
Este	texto	é	um	brevíssimo	resumo	da	“Operação	Desatinos”	—	a	mais	recente	obra	prima	
(pelo	lado	da	Mãe)	de	Vitorino	de	Sousa.	Nela	se	apresentam	10	dos	72	comandantes	estelares	
–	todos	eles	membros	da	Comunidade	dos	Deuses	–	que	têm	vindo	a	participar	nesta	Operação,	

ainda	em	curso,	presentemente,	no	País	dos	Taralhoucos.	
	

	
	
Prefácio	de	God	Ufredyón	
	
Eu	sou	um	dos	Colaboradores	 Imprescindíveis	que	 integram	a	grandiosa	Operação	Desatinos,	
que	há	séculos	tem	vindo	a	ser	desenvolvida	no	País	dos	Taralhoucos,	sob	a	atenta	e	dedicada	
coordenação	 de	 Vamozaystyón.	 Todos	 estes	 Colaboradores	 Imprescindíveis,	 deuses	
provenientes	 dos	 mais	 variados	 sectores	 da	 galáxia,	 foram	 mobilizados	 para	 o	 extremo	
ocidental	da	Europa,	mais	concretamente	para	uma	zona	onde,	há	cerca	de	900	anos,	 surgiu	
um	país	que,	nas	inúmeras	civilizações	do	espaço	exterior,	não	tardou	a	ser	designado	por	País	
dos	Taralhoucos.	Esta	designação	não	é	fruto	de	embirração	seja	de	quem	for,	muito	menos	de	
Vamozaystyón	e	da	sua	equipa	altamente	profissionalizada.	Essa	designação	deriva,	isso	sim,	de	
a	maior	parte	do	que	tem	vindo	a	ocorrer	naquele	território,	não	ter	pés	nem	cabeça.	Portanto,	
por	ter	só	tronco,	não	pode	ir	a	lado	nenhum,	tal	como	as	árvores.	O	que	é	uma	pena	porque,	
assim,	elas	não	podem	fugir	dos	incêndios.	Também	os	Taralhoucos	estão	todos	queimadinhos,	
não	por	fora	como	as	árvores,	mas	por	dentro.	O	que	é	ainda	pior.	(...)	Eis,	então,	a	lista	dos	dez	
Colaboradores	 Imprescindíveis,	 todos	 eles	membros	 da	 Comunidade	 dos	 Deuses,	 ordenados	
segundo	a	forma	como	serão	apresentados	adiante:	
	

• Socey	Teamar.	
• God	Ufredyón.	
• Tir	Iquédyón.	
• Anjak	Ansadyón.		
• Puryduryón.	
• Trystesyna	Amiñyón.	
• Satur	Nynyón.		
• Put’kaloyryón.	
• Pen	Adouryón.		
• Óvay-Órraxyón.	

	
	

	
Apresentação	de	Socey	Teamar	
	
Segundo	 a	 sapiência	 bacoca	 dos	 Taralhoucos	mais	 alienados	 e	 de	 outros	 do	mesmo	 género	
(felizmente	raros	por	esse	universo	fora),	os	anjos	não	têm	sexo.	Não	vou	discutir	essa	matéria,	
para	não	criar	mais	divergências.	Todavia,	não	posso	deixar	de	referir	o	óbvio:	os	anjos	podem	
não	ter	sexo,	mas	têm	género.	Assim,	tenho	o	prazer	de	introduzir	Socey	Teamar,	cognominada	
a	Bela	pelas	civilizações	associadas	à	estrela	Vega,	da	constelação	de	Lira,	de	onde	é	originária.	
Abnegada	 colaboradora	 da	 Operação	 Desatinos,	 conta	 com	 várias	 condecorações	 atribuídas	
pelo	 departamento	 do	 Conselho	 de	 Administração	 Galáctica	 que	 coordena	 esta	 zona	 da	 Via	
Láctea,	conselho	esse	dirigido	pelo	não	menos	laureado	Tat	Udo’fich.		(...)	Socey	Teamar	é	uma	
meiguice,	 sem	dúvida,	mas	não	deixa	de	 ser	 firme	quando	é	preciso.	Na	 sua	 firmeza,	não	 se	
cansa	de	asseverar	que	a	matriz	do	género	feminino	não	é	nem	balofa,	nem	alforréquica,	nem	
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nhanhosa,	 como	 a	 maior	 parte	 das	 senhoras	 Taralhoucas	 julgam.	 Esta	 afirmação	 poderá	
espantar	milhares	 delas.	 Não	 obstante,	 vencer	 esse	 espanto	 faz	 parte	 do	 trabalho	 evolutivo	
relacionado	com	os	primeiros	degraus	da	Escadaria	da	Busca	da	Lucidez,	a	 tal	que	vem	dar	à	
nossa	porta.	 (...)	A	título	de	exemplo,	aqui	tens	o	afago	com	que	brindou	a	Taralhouca	Maria	
Caneças:	
	
