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Para Ken Keller, que brotou das mesmas matrizes 
a quatro cores que eu. 
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prólogo
De Tempos selvagens: 

Uma história oral dos anos pós-guerra

Studs Terkel (Pantheon, 1979)

HERBERT L. CRANSTON

Anos depois, quando vi Michael Rennie sair daquele disco voador em O dia em 
que a Terra parou, cheguei para a minha esposa e disse: “É essa a cara que um 
embaixador alienígena deveria ter”. Sempre suspeitei que foi a chegada de Tachyon 
que deu a ideia para o filme, mas você sabe como Hollywood muda tudo. Eu estava 
lá, então sei como realmente foi. Para começar, ele desceu em White Sands, não 
em Washington. Ele não tinha um robô, e não atiramos nele. Considerando o que 
aconteceu, talvez devêssemos ter atirado, não é?

A nave, bem, certamente não era um disco voador e não se parecia em nada 
com os nossos V-2 capturados ou mesmo com os foguetes lunares na prancheta 
de Werner. Violava qualquer lei conhecida da aerodinâmica e também a relati-
vidade de Einstein.

Ele chegou de noite, a nave toda iluminada, a coisa mais bonita que já 
vi. Pousou com um baque no meio do campo de testes, sem foguetes, hélices, 
rotores ou qualquer meio de propulsão visível. A superfície externa parecia 
um coral, ou algum tipo de rocha porosa, coberta com espirais e esporões, 
como algo encontrado em uma caverna de calcário ou durante um mergulho 
no fundo do mar.

Eu estava no primeiro jipe a alcançá-la. Quando chegamos lá, Tach já es-
tava do lado de fora. Michael Rennie tinha ficado bem naquele traje espacial 
azul-prateado, mas Tachyon parecia uma mistura de um dos três mosqueteiros 
com um artista de circo. Não me importo de dizer que estávamos com bastante 
medo, tanto os garotos dos foguetes e os geniozinhos quanto os soldados. Lem-
brei daquela transmissão do Mercury Theater em 1939, quando Orson Welles fez 
todo mundo pensar que os marcianos estavam invadindo Nova Jersey, e eu não 
conseguia deixar de pensar que talvez naquele momento estivesse acontecendo 
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para valer. Mas assim que os holofotes bateram nele, ali de pé na frente da nave, 
nós relaxamos. Ele simplesmente não era assustador.

Era baixo, tinha só um pouco mais de um metro e sessenta, e para falar a 
verdade parecia estar com mais medo do que nós. Estava vestindo calças verdes 
justas com botas embutidas, uma camisa alaranjada com babados de rendinha 
nos pulsos e no colarinho, e uma espécie de colete de brocados prateados, bem 
apertado. O casaco era uma coisa amarelo-limão, com uma capa verde balançando 
ao vento atrás dele e chegando até o tornozelo. Usava um chapéu de aba larga 
com uma comprida pluma vermelha se projetando, mas, quando me aproximei, 
vi que na verdade era um estranho tipo de pena pontuda. O cabelo caía sobre os 
ombros; cheguei a achar que fosse uma garota. Também era um tipo de cabelo 
peculiar, vermelho e brilhante, como fios de cobre.

Eu não sabia o que pensar, mas me lembro de um de nossos alemães comen-
tando que ele parecia um francês.

Assim que chegamos ele foi caminhando lentamente até o jipe, com uma 
calma surpreendente, se arrastando pela areia com uma grande bolsa embaixo 
do braço. Começou a nos dizer seu nome, e ainda estava dizendo quando outros 
quatro jipes chegaram. Falava inglês melhor do que a maioria dos nossos alemães, 
apesar do sotaque esquisito, mas demorou para percebermos isso depois dele ter 
passado dez minutos nos dizendo seu nome.

Fui o primeiro ser humano a falar com ele. Juro por Deus que é verdade que 
fui eu, e não me interessa o que qualquer outra pessoa diga. Saí do jipe, estendi a 
mão e disse: “Bem-vindo aos Estados Unidos”. Comecei a me apresentar, mas ele 
me interrompeu antes que eu conseguisse falar.

— Herb Cranston, de Cape May, Nova Jersey — disse ele. — Cientista de 
foguetes. Excelente. Também sou cientista.

Ele não se parecia com nenhum cientista que eu tivesse conhecido, mas fiz 
uma concessão, já que vinha do espaço sideral. Estava mais preocupado sobre 
como ele sabia meu nome. Perguntei.

Ele acenou, agitando os babados, impaciente.
— Eu li sua mente. Isso não é importante. O tempo é curto, Cranston. A 

nave deles quebrou.
Achei que ele parecia mais do que um pouco perturbado quando disse aqui-

lo; triste, sabe? Angustiado, mas também assustado. E cansado, muito cansado. 
Então começou a falar sobre o tal globo. Era o globo com o vírus Wild Card, claro, 
todo mundo sabe disso agora, mas na época eu não tinha ideia de que merda era 
isso. Ele disse que estava perdido, precisava recuperá-lo e esperava, para o bem 
de todos nós, que estivesse intacto. Queria falar com nossos líderes. Deve ter 
lido seus nomes na minha mente, porque citou Werner, Einstein e o presidente, 
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embora o tenha chamado de “esse tal presidente Harry S. Truman”. Então subiu 
na traseira do jipe e se sentou.

