
 

 

O almoço que os soldados trouxeram para Anna teve um gosto amargo. 

Quase tão amargo quanto a longa noite, durante a qual ela mal conseguiu dormir, e a interminável 

manhã, durante o qual ela aguardou em vão sem que ninguém viesse lhe dar satisfações. 

O isolamento parecia ter o cruel efeito de focar o seu pensamento em Michael, e quem a visse 

naquele momento talvez se assustasse com o seu rosto excessivamente vermelho e contorcido. 

Afinal, à medida que cada memória até então feliz retornava à sua mente, se transformava em um 

novo motivo de rancor, não poupando sequer o momento inicial do casal. 

 

**** 

 

O primeiro beijo aconteceu fazia quase um ano, em uma noite de um sábado de folga. 

Naquela ocasião, os astronautas que treinavam juntos resolveram ir a um bar próximo para celebrar. 

Ao chegarem ao local, que era frequentado sobretudo por funcionários do Centro de Treinamento 

Espacial, os astronautas foram em direção à lateral mais tranquila e reservada, ideal para conversar. 

Susan trazia consigo uma grande pasta-ficheiro branca, abarrotada de folhas que ela usava para fazer 

anotações pessoais sobre os treinamentos recebidos. Mesmo naquele momento, enquanto caminhava 

seguindo os colegas, ela lia uma das folhas que tinha retirado da pasta. 

A atenção de Haruto também parecia distante. Ele utilizava um dispositivo móvel para conversar em 

japonês com a sua noiva Yuna. Os dois estavam empolgados sobre as ideias de Yuna sobre um projeto de 

armadura mecha que ela gostaria de desenvolver no doutorado em robótica. Haruto sempre foi o seu maior 

incentivador, e aquelas conversas costumavam se estender por várias horas. 

Anna tinha bom gosto e sabia se vestir como ninguém. Ela estava ao mesmo tempo elegante e 

sensual, com um salto que harmonizava com o vestido, brincos e colar, fato que atraiu diversos olhares, 

masculinos e femininos, os quais ela ignorou, como de costume. 

Michael, por sua vez, ostentava postura e aparência impecáveis, com o cabelo detalhadamente 

penteado e a barba muito bem-feita, como a doutrina militar prescrevia. As suas formas chamativas e o seu 

charme natural disputaram olhares que, de outra forma, se dirigiriam apenas à Anna. 

Eles enfim se sentaram. 

– Então, Haruto, me deixe adivinhar – chamou Michael: – conversando novamente com a sua noiva 



 

 

sobre ideias para desenvolverem robôs-autômatos-samurais? 

– Tecnicamente falando, mechas são armaduras, e não autômatos – Haruto explicou rapidamente. 

Ele mal levantou os olhos do dispositivo móvel enquanto respondia. 

– Mas e quanto aos samurais? Você também é um fã da história dos quarenta e sete ronins? 

Haruto apenas assentiu, com um movimento de cabeça, sem tirar os olhos do dispositivo móvel. 

Michael se deu conta de que não conseguiria a atenção dele, e resolveu tentar alguém mais. 

– E quanto a você, Susan: o que você acha de, pelo menos esta noite, tirar uma folga do trabalho e se 

juntar a nós aqui no planeta Terra? – perguntou ele, com um esboço delicado de sorriso. 

Susan interrompeu a leitura por um segundo e olhou de volta para Michael, esboçando uma sílaba. 

Entretanto, Anna se precipitou em chamar a atenção de Michael. 

– Eu estou sempre aqui, com os pés firmes no chão, livre e acessível – afirmou ela. 

O seu excesso de objetividade não passou despercebido por Susan, que reparou também no olhar 

intenso que a moça dirigiu ao colega. Ruborizada, Susan refugiou-se novamente na leitura. 

Michael também suspeitou das intenções de Anna, e a ideia ao mesmo tempo o surpreendeu e o 

agradou. Assim sendo, ele abriu os ombros e espaçou os braços, assumindo uma postura menos formal e 

mais receptiva ao tempo que mantinha um olhar contínuo, porém discreto, dirigido à Anna. 

 Anna também se deu conta do quão explícita ela foi. 

– Garçom, por favor! – ela chamou em voz alta, tentando fugir do embaraço. 

– Boa noite! – disse a garçonete que se aproximou para pegar os pedidos dos astronautas. – 

Comandante Michael! Como vai? – acrescentou ao vê-lo, encarando-o com sensualidade. 

– Olá Cindy... – respondeu Michael, recolhendo-se enquanto desviava o olhar. 

– Todo astronauta bonitão é escorregadio como você? – perguntou Cindy. 

Ela colocou as mãos sobre o quadril e o balançou para um lado 

Dessa vez, até Haruto levantou os olhos para encarar Michael. 

– Eu vou querer o drinque mais forte da casa – Anna apressou-se novamente. 

– Então serão dois – acrescentou Michael, sorrindo sem graça. 

– Uma soda com limão – disse Haruto. 



 

 

– Água para mim – completou Susan. 