Deixa-me	 dizer-te	 o	 que	 poderá	 sossegar	 o	 teu	 coração	 assustado,	 minha	 querida:	 a	
humanidade	experimenta	a	convalescença	de	uma	saga	dificílima.	E,	como	acontece	com	todos	
os	 seres	 em	 convalescença,	 precisa	 de	 apoio.	 É	 o	 que	 eu	 estou	 aqui	 a	 dar-te,	 pessoalmente.	
Depende	de	ti	aceitar	ou	rejeitar	este	afago.	Eu	sei	que	umas	vezes	o	aceitas,	outras	vezes	nem	
tanto.	Mas	de	uma	coisa	podes	estar	certa:	o	meu	apoio	é	uma	constante.	Nunca	duvides	disto.	
Fica	em	paz,	minha	linda.		
	
	

	
	
	
Apresentação	de	God	Ufredyón	
	
Antes	 de	 apresentar	 a	 minha	 própria	 colaboração	 nesta	 obra,	 gostaria	 de	 responder	 a	 uma	
questão	 que	 tem	 sido	 frequentemente	 levantada	 por	 muitos	 Taralhoucos.	 Paira	 no	 ar	 uma	
curiosidade	vibrante	acerca	da	minha	origem.	De	onde	é	que	o	gajo	vem,	caneco?	perguntam	
eles	 quando,	 na	 sua	 enraizada	 taralhouquice,	 julgam	 que	 eu	 não	 estou	 a	 ouvir.	 Há	 quem	
assegure	 que	 venho	 dos	 Trep	 Ano’ko	 Keyro,	 essa	 espantosa	 civilização	 do	 outro	 lado	 da	 Via	
Láctea.	Outros,	 garantem	que	 a	minha	 origem	está	 na	 longínqua	 civilização	 dos	 Kypr	Okuós,	
localizada	no	lado	esquerdo	de	Andrómeda	para	quem	olha	da	Terra.	Eu	deixo-os	falar	porque	
já	 sei	 que	não	 vale	 a	pena	 contrariar	 a	 ignorância.	 Confesso	que	não	me	agrada	desiludir	 os	
Taralhoucos,	mas	a	experiência	da	desilusão	faz	parte	do	processo	de	aquisição	da	Lucidez.	(...)	
Nenhuma	destas	certezas	dos	Taralhoucos	(Trep	Ano’ko	Keyro	e	Kypr	Okuós	)	está	certa,	como	
é	costume.	Na	verdade,	a	minha	origem	é	lunar.	Não	da	dimensão	física	da	Lua,	evidentemente,	
porque	nessa	não	há	ninguém,	como	até	os	Taralhoucos	já	sabem.	E	é	por	estar	sempre	perto	
que	 conheço	 muitíssimo	 bem	 o	 que	 gerou	 a	 lamentável	 situação	 que	 se	 vive	 na	 Terra,	
especialmente	neste	país	em	que	trabalhamos.	Nem	preciso	de	telescópio;	as	ondas	de	choque	
chegam-me	 constantemente.	 (...)	 Quanto	 a	mim,	 o	método	 de	 contacto	 é	 diferente	 porque	
disponho	 da	 capacidade	 de	 me	 materializar.	 O	 processo	 é	 extremamente	 desgastante	 (até	
porque	tenho	de	escolher	a	fatiota	com	que	apareço	diante	dos	meus	contactados),	mas	já	me	
habituei.	 Apareço	 aos	 meus	 contactados	 e	 converso	 sobre	 os	 temas	 que	 me	 parecem	
oportunos,	 ou	 esclareço	 as	 dúvidas	 que	 lhes	 incham	 as	 olheiras.	 É	 por	 isso	 que	 as	 minhas	
intervenções	 surgem	 na	 forma	 de	 diálogos.	 O	 caso	 da	 Bruxa	 Dugonga	 é	 exemplar,	 depois	
perceberás	porquê.	 E	como	o	Vitorino	gosta	de	teatro,	pedi-lhe	que	trabalhasse	os	 textos	de	
forma	a	poderem	ser	representados	em	palco.	A	minha	gratidão	por	isso.	E,	já	agora,	também	
lhe	agradeço	a	 trabalheira	por	 ter	 compilado	 todo	o	 resto	da	 informação,	 vinda	diretamente	
dos	 implacáveis	 Guardiões	 Façanhudos.	 Para	 premiar	 a	 sua	 disponibilidade,	 em	 breve	 será	
agraciado	com	a	Grã	Cruz	da	Ordem	do	Supremo	Desatino.	
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Apresentação	de	Tir	Iquédyón	
	