— Leve-me até eles — disse. — Imediatamente.

PROFESSOR LYLE CRAWFORD KENT

De certa maneira fui eu quem cunhou o nome. O verdadeiro nome, o patronímico 
alienígena, era absurdamente comprido, claro. Lembro que vários de nós tentaram 
reduzi-lo, usando um ou outro pedaço durante as conferências, mas evidentemente 
isso era algum tipo de quebra de etiqueta no mundo natal dele, Takis. Ele sempre 
nos corrigia, de forma bastante arrogante, aliás, como um idoso esnobe dando 
uma lição em um bando de crianças. Bem, precisávamos chamar ele de alguma 
coisa. O título veio primeiro. Poderíamos tê-lo chamado de “Sua Majestade” ou algo 
assim, já que ele dizia ser um príncipe, mas os americanos não ficam à vontade 
com esse tipo de reverência e deferência. Ele também disse ser médico, embora 
não em nosso sentido da palavra, e justiça seja feita ele parecia saber bastante de 
genética e bioquímica, como se essa fosse a sua especialidade. A maior parte da 
nossa equipe tinha pós-graduações, e nos dirigíamos uns aos outros devidamente, 
de modo que pareceu natural que o chamássemos também de “doutor”.

Os cientistas de foguetes estavam obcecados com a nave do nosso visitante, 
particularmente com a teoria de seu sistema de propulsão mais rápida do que a 
luz. Infelizmente, nosso amigo takisiano havia queimado o impulso interestelar 
da nave em sua pressa para chegar aqui antes daqueles seus parentes e, além 
disso, se recusou categoricamente a permitir que qualquer um de nós, civil ou 
militar, inspecionasse o interior da nave. Werner e os alemães ficaram limitados 
a questionar o alienígena sobre o impulso, de uma forma que considerei bastante 
obsessiva. Pelo que eu entendia, a física teórica e a tecnologia da viagem espacial 
não eram disciplinas em que nosso visitante fosse particularmente especializado, 
então as respostas oferecidas não eram muito claras, mas compreendemos que 
o impulso fazia uso de uma partícula até então desconhecida e que viajava mais 
rápido do que a luz.

O alienígena tinha um termo para a partícula, tão impronunciável quanto seu 
próprio nome. Bem, eu tinha algum conhecimento de grego clássico, como qualquer 
homem instruído, e um talento para nomenclatura, modéstia à parte. Fui eu que 
cunhei o termo “tachyon”. De alguma forma os soldados confundiram as coisas e 
começaram a se referir ao nosso visitante como “aquele sujeito tachyon”. O nome 
pegou, e daí foi um pulo para dr. Tachyon, como ficou conhecido na imprensa.
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CORONEL EDWARD REID, SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA 
DO EXÉRCITO DOS EUA (APOSENT.)

Você quer que eu diga, certo? Todo maldito repórter que fala comigo quer que 
eu diga. Tudo bem, aí vai. Nós erramos. E pagamos por isso. Sabe que depois eles 
chegaram muito perto de mandar todos nós para a corte marcial, toda a equipe 
de interrogatório? É verdade.

A pior parte é que não imagino como poderíamos ter feito diferente. Eu estava 
encarregado do interrogatório dele. Eu sei bem.

O que realmente sabíamos sobre ele? Nada além do que ele mesmo nos con-
tou. Os geniozinhos o tratavam como o Menino Jesus, mas os militares têm que 
ser um pouco mais cautelosos. Se você quer entender, se coloque no nosso lugar 
e se lembre de como era na época. A história dele era completamente absurda, e 
ele não podia provar porcaria nenhuma.

Tudo bem, ele aterrissou naquele avião-foguete esquisito, só que não tinha 
foguetes. Isso foi impressionante. Talvez aquele avião tivesse vindo do espaço 
sideral, como disse. Mas talvez não tivesse. Talvez fosse um daqueles projetos 
secretos em que os nazistas trabalhavam, sobras da guerra. Eles no final tinham 
jatos e aqueles V-2, sabe, e estavam até mesmo trabalhando na bomba atômica. 
Talvez fosse russo. Eu não sabia. Tenho certeza que, se pelo menos Tachyon tivesse 
nos deixado examinar a nave, nossos rapazes poderiam ter descoberto de onde 
ela vinha. Mas ele não deixou ninguém entrar na maldita coisa, o que me pareceu 
bastante suspeito. O que ele estava tentando esconder?

Ele disse que vinha do planeta Takis. Bem, nunca ouvi falar em droga nenhu-
ma de planeta Takis. Marte, Vênus, Júpiter, claro. Até mesmo Mongo e Barsoom. 
Mas Takis? Liguei para doze astrônomos renomados de todo o país, até mesmo 
para um cara na Inglaterra. Perguntei: onde fica o planeta Takis? Não existe 
planeta Takis, responderam.

Ele devia ser um alienígena, certo? Nós o examinamos. Exame físico completo, 
raios X, uma bateria de testes psicológicos, tudo. O resultado foi humano. Não 
importava o que fizéssemos, o resultado voltava humano. Nada de órgãos extras, 
nada de sangue verde; cinco dedos nas mãos, cinco dedos nos pés, duas bolas e 
um pau. O desgraçado não era diferente de você ou de mim. Falava inglês, pelo 
amor de Deus. Mas olha isso: também falava alemão. E russo, e francês, e algumas 
outras línguas que esqueci. Fiz gravações de duas das minhas sessões com ele e 
mostrei-as a um linguista, que disse que o sotaque era da Europa Central.

