localizada em shiKahr, capital 

do planeta Vulcano, a Academia é conhecida por toda a Galáxia por 
seus avançados estudos e pesquisas. 

 
Ahn-woon: arma vulcana primitiva utilizada em rituais e 

cerimônias. Tem pedras amarradas nas pontas de tiras de couro, 
semelhante à boleadeira dos gaúchos. 

 
Comunicador: aparelhos de recepção e transmissão do tamanho 

de um maço de cigarros, usados para comunicação entre grupos de 
desembarque ou entre um desses grupos e a nave Os comunicadores 
têm também a função de localização para transporte Deste modo, o 
operador do transporte pode localizar, fixar as coordenadas e 
transportar a bordo da nave qualquer tripulante dentro da área de 
abrangência do comunicador. 

 
Datapact: prancheta de dados conectada ao computador central 

da nave usada para consultas e anotações. Espécie de computador 
portátil, extremamente sofisticado, mas de utilização bem simples. 

 
Federação Unida dos Planetas: organização política, 

econômica e social, fundamentada no conceito da diversidade com 
diferentes planetas, raças e culturas. Reconhece os direitos 
individuais de todos os seres e raças à autodeterminação, e a seguir 
seus destinos como acharem melhor, estabelecidos na Primeira 
Diretriz. Seus membros fundadores são Terra, Andor, Tellar, Vulcano 
e Alfa Centauri. 



 
Frota Estelar: divisão de segurança e pesquisa da Federação, 

responsável pelo controle da navegação espacial. Apesar de ser 
chamada de braço militar da Federação, a Frota está sujeita a leis 
muito rígidas, como a Primeira Diretriz, que proíbe a interferência de 
qualquer espécie em outras culturas. 

 
IDIC: símbolo e base da filosofia vulcana, estabelece que " a 

suprema glória da Criação está na sua Infinita Diversidade em 
Infinitas Combinações". 

 
Katrar. segundo a filosofia vulcana, é todo conhecimento de uma 

pessoa, tudo o que ela é e sabe No momento de sua morte o 
indivíduo confia o katra a uma pessoa próxima e de sua confiança, 
para depois ser depositado num dos pavilhões do complexo das 
montanhas de Gol, sob os cuidados dos Mestres do Kolinahr. 

Klingons: raça agressiva e 
expansionista, baseada numa implacável cultura guerreira. Durante 
séculos, o planeta foi palco de guerras entre as tribos, até que o líder 
Kahless, " o Inesquecível" uniu as tribos sob a mote " Tudo e todos 
que encontramos é nosso para comandar". O Império Klingon, oposto 
à Federação, constitui-se em vários planetas sob um regime violento 
e ditatorial. 

 
Klinzhai: planeta natal dos klingons. 
 
Kolinahr: ritual vulcano que determina o expurgo total das 

emoções, obtido através do domínio da mente, após um árduo 
treinamento físico e mental. O Kolinahr representa a retirada do 
medo e a união harmônica com a Mente Universal, o encontro da 
lógica perfeita. 



K’s't'lk: uma cientista originária do planeta Hamal, Alfa Arietis. 
Os hamalki são aracnídeos de um metro de altura com 12 pernas e 
12 olhos azuis, e um corpo acetinado transparente, gentis e 
extremamente sagazes. Colocam ovos cristalinos que se abrem 
quando eles morrem e vivem novamente, com as memórias da vida 
anterior, agora como filhos-eu. Cada sílaba de seu nome, composta 
apenas de consoantes, representa uma dessas vidas. r\s't'lk é uma 
cientista que atua na escola conhecida como "física criativa" , um 
conceito novo para o estudo dos fenômenos naturais. Ela inventou 
um motor de inversão capaz de fazer viagens intergalácticas. Ao 
testar o motor na Enterprise, levou a nave a um novo Universo, onde 
ninguém jamais esteve. O episódio é relatado no livro The Wounded 
Sky, também de Diane Duane. 