Este	 cooperante	destaca-se	dos	outros	Colaboradores	 Imprescindíveis,	 porque	não	é	oriundo	
de	nenhum	lugar	do	Cosmos	fora	deste	sistema	solar.	Na	verdade,	tal	como	eu,	ele	é	vizinho	
dos	Terráqueos,	embora	a	sua	casa	fique	um	pouco	mais	longe.	Se	eu	sou	oriundo	da	Lua,	Tir	
Iquédyón	tem	as	suas	origens	em	Marte,	planeta	de	onde	saiu,	há	imenso	tempo,	a	bordo	da	
sua	nave	Veer	Melhuska,	novinha	em	folha,	para	cumprir	uma	comissão	de	serviço	no	sul	da	
Europa.	Segundo	foi	informado	pelos	seus	conterrâneos,	membros	do	Alto	Comando	da	Espada	
Refulgente,	nesse	último	país	europeu,	vivem,	há	quase	mil	anos,	os	indescritíveis	Taralhoucos.	
(...)	Ele	 já	sabia,	evidentemente,	que	aquela	zona	da	Europa	era	habitada,	mas	desconhecia	a	
natureza	 das	 gentes	 que	 lá	 viviam.	 Não	 é	 admirar,	 porque	 sempre	 andou	 por	 fora.	 Saía	
frequentemente	do	seu	planeta,	mas	sempre	em	sentido	contrário.	Na	véspera	da	partida	para	
a	 Terra,	 durante	 a	 festa	 de	 despedida,	 abrilhantada	 pelo	 grupo	Ggslakuyej,	 que	 chegara	 das	
Plêiades	na	 semana	anterior,	 Lord	Mat	Arrápydu,	um	dos	mais	destacados	membros	do	Alto	
Comando	da	Espada	Refulgente,	levantou	a	voz	para	explicar:	
	