E os psiquiatras, nossa, você tinha que ouvir os relatos deles. Paranoico 
clássico, disseram. Megalomania, disseram. Esquizo, disseram. Todo tipo de coisa. 
Quero dizer, esse cara alegava ser um príncipe do espaço sideral com malditos 
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poderes mágicos, que tinha vindo para cá sozinho a fim de salvar a porra do nosso 
planeta. Isso soa razoável para você?

E me deixa dizer uma coisa sobre os malditos poderes mágicos. Tenho que 
admitir que era a coisa que mais me incomodava. Quero dizer, Tachyon não podia 
apenas dizer o que você estava pensando, mas também te olhar de um jeito estranho 
e te fazer pular em cima da mesa e baixar as calças, você querendo ou não. Passei 
horas com ele todos os dias e ele me convenceu. O problema é que meus relatórios 
não convenceram os figurões na Costa Leste. Pensaram que era algum tipo de truque, 
que ele estava nos hipnotizando, lendo nossa postura corporal, usando psicologia para 
nos fazer pensar que lia mentes. Mandariam um hipnotizador profissional para des-
cobrir como ele fazia isso, mas a merda bateu no ventilador antes que conseguissem.

Ele não queria muita coisa. Tudo o que pediu foi um encontro com o presi-
dente para que pudesse mobilizar todas as Forças Armadas americanas para pro-
curar uma nave espacial acidentada. Tachyon estaria no comando, claro, ninguém 
mais era qualificado. Nossos principais cientistas poderiam ser seus ajudantes. 
Ele queria radar, jatos, submarinos, cães farejadores e máquinas esquisitas das 
quais ninguém havia ouvido falar. Diga o nome de qualquer coisa, que ele queria 
também. E não queria ter que consultar ninguém. Se você quer saber a verdade, 
aquele cara se vestia como um cabeleireiro viado, mas pelo modo como dava 
ordens você pensaria que tinha pelo menos três estrelas.

E por quê? Ah, sim, a história dele era mesmo demais. Disse que no planeta 
Takis algumas famílias importantes comandavam tudo, tipo a realeza, só que 
todas tinham poderes mágicos e mandavam em todos os outros que não tinham. 
Essas famílias passavam a maior parte do tempo brigando, como os Hartfield e 
os McCoy. O grupo dele tinha uma arma secreta na qual estavam trabalhando 
havia dois séculos. Um vírus artificial feito sob medida, projetado para interagir 
com a composição genética do organismo hospedeiro, segundo ele. Tachyon havia 
participado do grupo de pesquisa.

Bem, eu estava dando corda para ele. Perguntei o que aquele germe fazia. E 
olha só: ele fazia tudo.

Segundo Tachyon, o que devia fazer era acelerar os poderes mentais deles, 
talvez até mesmo dar novos poderes, transformá-los quase em deuses, o que cer-
tamente lhes daria uma vantagem sobre os outros. Mas nem sempre funcionava 
assim. Algumas vezes, sim. Mas com maior frequência matava as cobaias. Ficou 
falando em como aquela coisa era mortal e conseguiu me deixar assustado. Quais 
eram os sintomas?, perguntei. Sabíamos sobre armas biológicas desde 1946; só 
para o caso de ele estar dizendo a verdade, queria saber o que procurar.

Ele não conseguiu me dizer os sintomas. Havia de todo tipo. Cada pessoa 
tinha sintomas diferentes. Já ouviu falar de um germe que funcione assim? Eu não.
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Então Tachyon disse que algumas vezes transformava as pessoas em aber-
rações, em vez de matá-las. Que tipo de aberrações?, perguntei. Todos os tipos, 
disse ele. Concordei que isso parecia muito ruim e perguntei por que o pessoal 
dele não tinha usado essa coisa nas outras famílias. Porque algumas vezes o vírus 
funcionava, falou; refazia as vítimas, lhes dava poderes. Que tipo de poderes? 
Todos os tipos de poderes, claro.

Então eles tinham essa coisa. Não queriam usar nos inimigos e possivelmente 
lhes dar poder. Não queriam usar neles mesmos e matar metade da família. Não 
queriam deixar de lado. Decidiram testar em nós. Por que nós? Porque éramos 
geneticamente idênticos aos takisianos, disse ele, a única raça desse tipo da qual 
tinham conhecimento, e o vírus era projetado para funcionar no genótipo taki-
siano. Por que tamanha sorte? Alguns deles achavam que era evolução paralela, 
outros acreditavam que a Terra era uma colônia takisiana perdida — ele não 
sabia e não se importava.

Ele se importava com a experiência. Achava que era “ignóbil”. Ele protestou, 
contou Tachyon, mas o ignoraram. A nave partiu. E Tachyon decidiu detê-los 
sozinho. Veio atrás em uma nave menor, terminou queimando o maldito impulso 
tachyon para conseguir chegar antes deles. Embora fosse da família, mandaram 
que fosse à merda quando os interceptou e houve uma espécie de batalha sideral. 
A nave dele foi danificada, a dos outros, incapacitada, então caíram. Em algum 
lugar a leste, disse. Ele os perdeu por causa dos danos em sua nave. Então ater-
rissou em White Sands, onde achou que poderia conseguir ajuda.