– Tudo bem, eu já volto – disse Cindy, afastando-se com um piscar de olhos para Michael. 

– Então vocês se conhecem?!... – Anna questionou Michael, com certo despeito. 

– Bom, a nossa foto autografada está na parede do bar, juntamente com as das outras equipes de 

astronautas que se formaram por aqui, e isso acaba nos dando alguns fãs – ele desconversou. 

Anna apenas cruzou os braços, tentando esconder o que poderia ser um início de ciúmes. 

– Mesmo após pesquisar sobre o assunto, eu ainda não consigo compreender porque as pessoas são 

em geral atraídas, em um primeiro momento, mais pela beleza do que pela inteligência – alegou Haruto. – 

Vocês saberiam trazer luz a mais esse misterioso traço psicológico característico dos indivíduos? 

– A culpa é de mamãe: foi ela quem me fez bonitão assim! – respondeu Michael. 

Susan riu alto. As brincadeiras espontâneas de Michael tinham esse efeito sobre ela. 

Haruto correu os olhos pelos colegas, com a boca torta, antes de voltar a atenção para Yuna. 

Anna, por sua vez, ergueu a cabeça e a virou para o outro lado, simulando uma cara de desdém. 

– Com licença – disse Cindy, que já estava de volta com os pedidos. 

Ela serviu a água de Susan, a soda de Haruto, o drinque de Anna e, finalmente, o drinque de Michael, 

ao lado do qual ela se demorou, perto o suficiente para irritar Anna. 

– Por enquanto é só, se precisarmos chamamos você de novo! – informou Anna, dispensando Cindy. 

Cindy se afastou novamente, com um novo piscar de olhos indiscreto para Michael. 

Anna então pegou a taça que lhe foi servida e tomou todo o drinque de uma só vez e, em seguida, 

pegou também a taça de Michael, sorvendo todo o conteúdo até o fim. 

Michael olhou demoradamente para Anna, mantendo um sorriso aberto. 

– Mulheres decididas, que lutam pelo que querem, sempre me fascinaram – disse ele. 

Susan, que tomava um gole de água, quase se engasgou. Ela percebeu que era hora de partir. 

– Essa é a nossa deixa – disse Susan ao ouvido de Haruto, em voz baixa. 

Ela então se levantou da cadeira. 

– Eu tenho que ir... estudar sobre os sistemas de controle do Hermes – ela improvisou, em voz alta, 

repousando uma mão nas costas de Haruto. 

Haruto entendeu o sinal. 



 

 

– É melhor eu lhe acompanhar, para você não voltar sozinha – disse ele. 

– Haruto, você sempre foi um cavalheiro, muito gentil e prestativo! – acrescentou Michael, apoiando 

a iniciativa de Susan e de Haruto de se retirarem e deixá-lo a sós com Anna. 

Haruto sacou a carteira do bolso e Susan tencionou abrir a bolsa, mas Michael os interrompeu. 

– De forma alguma, esta é por minha conta – disse ele. 

– Ótimo! – Susan agradeceu com um movimento de cabeça e um sorrido. – Vamos, Haruto! 

A partida dos dois chamou a atenção de Cindy, que se reaproximou de Michael. 

– Você também está de saída? – disse Cindy, encarando Anna de forma desafiadora. 

A pergunta deixou claro que Cindy gostaria de ficar a sós com Michael. 

– É? Eu estava mesmo a ponto de sugerir isso... – respondeu Anna, com a cabeça erguida. 

Não era do feitio dela fugir a um desafio, e os drinques que ela tomou já estavam fazendo efeito. 

– Michael, o que você acha de irmos para um lugar com mais privacidade? – Anna completou. 

– Eu estou adorando esta noite – respondeu ele, sorrindo satisfeito. 

– Então relaxe, pois vai ficar muito melhor – afirmou Anna com total desinibição. 

Ela aproximou-se do rosto de Michael e o puxou, dando-lhe um beijo demorado. 

Aquilo foi tudo o que Cindy viu antes de dar-lhes as costas e afastar-se, visivelmente aborrecida. 

Entretanto, não foi apenas um beijo que Anna e Michael trocaram aquela noite. 

Uma chuva fria encharcou Anna após ela sair do taxi e antes de ela chegar à entrada do hotel para o 

qual Michael a levou. Por causa disso, ela começou a se aquecer por debaixo do casaco dele antes mesmo de 

eles entrarem no quarto em que eles compartilhariam os seus primeiros momentos de encantamento mútuo. 

Com efeito, aquele foi apenas o primeiro dentre muitos hotéis que o comandante e a sua 

subcomandante visitariam a partir daquele momento. Cada vez mais atraídos, entregues e reconfortados. 

Apesar do envolvimento poderoso do qual não queriam mais se livrar, desde o início eles 

concordaram em guardar segredo sobre a sua relação, sem declará-la abertamente aos superiores ou aos 

colegas de trabalho. Eles receavam que a confirmação do seu relacionamento pudesse levantar suspeitas 

sobre a sua imparcialidade e ameaçar a sua continuidade na missão. 