-	 Sabes,	 Tir	 Iquédyón,	 o	 problema	 não	 é	 que	 aquela	 malta	 não	 se	 governe	 nem	 se	 deixe	
governar,	como	parece	ter	dito	um	imperador	romano	megalómano	cujo	nome	ficou	associado	
às	 cesarianas;	 o	 problema	 é	 que	 eles	 teimam	 em	 carpir	 as	 suas	 mágoas,	 chorando	 muito.	
Alguns	 chegam	 a	 fazer	 gala	 da	 choraminguice.	 O	 vazio	 deles	 é	 tão	 desmesurado	 que	 se	
esforçam	por	 enchê-lo	 com	mágoas,	 depressões	 e	 desgraças.	 Suspeita-se	 que	 os	 Taralhoucos	
mais	trágicos	usam	a	ganideira	e	a	lamúria	para	atingirem	o	orgasmo	do	sofrimento.	Inclusive	
os	que	passaram	uns	dias	de	barriga	ao	sol	nas	praias	que	 já	 foram	dos	mouros.	Saem	de	 lá	
morenaços,	 mas	 com	 cara	 de	 quem	 nunca	 teve	 sorte	 na	 vida.	 Quanto	 aos	 outros,	 não	 tão	
cinzentos,	gostam	de	passar	por	idiotas,	rindo-se	do	que	não	tem	graça	e	admirando	o	que	não	
presta	pra	nada.		
	
Vendo	Tir	Iquédyón	com	ar	espantado,	sem	conseguir	dizer	nada,	Mat	Arrápydu	concluiu:	
	
-	Por	isto	já	vês!	Precisamos	de	acabar,	de	uma	vez	por	todas,	com	os	desatinos	destes	vizinhos	
pasmados	e	choramingas.		
	
Dada	 a	 gravidade	 da	 situação,	 o	 Alto	 Comando	 da	 Espada	 Refulgente	 determinou	 que	 a	
comissão	de	Tir	Iquédyón	é	de	duração	indeterminada.	(...)	A	Comunidade	dos	Deuses	refere-se	
a	Tir	Iquédyón,	como	O	Impetuoso.	Eis	um	exemplo	dos	seus	impulsos:	
	
Meu	Taralhouco	submisso,	aprende:	Declara	o	que	pretendes	com	boa	 intenção.	Não	precisas	
de	repetir.	Depois,	espera	pela	resposta.	Mas	enche-te	de	paciência	pois	pode	demorar!	
	
	

	
	
	
Apresentação	de	Puryduryón		
	
A	 gloriosa	 civilização	 de	 Arcturus	 surge	 aqui	 representada	 por	 este	 notável	 Colaborador	
Imprescindível,	um	dos	membros	honorários	da	Comunidade	dos	Deuses	que,	desde	a	primeira	
hora,	se	disponibilizou	para	integrar	a	Operação	Desatinos,	a	fim	de	ajudar	a	acabar	com	todo	o	
tipo	de	desmandos	perpetrados	pelos	Taralhoucos.	Ficou	célebre	um	desabafo	seu,	à	saída	da	
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reunião	 anual	 sobre	 o	 estado	 deste	 sector	 da	 galáxia,	 realizada	 no	 anfiteatro	 principal	 do	
Conselho	de	Administração	Central,	cuja	presidência	está	entregue	à	 intransigente	e	vigorosa	
Dama’Duroniel.	 Traçando	 a	 túnica	 para	 trás	 das	 costas	 e	 arreganhando	 um	 pouco	 os	 seus	
dentes	azul	turquesa,	característicos	da	raça	arcturiana,	sentenciou:	
	
-	Já	vai	sendo	tempo	daqueles	pindéricos	ganharem	juízo!	
	
Como	nessa	ocasião	ele	já	era	conhecido	por	o	Desbocado,	ninguém	estranhou	o	desabafo.	(...)	
Portanto,	 leitor/a,	não	 te	ofendas.	Por	 trás	da	 língua	solta	de	Puryduryón,	O	Desbocado	está	
uma	sabedoria	que	não	deves	desprezar.	Podes	odiar	o	mensageiro	à	vontade,	que	ele	não	se	
rala.	Mas	aprecia	as	suas	mensagens.	Eis	um	exemplo	dos	seus	abanões	com	destinatário:	
	