Registrei a história toda em meu gravador. Depois o Serviço de Inteligência 
do Exército entrou em contato com todo tipo de especialista: bioquímicos, mé-
dicos, pessoal de guerra bacteriológica, tudo que você possa imaginar. Um vírus 
alienígena, dissemos a eles, com sintomas totalmente aleatórios e imprevisíveis. 
Impossível, responderam. Um absurdo sem limites. Um deles me deu uma aula 
sobre como germes da Terra nunca poderiam afetar marcianos como naquele 
livro de H.G. Wells, e germes marcianos também não poderiam nos afetar. Todos 
concordaram em que aquela coisa de sintomas aleatórios era risível. Então, o que 
deveríamos fazer? Todos fizemos piada sobre a gripe marciana e a febre do espa-
çonauta. Alguém, não lembro quem, chamou de vírus Wild Card em um relatório, 
um vírus que era como uma carta curinga, e nós passamos a usar o nome, mas 
ninguém acreditou nisso nem por um segundo.

Era uma situação ruim e Tachyon só piorou quando tentou fugir. Ele quase 
conseguiu, mas, como meu velho sempre me dizia, “se você quase ganhou, você 
ainda perdeu”. O Pentágono havia mandado seu próprio homem para interrogá-
-lo, um coronel da Aeronáutica chamado Wayne, e imagino que Tachyon enfim 
se cansou. Ele assumiu o controle do coronel Wayne e simplesmente saíram mar-
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chando juntos do prédio. Sempre que eram questionados, Wayne ordenava que 
os deixassem passar, e a patente tem seus privilégios. O disfarce era que Wayne 
tinha ordem de escoltar Tachyon de volta a Washington. Requisitaram um jipe 
e foram até a espaçonave, mas àquela altura uma das sentinelas havia entrado 
em contato comigo, e meus homens esperavam por eles com ordens diretas de 
ignorar qualquer coisa que o coronel Wayne dissesse. Nós o levamos de volta sob 
custódia e o mantivemos lá, sob guarda reforçada. Apesar de todos os poderes 
mágicos, não havia muito que pudesse fazer. Podia obrigar uma pessoa a realizar 
o que queria, talvez três ou quatro, se realmente se esforçasse, mas não todos nós, 
e já estávamos atentos aos seus truques.

Talvez tenha sido uma manobra idiota, mas com a tentativa de fuga ele con-
seguiu o encontro que insistia em ter com Einstein. O Pentágono continuava nos 
dizendo que ele era apenas o maior hipnotizador do mundo, mas eu não estava 
mais engolindo aquilo, e você deveria ter ouvido o que o coronel Wayne pensava 
da teoria. Os geniozinhos também estavam ficando agitados. De qualquer forma, 
Wayne e eu conseguimos arrancar uma autorização para levar o prisioneiro de 
avião a Princeton. Imaginei que uma conversa com Einstein não faria mal e talvez 
pudesse trazer algo de positivo. A nave dele estava sob custódia e já havíamos 
arrancado do homem tudo o que podíamos. Einstein supostamente era o maior 
cérebro do mundo, então talvez conseguisse descobrir qual era a do sujeito, certo?

Ainda tem quem diga que os militares são culpados por tudo o que aconte-
ceu, mas isso não é verdade. É fácil ser esperto em retrospectiva, mas eu estava 
lá e vou afirmar até morrer que os passos que demos foram sensatos e prudentes.

A coisa que realmente me irrita é quando falam que não fizemos nada para 
rastrear aquele maldito globo com os esporos do Wild Card. Talvez tenhamos 
cometido um erro, certo, mas não éramos idiotas, fizemos todo o possível para 
nos proteger. Cada maldita instalação militar do país recebeu a ordem de ficar 
atenta a uma espaçonave caída que parecesse algo como uma concha com luzes 
de navegação. É culpa minha que nenhuma delas tenha levado isso a sério, droga?

Pelo menos me dê o crédito por uma coisa. Quando o caos se instalou, em 
duas horas eu já tinha colocado Tachyon em um jato para Nova York. Estava na 
poltrona atrás dele. O ruivo frouxo chorou metade da maldita viagem pelo país. 
Já eu rezei por Jetboy.
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trinta minutos sobre a broadway!
A última aventura de Jetboy!

Howard Waldrop

O Campo de Aviação Bonham, em Shantak, Nova Jersey, estava fechado em ra-
zão do mau tempo. O pequeno holofote na torre mal era visível na escuridão do 
nevoeiro rodopiante.

O som de pneus contra o piso molhado ecoou em frente ao Hangar 23. Uma 
porta de carro se abriu, e um momento depois se fechou. Passos alcançaram a 
porta de serviço, que foi aberta. Scoop Swanson entrou, carregando sua Kodak 
Autograph Mark ii e uma bolsa de lâmpadas de flash e filmes.

Lincoln Traynor se ergueu do motor do P-40 excedente, que estava refor-
mando para um piloto de linha aérea que o comprara em um leilão por duzentos 
e noventa e três dólares. A julgar pela forma do motor, devia ter sido pilotado 
pelos Tigres Voadores, em 1940. O rádio na bancada de trabalho transmitia um 
jogo. Linc diminuiu o som.