 
Kunat kalifi: literalmente" Casamento ou Desafio". A cerimônia é 

realizada na época do pon farr, embora o acordo do casamento seja 
feito entre as famílias dos noivos quando ambos ainda são crianças. 
Feio elo telepático, o macho é compelido a ir até o local do koon-ut-
kal-if-fee no período do pon farr. A fêmea envolvida escolhe entre 
kal-if-farr (casamento) ou kal-if-fee (desafio), em que dois machos 
lutam até a morte pela fêmea. 

 
Phaser. Armamento básico da Frota Estelar que emite um raio de 

energia semelhante à luz num laser (light amplification by stimulated 
emission of radiation). Esses raios de energia são de natureza 
pulsante, capazes de interferir nos padrões de organizações da 
moléculas de uma corpo ou objeto. Phasers podem emitir energia de 
forma contínua ou alternada, o que os possibilita serem regulados 
para desmaterializar (converter matéria em energia), romper 
(quebrar a coesão molecular), aquecer (aumentar a velocidade das 
moléculas) ou atordoar (produzir impacto neural). 

 
Plak tow: E a febre sangüínea do pon farr. Deixa o macho 

vulcano em completa alteração metabólica, urgindo o imediato 
acasalamento. 

 
Primeira Diretriz: Uma das leis mais sagradas da Federação 

Unida dos Planetas, com penas extremamente severas para sua 



violação. Proíbe qualquer membro da Frota Estelar de interferir no 
desenvolvimento político, cultural ou bélico de outras civilizações. 

 
Pon farr: fase do ciclo de reprodução vulcana pelo qual passam 

todos os machos adultos, de sete em sete anos. O macho sente a 
compulsão de se unir à fêmea para o acasalamento. 

 
Sehlat: grande mamífero descrito como um enorme urso de 

presas afiadas, capaz de forte ligação mental com seu dono. Nos 
tempos antigos, vulcanos domesticavam sehlats para serem 
sentinelas e guardas. Atualmente, é apenas animal de estimação, 
mas ainda é capaz de defender vulcanos de predadores. 

 
T'Pau: mulher mais importante e proeminente de vulcano. 

Presidiu a cerimônia do kunat kalifee de Spock. 

T’Pring: noiva prometida a Spock desde sua infância. 
No dia do casamento, T’Pring rejeitou Spock e escolheu o capitão Kirk 
para o kal-if-fee (desafio), com o objetivo de livrar-se dos dois e ficar 
com Stonn, seu amante secreto. Contudo, uma injeção do dr. McCoy 
concedeu ao capitão uma morte aparente, fazendo ambos 
sobreviverem ao combate Spock então rejeitou T’Pring e deu-lhe o 
direito de ficar com Stonn. 

 
Transportador mecanismo que desmaterializa qualquer objeto 

ou pessoa, convertendo sua matéria em energia e materializando-a 
com sua estrutura e organização original em qualquer lugar 
preestabelecido. Com alcance de 16 mil milhas, pode ser usado para 
transporte de carga ou para desembarque de tripulantes em planetas 
sem necessidade de naves auxiliares. 



Tricorder aparelho portátil de várias funções, 
combinando computador, sensor e gravador, que inclui uma pequena 
tela. Mede, analisa e grava uma infinidade de informações. 
Encontrado em várias versões, de acordo com as diversas 
especialidades: o tricorder médico analisa órgãos internos de seres 
vivos, o de engenharia analisa materiais etc. 

 
Turboelevador elevadores de alta velocidade que viajam tanto 

horizontal quanto verticalmente. Semelhantes a imensos tubos 
pneumáticos, os turboelevadores têm turbinas independentes, 
controladas por mecanismos ativados por computador, postados em 
cabos que controlam e dirigem a pressão do ar para fazê-los se 
moverem. 

 



 
GLOSSÁRIO CULTURAL 
 
Algoritmo: processo de cálculo matemático, ou de resolução de 

um grupo de problemas semelhantes, em que se estipulam regras 
formais para obter o resultado ou a solução do problema. 