Ó	Bráulio.	Ouve-me	bem,	meu	calaceiro!	Para	adquirires	autonomia,	tens	de	ganhar	consciência	
do	teu	elevadíssimo	grau	de	dependência	de	coisas	e	pessoas.	Aconselhas-te	com	este	e	aquele,	
sem	perceberes	que	estás	a	cair	na	situação	do	coxo	que	pede	ajuda	a	outro	coxo.	Isto	é	terrível,	
porque	 nenhum	 dos	 dois	 pode	 andar	 depressa.	 Se	 queres	 despachar-te,	 tens	 de	 pôr	 as	 duas	
pernas	do	mesmo	tamanho,	e	deixar	os	coxos	 irem	no	vagar	deles.	Mete	nessa	cabeça	que	o	
caminho	é	 individual.	Não	vais	de	braço	dado	com	ninguém;	vais	ao	meu	 lado	e	ao	 lado	dos	
Outros	 que,	 como	 eu,	 já	 estão	 fartos	 de	 te	 aturar.	 Eles	 não	 dizem,	mas	 também	 estão	 p’los	
cabelos!	...	Sebento!	
	

	
	
	
	Apresentação	de	Anjak	Ansadyón	
	
Tenho	o	grato	prazer	de	apresentar	agora	uma	das	primeiras	Colaboradoras	Imprescindíveis	a	
ser	 enviada	 para	 a	 Terra,	 logo	 após	 a	 aprovação	 da	 Operação	 Desatinos	 pelo	 Conselho	 de	
Administração	Galáctica,	presidido	pela	intransigente	e	vigorosa	Dama’Duroniel.	Se	tu,	leitor/a,	
te	 dedicas	 ao	 estudo	 da	 linha	 do	 tempo	 dos	 acontecimentos	 ocorridos	 neste	 planeta,	 devo	
dizer-te	que	a	chegada	de	Anjak	Ansadyón	à	Terra	remonta	a,	mais	ou	menos,	400.000	anos.	
Por	 que	 chegou	 ela	 nessa	 altura?	 Porque	 os	 Neandertal	 –	 uma	 espécie	 habilitada	 com	 a	
primeira	 sementinha	 de	 consciência	 –	 tinham	 acabado	 de	 ser	 postos	 no	 planeta.	 Logo,	 era	
preciso	quem	cuidasse	e	orientasse	o	crescimento,	quer	da	espécie,	quer	da	sementinha,	para	
evitar	chatices	no	futuro.	Tal	não	foi	possível,	infelizmente,	porque	a	taralhouquice	é	como	as	
plantas	invasoras:	não	deixam	espaço	para	mais	nada.	Muito	menos	para	a	Lucidez.	É	por	isso	
que	as	colaborações	de	Anjak	Ansadyón	nesta	obra	são	preciosas.	(...)	Gostaria	de	acrescentar	
uma	 palavra	 sobre	N’eand	 Ertalyón,	 o	 grande	 instrutor	 de	 Anjak	 Ansadyón.	 Este	 engenheiro	
genético	é	o	 criador	dos	Neandertal.	 Escusas	de	 te	pôr	 já	 a	pensar,	 leitor/a,	que	ele	é	Deus,	
porque	não	é.	É	apenas	o	criador	dessa	espécie.	Como	ainda	hoje	acontece,	por	vezes,	entre	os	
cientistas	 terráqueos,	 N’eand	 Ertalyón	 deu	 o	 seu	 nome	 à	 espécie	 que	 concebera	 e	montara	
geneticamente.	 Só	 que,	 quando	 Anjak	 Ansadyón,	 lá	 na	 grutas	 de	 Engis,	 disse	 aos	 peludos	
Neandertal	que	o	seu	criador	era	N’eand	Ertalyón	(a	quem	deviam	respeitar,	mas	jamais	rezar	
chateando-o	com	pedidos),	eles,	como	eram	um	bocado	tronchos,	perceberam	Neandertal.	E	
assim	ficou	para	a	posteridade.	Anjak	Ansadyón,	olhando	para	a	pinta	deles,	percebeu	logo	que	
não	 valia	 a	 pena	 perder	 tempo	 a	 corrigi-los,	 porque	 eram	bastante	 entroncados	 e	 detinham	
uma	taxa	muito	considerável	de	mau	feitio.	Para	que	fiques,	desde	 já,	com	uma	ideia	do	que	
vais	encontrar	mais	adiante,	eis	um	exemplo	das	suas	amarguradas	memórias:	
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–	Saudações,	Mestre.	Ontem,	quando	saí	daqui,	veio-me	à	 ideia	um	dos	grandes	desatinos	do	
Fernão	de	Magalhães.	
	