— Oi, Linc — disse Scoop.
— Oi.
— Nada ainda?
— Não, e nem deve ter. O telegrama que ele mandou ontem disse que chegaria 

esta noite. É o suficiente para mim.
Scoop acendeu um Camel com um fósforo Three Torches que pegou da cai-

xa na bancada. Soprou fumaça na direção da placa de “Absolutamente proibido 
fumar” nos fundos do hangar.

— Ei, o que é isso?
Ele caminhou até os fundos. Ainda na embalagem, havia duas extensões 

de asa vermelhas e dois tanques de cerca de mil litros em forma de gota para 
instalar sob as asas.

— Quando foi que isso chegou?
— A Força Aérea enviou ontem de San Francisco. Chegou outro telegrama 

para ele hoje. Pode ler, já que é você quem está escrevendo a história.
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Linc lhe deu as ordens do Departamento de Guerra.

para: Jetboy (Tomlin, Robert nmi)
origem: Campo de Aviação Bonham
Hangar 23
Shantak, Nova Jersey
1. Efetivo esta data 1200 horas Zulu, 12 de agosto de 1946, você não está mais 

em serviço ativo, Força Aérea do Exército dos Estados Unidos.
2. Sua aeronave (modelo experimental — nº serv. jb-1) está por meio deste 

retirada da ativa, Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, e repas-
sada a você como aeronave particular. Material de apoio da faeua ou do 
Departamento de Guerra não será mais enviado.

3. Registros, comendas e prêmios repassados em envio separado.
4. Nossos registros mostram que Tomlin, Robert nmi não obteve brevê. Por 

favor, entrar em contato com cab para cursos e certificação.
5. Céu limpo e de vento em popa.

Por
Arnold, H. H.
cem, faeua

ref: Ordem executiva #2, 8 de dezembro de 1941

— O que é isso de ele não ter brevê? — perguntou o jornalista. — Vasculhei 
o arquivo sobre ele; tem trinta centímetros de espessura. Droga, ele deve ter voado 
mais rápido e mais longe, derrubado mais aviões que qualquer um... quinhentos 
aviões, cinquenta navios! Ele fez tudo isso sem um brevê?

Linc limpou gordura do bigode.
— É. Nunca vi um garoto mais louco por aviões. Em 1939, ele não podia ter 

mais de doze anos, ouviu falar que tinha um emprego aqui. Apareceu às quatro 
da manhã; fugiu do orfanato para fazer isso. Vieram pegar ele. Mas é claro que o 
professor Silverberg contratou o menino, deu um jeito com eles.

— Silverberg, o que os nazistas mataram? O cara que fez o jato?
— É. Anos à frente de todo mundo, mas esquisito. Montei o avião para ele, 

Bobby e eu fizemos isso à mão. Mas Silverberg fez os jatos; os motores mais desgra-
çados que já vi. Os nazistas e os italianos, e Whittle, na Inglaterra, tinham começado 
os deles. Mas os alemães descobriram que alguma coisa estava acontecendo aqui.

— Como o garoto aprendeu a voar?
— Acho que ele sempre soube — disse Lincoln. — Um dia ele estava aqui me 

ajudando a dobrar metal, no outro ele e o professor estavam voando a seiscentos 
e cinquenta quilômetros por hora. No escuro, com aqueles motores iniciais.
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— Como eles conseguiram manter segredo?
— Não conseguiram muito bem, os espiões vieram atrás de Silverberg; que-

riam ele e o avião. Bobby tinha saído com a aeronave. Acho que ele e o professor 
sabiam que algo de errado ia acontecer. Silverberg lutou tanto que os nazistas 
mataram ele. Depois foi o escândalo diplomático. Na época o jb-1 só tinha seis 
armas calibre .30, e não sei onde o professor arrumou elas. Mas com isso o garoto 
deu um jeito no carro cheio de espiões, e aquela lancha no Hudson cheia de gente 
da embaixada. Todos com vistos diplomáticos.

Linc parou um momento.
— Espera um pouco — disse ele. — Fim de uma rodada dupla em Cleveland. 

Na Blue Network.
Ele aumentou o volume do rádio Philco de metal que estava em cima do 

quadro de ferramentas.
“... Sanders para Papenfuss, para Volstad, uma jogada dupla. É isso. Então o 

Sox perdeu dois para o Cleveland. Voltaremos...”
Linc desligou.
— Lá se vão cinco pratas. Onde eu estava?
— Os alemães mataram Silverberg, e Jetboy se vingou. Ele foi para o Canadá, 

certo?
— Se juntou à Força Aérea canadense extraoficialmente. Lutou na Batalha 

da Grã-Bretanha, foi para a China com os Tigres contra os japas, estava de volta 
à Grã-Bretanha para Pearl Harbor.

— E Roosevelt colocou ele no serviço ativo?
— Mais ou menos. Sabe, tem uma coisa engraçada sobre a carreira dele. Ele 

lutou a guerra inteira, mais que qualquer outro americano, do final de 1939 até 
1945, e então, bem no fim, desapareceu no Pacífico. Durante um ano todo mundo 
achou que estava morto. Então acharam ele naquela ilha deserta mês passado e 
agora está voltando para casa.