 
ATP: adenosina trifosfato. É a principal molécula encarregada da 

respiração celular, feita nas mitocôndrias. Ela transporta energia 
química que será usada em quase todas as funções celulares. Ao 
receberem certos compostos químicos (fosfatos, especialmente o 
ADR adenosina difosfato), as mitocôndrias oxidam os nutrientes e 
produzem ATP e gás carbônico (CO2). O ATP sai da mitocôndria 
levando energia para todas as regiões da célula, e ao entregá-la, 
transforma-a novamente em ADP e fosfato, que voltam à mitocôndria 
e reiniciam todo o processo de respiração. 

 
Arquétipo: conceito criado pelo psicanalista suíço Carl Gustav 

Jung para designar imagens psíquicas do inconsciente coletivo, ou 
seja, do patrimônio coletivo de toda a humanidade. São símbolos que 
todas as culturas reconhecem como tendo significado psico-emotivo, 
como água, fogo, cruz, círculo, pai, mãe etc. 

 
Bomba de nêutrons: arma nuclear que se difere da bomba H 

por sua potência e por dissociar somente nêutrons, não os átomos 
envolvidos na operação. Teoricamente, é capaz de destruir apenas os 
seres vivos em seu raio de ação, deixando de pé construções, 
terrenos e montanhas. 

 
BBS: sigla que quer dizer Bulletin Board System. Sistema que 

gerencia comunicação entre diversos terminais de computador, 
possibilitando o envio de mensagens entre os diversos usuários da 
rede. Semelhante à Internet. 

 
Big Bang: grande explosão que deu origem ao Universo. Até 

1990, era a teoria mais aceita para a origem do Universo, mas foi 
provada graças às fotos de radiação de fundo enviadas pela sonda 
COBE, complementadas posteriormente pelo telescópio Hubble 



Bouiliabasse: sopa típica da região de Provence (França) feita 
com peixe de rochas, cozidos em água ou vinho branco, temperados 
com óleo de oliva, alho, açafrão, pimenta, salsa, tomilho e louro. 

 
Buraco-de-minhoca: conceito teórico da física quântica que 

reconhece túneis na espuma do espaço-tempo. Estes túneis 
dominariam as menores escalas da natureza e seriam capazes de 
regular a energia do vácuo do Universo, distribuindo-a, talvez a uma 
infinidade de universos paralelos, mas vazios. A proposta foi 
apresentada pelo físico Sydney Coleman, de Harvard, e também vem 
sendo estudada pelo físico Stephen Hawking, de Oxford. 

 
Diâmetro de Schwartzschild: em torno de cada singularidade, 

existe um volume no interior no qual a velocidade de escape 
gravitacional é maior do que a velocidade da luz (c). O diâmetro 
desta região é chamado de diâmetro de Schwartzschild, e sua 
superfície é denominada de horizonte de eventos. 

 
Carpe diem: expressão latina que quer dizer "Aproveite o dia". 
 
EEG: eletroencefalograma. Diagrama de análise das correntes 

elétricas do cérebro detectadas por eletrodos ligados à cabeça. 
 
Entropia: conceito físico que indica o índice de grau de 

desordem associado a cada forma de energia durante uma 
transformação energética, quantificando o grau de desordem dentro 
de um sistema. O conceito foi aplicado à crítica de arte pelo ensaísta 
Max Bense. 

 
Eugenia: ciência que estuda condições propícias à reprodução e 

melhoramento de uma raça. 
 
Fenótipo: refere-se ao aspecto externo do ser vivo, em oposição 

ao genótipo, seu aspecto hereditário determinado pelo conjunto de 
seus genes. 