–	Referes-te	àquele	Taralhouco	que	deu	a	primeira	volta	ao	mundo	deles?	
	
–	Bom,	deu...	mais	ou	menos.	A	questão	é	precisamente	essa.	Ficou	pelo	caminho	porque	não	
ligou	nenhuma	ao	que	eu	lhe	comuniquei,	antes	de	partir	para	a	viagem!	
	
–	Admiras-te	que	não	te	tenha	ligado	nenhuma?	Já	devias	estar	habituada?	
	
–	Eu	sei.	Mas	que	quer?	Faz	imensa	impressão	tanta	surdez.		
	
–	Bom,	e	que	foi	que	disseste	ao	homem?		
	
–	Não	foi	bem	dizer,	porque	ele	não	canalizava	nem	por	escrito	nem	verbalmente.	Teve	de	ser	
como	 é	 costume:	 quando	 estava	 a	 dormir,	 injetei-lhe	 o	 seguinte	 pensamento:	 Fernão,	 tu	
habituaste-te	a	conduzir	a	 tua	vida	de	acordo	com	os	 teus	desejos.	Mas,	 sem	a	minha	ajuda,	
dificilmente	 conseguirás	 chegar	 a	 bom	 porto.	 Declara,	 em	 voz	 alta	 e	 com	 veemência,	 que	
aceitas	a	minha	existência	e	a	minha	ajuda.	
	
–	Realmente,	 era	 tudo	quanto	o	homem	precisava.	 E	que	 fez	 ele	quando	acordou,	na	manhã	
seguinte?	
	
–	Ora,	achou	que	tinha	tido	um	pesadelo!	Então,	para	arrebitar,	saiu	da	sua	nau,	desceu	à	praia	
e	pôs-se	a	dar	mergulhos	no	Guadalquivir.	
	
–	Só	visto!	
	
–	Se	tivesse	seguido	o	meu	conselho,	quando	chegou	ao	Oceano	Pacífico,	eu	tinha-lhe	dito	pra	
não	parar	nas	Filipinas.	Assim,	parou;	morreu!	
	
	

	
	