Um zumbido alto e fino, como um avião a hélice em um mergulho, veio do 
céu nebuloso do lado de fora. Scoop pegou o terceiro Camel.

— Como ele consegue pousar nessa sopa?
— Ele tem um radar para todos os climas no avião, tirou de um caça noturno 

alemão em 1943. Poderia pousar na lona de um circo à meia-noite.
Eles foram até a porta. Duas luzes de aterrissagem perfuraram a neblina, 

girando. Elas baixaram até a extremidade oposta da pista, se viraram e voltaram 
pela pista de taxiar.

A fuselagem vermelha brilhava à luz envolta em cinza da pista de pouso. O 
bimotor de asa alta virou na direção deles e taxiou até parar.

Linc Traynor colocou um conjunto de travas duplas sob cada um dos dois trens 
de pouso traseiros de três rodas. Metade do nariz de vidro do avião se levantou e 
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deslizou para trás. O avião tinha três projeções de canhões de vinte milímetros 
na base das asas entre os motores e uma abertura para setenta e cinco milímetros 
abaixo e à esquerda da borda da cabine.

Tinha um leme alto e fino e os profundores traseiros tinham a forma da cauda 
de uma truta. Sob cada profundor havia a abertura para um cano de metralhadora 
voltado para trás. As únicas marcas no avião eram quatro estrelas fora do padrão 
da faeua em um medalhão negro e o número de série jb-1 no alto da asa traseira 
direita e no fundo da esquerda, e abaixo do leme.

As antenas de radar no nariz pareciam algo em que se podia grelhar salsichas.
Um garoto vestindo calças vermelhas, camisa branca, capacete azul e óculos 

de aviador saiu da cabine e pisou na escada deslizante do lado esquerdo.
Tinha dezenove, talvez vinte. Tirou o capacete e os óculos. Tinha cabelos 

castanho-claros encaracolados, olhos castanhos e era baixo e corpulento.
— Linc — disse ele, abraçando o homem gorducho e dando tapinhas em 

suas costas durante um minuto inteiro. Scoop tirou uma foto.
— Ótimo ter você de volta, Bobby — disse Linc.
— Ninguém me chama assim há anos. É realmente bom ouvir isso de novo.
— Esse é o Scoop Swanson — disse Linc. — Ele vai te deixar famoso outra vez.
— Eu preferia dormir. — Ele apertou a mão do repórter. — Algum lugar por 

aqui onde a gente consiga comer ovos com presunto?

O barco se dirigiu à doca em meio ao nevoeiro. No porto, um navio terminou de 
limpar os porões e estava se virando para seguir rumo ao sul.

Havia três homens na amarração: Fred, Ed e Filmore. Um homem saiu do 
barco com uma maleta nas mãos. Filmore se inclinou e deu uma nota de cinco e 
duas de vinte ao cara no leme, e em seguida ajudou o sujeito com a maleta.

— Bem-vindo ao lar, dr. Tod.
— É bom estar de volta, Filmore.
Tod vestia um terno folgado e um sobretudo, embora fosse agosto. Usava o 

chapéu baixado sobre o rosto, e um brilho metálico vindo dele refletia as luzes 
fracas de um armazém.

— Este é Fred e este é Ed — disse Filmore. — Eles estão aqui só por hoje.
— Oi — disse Fred.
— Oi — disse Ed.
Caminharam de volta até o carro, um Merc ‘46 que parecia um submarino. 

Entraram, com Fred e Ed vigiando os becos cobertos por neblina dos dois lados. 
Em seguida Fred foi para trás do volante e Ed, para o banco do carona. Ele tinha 
uma escopeta calibre dez.
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— Ninguém está esperando por mim. Ninguém se importa — disse o dr. 
Tod. — Todos que tinham algo contra mim estão mortos ou se tornaram pessoas 
respeitáveis durante a guerra e fizeram fortuna. Sou um homem velho e estou 
cansado. Vou para o interior criar abelhas, apostar em cavalos e investir na bolsa.

— Não está planejando nada, chefe?
— Absolutamente nada.
Ele virou a cabeça quando passaram por um poste de luz. Metade de seu 

rosto havia desaparecido e uma placa lisa ia do queixo até a linha do chapéu, da 
narina à orelha esquerda.

— Para começar, não consigo mais atirar. Minha noção de profundidade 
não é mais como antes.

— Não é à toa — disse Filmore. — Ouvimos dizer que alguma coisa acon-
teceu com você em 1943.

— Eu estava em uma operação lucrativa fora do Egito, enquanto o Afrika 
Korps desmoronava. Cobrava uma taxa para levar pessoas de um lado para o 
outro, em aviões supostamente neutros. Só uma atividade paralela. Então dei de 
cara com aquele aviador metido.

— Quem?
— O garoto com o avião a jato, antes de os alemães terem um.
— Vou ser honesto, chefe, não acompanhei muito a guerra. Penso nesses 

conflitos puramente territoriais a longo prazo.
— Como eu devia ter feito — disse o dr. Tod. — Estávamos saindo da Tunísia. 