 
Gametas: célula animal reprodutora presente em todos os seres 

pluricelulares, capaz de se unir a outro gameta da mesma espécie e 



de outro sexo para formar um ovo fecundado. Pode haver isogamia 
(gametas masculinos e femininos idênticos), mas não é o caso dos 
seres humanos, pois o espermatozóide é uma célula ativa pequena 
cheia de flagelos (cílios), e o óvulo é uma macrocélula inativa e cheia 
de reservas alimentares. 

 
Paleolítico: período pré-histórico que começa com o 

aparecimento de fósseis humanos e se caracteriza pela presença de 
artefatos feitos de osso e/ou fragmentos de pedra abrasada. For isso, 
também é conhecido como Idade da Fedra Lascada. 

 
Pirataria: Qualquer violência contra bens particulares ou pessoas 

e que, de modo indireto, pode ameaçar a soberania de um Estado, 
cometida por tripulantes de uma embarcação que se encontre em 
espaço marítimo ou aéreo fora do território de qualquer Estado. O 
navio pirata não está submetido a qualquer lei que não à sua própria, 
o que o diferencia dos corsários, que navegavam em uma 
embarcação com uma carta de corso, cujas ações eram autorizadas 
por beneplácito oficial. Na antigüidade, ações de pirataria foram 
praticadas por gregos, cipriotas, egípcios, fenícios, romanos e 
asiáticos. Na Idade Média e moderna, ampliou-se consideravelmente 
Na atualidade, continua sendo praticada com modernos sistemas 
computadorizados para detectar navios e aviões cargueiros 

 
Pub: vem do inglês public house, que quer dizer botequim ou 

hospedaria. Na Grã-Bretanha e em países de influência britânica, 
refere-se a estabelecimentos onde se servem bebidas alcoólicas. 

 
Radiação Cherenkov: luz emitida quando uma partícula rápida 

(perto da velocidade da luz) atravessa um meio transparente e 
refringente. 

 
RNA mensageiro: ácido ribonucléico, que transporta as 

informações do ácido desoxirribonucléico (DNA) do núcleo de uma 
célula para o citoplasma, onde ocorre a síntese de proteínas. Foi 
descoberto nos anos 60. Experiências de RNA e DNA para a memória 
foi feita com planárias (organismos unicelulares). 

 



Secessão: ato político de uma população de um território que se 
separa para formar um outro Estado independente ou para se unir a 
um outro Estado. 

 
Tábua ouija: tábua de madeira com letras e algarismos, usada 

em experiências parapsicológicas com o auxílio de um copo. Diz-se 
que espíritos respondem às perguntas, quando questionados, usando 
as letras e algarismos para escrever as respostas. 

 
The City: centro financeiro e de negócios de Londres, Inglaterra. 

É o equivalente a Wall Street, em Nova York (EUA). 
 
Tao Te King: também conhecido como Tao Te Ching, é o texto 

básico da filosofia taoista, escrito pelo filósofo Lao Tsé no século VI 
a.C, e recebeu mais tarde o nome de "Clássico do Caminho Perfeito". 
De estilo paradoxal e linguagem poética rica em imagens sugestivas, 
o livro é característico do modo chinês de pensar, em que se acredita 
numa realidade última que abrange e unifica todas as coisas e fatos 
do Universo. A essa realidade chama-se Tao. 

 
Valquíria: cavaleiras mágicas do folclore germânico, enviadas 

pelo deus Odin para se ocuparem dos guerreiros. Nos campos de 
batalhas, ajudam-os a vencer, selecionam os que vão morrer e 
escolhem entre estes os que farão companhia a Odin no Valhala. A 
mais famosa delas é Brunhilda, heroína do drama musical de Richard 
Wagner retratado em O anel dos nibelungos. 

 
Zen: filosofia japonesa, de tendência hindu e chinesa, que tem 

por objetivo a iluminação, a exemplo do próprio Buda; por isso 
também é conhecida como Zen-budismo. De natureza altamente 
prática, o zen prefere dispensar comentários intelectuais sobre os 
fatos, reconhecendo-os como são, e procura interpretá-los de 
maneira mais intuitiva. 