	
Apresentação	de	Trystesyna	Amiñyón	
	
A	 inestimável	presença	de	Trystesyna	Amiñyón	na	Operação	Desatinos	é	da	 responsabilidade	
do	 Alto	 Comando	 de	Órion,	 cuja	 sede,	 depois	 de	 ter	 estado	 3	 biliões	 de	 anos	 galácticos	 em	
Betelgeuse,	 foi	 recentemente	deslocalizada	para	um	dos	planetas	da	estrela	Rigel,	porque	dá	
mais	 jeito	 assim.	 A	 vasta	 experiência	 deste	 Colaborador	 imprescindível	 em	 livrar	 populações	
planetárias	 das	 garras	 afiadas	 da	 maluqueira,	 obtida	 noutras	 civilizações	 igualmente	
contaminadas	 pelo	 vírus	 do	 subdesenvolvimento	 (embora	 não	 tanto	 como	 no	 País	 dos	
Taralhoucos),	 é	 uma	 mais-valia	 para	 os	 sete	 biliões	 de	 terráqueos	 em	 geral	 e	 para	 os	
Taralhoucos	em	particular.	 (...)	 Trystesyna	Amiñyón	 tem	uma	particularidade	que	o	distingue	
dos	outros	Colaboradores	Imprescindíveis,	seus	camaradas	de	infortúnio.	Passo	a	explicar:	em	
vez	 de	 tomar	 a	 iniciativa	 de	 comunicar	 a	 sua	 sapiência	 lúcida	 –	 se	 é	 que	 isto	 não	 é	 um	
pleonasmo	 –,	 espera	 que	 os	 Taralhoucos	 lhe	 façam	 perguntas.	 Ouve	 com	 imensa	 atenção,	
pondera,	reflete	um	bocadinho	e,	depois,	dá	a	sua,	sempre	sumarenta,	resposta.	Todavia,	nem	
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sempre	 foi	 assim.	 Até	 uma	 certa	 altura,	 a	 sua	 forma	 de	 operação	 era	 idêntica	 à	 dos	 outros	
Colaboradores	 Imprescindíveis	–	exceptuando	a	minha	que,	 como	 já	 referi,	 é	aparecer-lhes	à	
frente	sem	que	eles	estejam	à	espera.	Ou	seja,	Trystesyna	Amiñyón	 também	se	 insinuava	na	
mente	dos	Taralhoucos	para,	depois	de	agitar	as	águas	estagnadas,	deixar	lá	ideias	renovadoras.	
Assim	foi	até	ao	dia	em	que	o	caudaloso	rio	da	sua	paciência	secou.	Esta	secura	aconteceu	no	
dia	 em	 que	 o	 presidente	 do	 Sindicato	 Global	 dos	 Taralhoucos,	 no	 final	 de	 uma	 reunião	 de	
Concertação	Social,	lhe	atirou	com	esta:	
	
–	O	que	 é	 que	 tu	 tens	de	andar	a	meter	 o	 bedelho	nas	nossas	 vidas,	 ó	 anjolas?...	 Alguém	 te	
chamou?...	Vai	mas	é	pra	casa,	pá!	
	
O	trauma	desencadeado	por	esta	grosseria	chunga,	ainda	por	cima	proferida	com	um	palito	ao	
canto	 da	 boca,	 foi	 de	 tal	 ordem,	 que,	 antes	 de	 cair	 em	 depressão	 profunda,	 Trystesyna	
Amiñyón	jurou	que	nunca	mais	falaria	com	aquela	gente.	(...)	Considerando	a	invulgar	situação	
deste	Colaborador	 Imprescindível,	 os	membros	do	Alto	Comando	de	Órion,	 com	o	 coração	a	
transbordar	de	orgulho,	passaram	a	 referi-lo,	nas	 suas	 circulares,	por	Trystesyna	Amiñyón,	O	
Convalescente.	 (...)	 Como	 exemplo	 das	 suas	 intervenções,	 respeitando	 o	 novo	 modelo	 de	
funcionamento,	eis	a	resposta	a	uma	questão	apresentada	por	Eustácio	Araújo,	Taralhouco	de	
Famalicão:	
	
Pergunta:	 Senhor,	 o	 que	 é	 que	 se	 está	 passar	 neste	 planeta?	 Parece	 que	 está	 tudo	 louco!	
Obrigado,	e	as	suas	melhoras.	
	
Caro	Eustácio.	Agradecendo	a	tua	pergunta,	e	esperando	que	esta	te	vá	encontrar	de	boa	saúde,	
junto	 dos	 teus,	 que	 eu	 vou	 bem,	 embora	 pudesse	 ir	 bem	 melhor,	 digo-te	 o	 seguinte:	
Presentemente,	 a	 humanidade	 da	 Terra	 defronta-se	 com	 o	 sua	 lixarada	 externa	 e	 interna.	
Toneladas	 de	 plástico	 e	 de	 memórias	 venenosas,	 respetivamente.	 A	 coisa	 produz	 resultados	
horríveis,	 é	 certo,	 mas	 não	 deixa	 de	 ser	 uma	 boa	 oportunidade	 para	 mudarem	 de	
comportamento.	 Especialmente	 aqueles	 que,	 ao	 longo	 do	 tempo,	 têm	 vindo	 a	 alimentar	 o	
pandemónio	 de	 que	 te	 queixas.	 Esses,	 em	 vez	 alterar,	 insistem.	 Milhões	 ainda	 não	
reconheceram	 que	 a	 balbúrdia	 atual	 deriva	 dos	 seus	 desejos	 desatinados,	 nos	 seus	 vícios	
absurdos	e	nos	seus	medos	irracionais.	Tudo	isto	condimentado	pelo	poder,	pelo	dinheiro	e	pelo	
sexo.	Fiz-me	entender,	amigo	Eustácio?	Cumprimentos	à	esposa.	
	