Tinha umas pessoas importantes naquela viagem. O piloto gritou e houve uma 
tremenda explosão. O que me lembro é de acordar na manhã seguinte, eu e uma 
outra pessoa em um bote salva-vidas no meio do Mediterrâneo. Meu rosto doen-
do. Eu me levantei. Alguma coisa caiu no fundo do bote. Era meu olho esquerdo. 
Estava me encarando. Eu soube que estava com problemas.

— Você falou de um garoto com um avião a jato? — perguntou Ed.
— Sim. Descobrimos depois que decifraram nosso código e ele tinha voado 

quase mil quilômetros para nos interceptar.
— Quer se vingar? — perguntou Filmore.
— Não. Foi há tanto tempo que mal me lembro daquele lado do meu rosto. Isso 

só me ensinou a ser um pouco mais cuidadoso. Encarei como formação de caráter.
— Então sem planos, né?
— Nenhum — afirmou o dr. Tod.
— Vai ser bom, para variar — disse Filmore.
Eles viram as luzes da cidade passando.
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Ele bateu na porta, desconfortável em seu novo terno marrom com colete.
— Entra, está aberta — respondeu uma voz feminina. Em seguida, em tom 

abafado: — Fico pronta em um minuto.
Jetboy abriu a porta de carvalho do saguão e entrou no aposento, passando 

pela divisória de tijolos de vidro.
Uma bela mulher estava no meio da sala, o vestido pelo meio dos braços 

erguidos. Vestia corpete, cinta-liga e meias de seda e puxava o vestido para baixo 
com uma das mãos.

Jetboy virou o rosto, corado e surpreso.
— Ah — disse a mulher. — Ah! Eu... Quem?
— Sou eu, Belinda — disse ele. — Robert.
— Robert?
— Bobby, Bobby Tomlin.
Ela o encarou por um momento, as mãos cruzadas na frente do corpo, embora 

estivesse totalmente vestida.
— Ah, Bobby — disse ela, se aproximando, abraçando-o e dando-lhe um 

grande beijo na boca.
Ele havia esperado por aquilo durante seis anos.
— Bobby. Que incrível ver você. Eu... Eu estava esperando outra pessoa. 

Algumas... amigas. Como me encontrou?
— Bem, não foi fácil.
Ela recuou.
— Deixa eu olhar para você.
Ele olhou para ela. Na última vez em que a vira, Belinda tinha catorze anos 

e parecia um garoto, ainda no orfanato. Ela tinha sido uma garota magra, com 
cabelo louro-escuro. Uma vez, quando ela tinha onze anos, quase o nocauteou. 
Era um ano mais velha.

Então ele foi embora, trabalhar no campo de aviação, depois lutar com os 
britânicos contra Hitler. Escreveu para ela sempre que pôde, depois de os ameri-
canos entrarem na guerra. Ela havia deixado o orfanato e sido colocada em um 
lar adotivo. Em 1944 uma de suas cartas voltou com a marcação “Mudou-se sem 
deixar endereço”. Então ele não soube o que fazer durante o último ano.

— Você está diferente — disse ele.
— Você também.
— É.
— Acompanhei os jornais durante a guerra. Tentei escrever para você, mas 

acho que as cartas nunca chegaram. Depois disseram que você tinha desaparecido 
no mar e eu meio que desisti.
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— Bem, desapareci, mas me encontraram. Agora estou de volta. Como tem 
passado?

— Muito bem, desde que fugi do lar adotivo — disse ela, uma expressão sofrida 
passando pelo rosto. — Não sabe como fiquei feliz de me mandar de lá. Ah, Bobby. 
Ah, como eu queria que as coisas fossem diferentes! — Os olhos dela marejaram.

— Ei — disse ele, segurando-a pelos ombros. — Senta. Tenho uma coisa 
para você.

— Um presente?
— Sim — respondeu ele, dando-lhe um pacote de papel sujo e manchado 

de óleo. — Carreguei isso durante os dois últimos anos da guerra. Estavam no 
avião comigo na ilha. Desculpa por não ter tido tempo de fazer outro embrulho.

Ela rasgou o papel pardo. Dentro havia exemplares de O ursinho Pooh e A 
história do coelho mau.

— Ah — disse Belinda. — Obrigada.
Ele se lembrou dela vestindo o macacão do orfanato, tendo acabado de entrar 

suja e cansada de um jogo de beisebol, deitada no chão da sala de leitura com um 
livro do ursinho Pooh.

— O livro do Pooh está autografado pelo próprio Christopher Robin. Des-
cobri que ele era oficial da raf em uma das bases na Inglaterra. Ele disse que 
não costumava fazer esse tipo de coisa, que era só outro aviador. Falei que não 
contaria a ninguém. Mas eu tinha procurado por toda parte até encontrar um 
exemplar, e ele sabia disso.

“Este outro tem uma história por trás. Eu estava voltando quase ao anoite-
cer, escoltando uns B-17 com problemas. Ergui os olhos e vi dois caças noturnos 
alemães chegando, provavelmente em patrulha, tentando pegar uns Lancaster 
antes que passassem sobre o Canal.

“Para resumir, derrubei os dois; eles caíram perto de um pequeno vilarejo. 
Mas eu tinha ficado sem combustível e tive que descer. Vi um belo e plano pasto 
de ovelhas com um lago ao fundo e pousei.

“Quando saí da cabine, vi uma senhora e um cão pastor à beira do campo. 
Ela tinha uma escopeta. Quando chegou perto o bastante para ver os motores e 
os adesivos, ela disse, ‘Bela pontaria! Não quer entrar para jantar e usar o telefone 
para ligar para o Comando de Caça?’. Dava para ver os dois me-110 queimando 
à distância.

“‘Você é o famoso Jetboy. Temos acompanhado seus feitos no jornal de Sawrey. 
Sou a sra. Heelis’, ela disse, estendendo a mão.

“Eu a apertei. ‘Sra. William Heelis? E aqui é Sawrey?’
“‘Sim’, respondeu ela.
“‘Você é Beatrix Potter’, falei.
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“‘Suponho que sim’, disse ela.
“Belinda, lá estava aquela velha senhora, com um suéter puído e um velho 

vestido liso. Mas quando sorriu, eu juro, toda a Inglaterra se iluminou!”
Belinda abriu o livro. Na folha de guarda estava escrito:

Para a amiga americana de Jetboy,
Belinda,
da
Sra. William Heelis
(“Beatrix Potter”)
12 de abril de 1943

Jetboy tomou o café que Belinda fez para ele.
— Onde estão suas amigas?
— Bem, ele... Elas já deviam estar aqui. Estava pensando em descer até o 

telefone e ligar para elas. Posso adiar o encontro e ficamos aqui falando sobre os 
velhos tempos. Posso mesmo ligar.

— Não — falou Jetboy. — Vamos fazer assim: te ligo depois, durante a sema-
na; podemos sair juntos uma noite quando não estiver ocupada. Seria divertido.

— Seria mesmo.
Jetboy se levantou para sair.
— Obrigada pelos livros, Bobby. Significam muito para mim, de verdade.
— É realmente bom te ver de novo, Bee.
— Ninguém me chama assim desde o orfanato. Liga logo, tá bom?
— Com certeza — disse ele, se inclinando e beijando-a novamente.
Ele caminhou até as escadas. Enquanto descia, um sujeito com um terno 

zoot ajustado — calças de cavilha, paletó comprido, corrente de relógio, gravata-
-borboleta do tamanho de um cabide, cabelo engomado para trás, fedendo a 
Brylcreem e Old Spice — subiu as escadas de dois em dois degraus, assoviando 
“It Ain’t the Meat, It’s the Motion”.

Jetboy o ouviu bater na porta de Belinda.
Do lado de fora, havia começado a chover.
— Ótimo. Exatamente como em um filme — disse Jetboy.

A noite seguinte estava silenciosa como um cemitério.
Então cachorros começaram a latir por toda a área de Pine Barrens. Gatos 

gritaram. Pássaros voaram de milhares de árvores, em pânico, circulando de um 
lado para o outro na noite escura.
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A estática tomou conta de todos os rádios no nordeste dos Estados Unidos. 
Aparelhos de televisão novos brilharam, o volume dobrando. Pessoas reunidas 
ao redor de Dumonts de nove polegadas deram pulos com o barulho e o brilho 
repentinos, chocados em suas próprias salas, em bares e em calçadas diante de 
lojas de equipamentos por toda a Costa Leste.

Para os que estavam ao ar livre, aquela noite quente de agosto foi ainda 
mais espetacular. Uma fina linha luminosa se deslocou bem no alto, brilhante, e 
continuou a cair. Então se expandiu, o brilho aumentando, transformada em um 
meteorito azul-esverdeado, pareceu parar e depois se transformou em cem faíscas 
cadentes que se apagaram lentamente no escuro céu estrelado.

Algumas pessoas disseram ter visto outra luz menor alguns minutos depois. 
Ela pareceu pairar, depois acelerou na direção oeste, ficando mais escura à medida 
que avançava. Os jornais estavam cheios de histórias sobre os “foguetes fantasmas” 
na Suécia naquele verão. Era uma temporada sem muita novidade.

Alguns telefonemas para o Departamento de Meteorologia ou bases da Força 
Aérea do Exército receberam a resposta de que provavelmente eram desvios da 
chuva de meteoros delta aquarídios.

Em Pine Barrens uma pessoa sabia que não era verdade, embora não estivesse 
com disposição para comunicar isso a ninguém.

Jetboy passou pelas portas da Gráfica Blackwell vestindo calças largas, camisa e 
jaqueta marrom de aviador. Havia uma placa brilhante em vermelho e azul sobre 
a porta: Lar da Cosh Comics Company.

Ele parou junto à mesa da recepcionista.
— Robert Tomlin para ver o sr. Farrell.
A secretária o encarou; era uma loura magra que usava óculos de aros alon-

gados para cima que davam a impressão de que um morcego havia acampado 
em seu rosto.

— O sr. Farrell faleceu no inverno de 1945. Você estava servindo ou algo 
assim?

— Algo assim.
— Gostaria de falar com o sr. Lowboy? Ele ocupa o cargo do sr. Farrell agora.
— Quem estiver encarregado da história em quadrinhos do Jetboy.
O lugar inteiro começou a tremer conforme as impressoras eram ligadas 

nos fundos do prédio. As paredes do escritório estavam decoradas com capas 
extravagantes de revistas em quadrinhos, prometendo coisas que apenas eles 
podiam oferecer.

— Robert Tomlin — disse a secretária no interfone.
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