	

	
	
	
Apresentação	de	Satur	Nynyón	
	
Porque	 a	 Operação	 Desatinos	 não	 dava	 mostras	 de	 avanços	 significativos,	 o	 Conselho	 de	
Anciões	de	 Sírios	 resolveu	designar,	 em	desespero	de	 causa,	 o	 seu	dileto	 filho	 Satur	Nynyón	
para	dar	uma	ajudinha.	Mas,	em	face	das	resistências	à	renovação,	mostradas	insistentemente	
pelos	 Taralhoucos	 mais	 pertinazes,	 este	 Colaborador	 Imprescindível,	 apesar	 de	 ser	 um	
especialista,	PHD	em	Petrificação	Mental	Aguda,	não	 tem	podido	 fazer	 grande	 coisa.	 Tal	não	
devia	 acontecer	 porque	 Satur	 Nynyón	 tem,	 no	 seu	 currículo,	 imensas	 comissões,	muitíssimo	
bem	 conseguidas,	 junto	 de	 outros	 povos	 atrasados.	 Além	 disso,	 ele	 é	 neto	 do	 velho	 Kapry	
Kórnyón,	 figura	 muito	 estimada	 em	 tudo	 quanto	 é	 universos	 (paralelos	 inclusive),	 desde	 o	
tempo	em	que,	na	Terra,	o	profeta	Moisés	levantou	o	seu	cajado	nas	margens	do	mar	Egeu.	(...)	
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Apesar	de	este	neto	do	velho	Kapry	Kórnyón	só	muito	recentemente	ter	sido	destacado	para	
ajudar	a	salvar	os	Taralhoucos	(que,	meio	zonzos,	acompanham	o	rodopiar	do	planeta	em	volta	
do	seu	eixo	e,	como	se	isso	não	bastasse,	também	à	volta	do	sol),	o	seu	domínio	sobre	o	idioma	
daquele	país	já	é	bastante	apreciável.	Só	lhe	falta	perder	a	tendência	para	conjugar	os	verbos	
na	segunda	pessoa	do	plural.	Há	quem	diga	que,	por	causa	disso,	ele	é	um	chato	do	catano.	
Mas	também	há	quem,	cheio	de	júbilo,	se	refira	a	este	Colaborador	Imprescindível	como	Satur	
Nynyón,	O	Venerável.	Seja	como	for,	o	essencial	da	sua	mensagem	está	onde	tem	de	estar:	no	
sumo	dos	seus	conselhos	e	sugestões.	Eis	um	exemplo	das	suas	dádivas:	
	
Irmãos,	não	vos	parece	estranho	que	 já	 tenhais	ouvido	 falar	 tantas	 vezes	de	evolução	e,	não	
obstante,	continuais	praticamente	na	mesma?	Essa	repetição,	essa	insistência,	não	vos	ajuda	a	
reconhecer	 que	 as	 coisas	 são	 como	 vos	 tenho	 dito?	 Talvez	 preferísseis	 que	 eu	 vos	 forçasse	 a	
reconhecer	 essas	 verdades.	 Mas	 sois	 vós	 que	 tendes	 de	 o	 fazer.	 Haveis	 ganhado	 fama	 de	
Taralhoucos,	mas	eu	sei	que	sois	perfeitamente	capazes	de	mostrar	lucidez.	Dá	uma	trabalheira,	
mas	é	possível.	
	
	

	
	
	
Apresentação	de	Put’kaloyryón	
	
Já	tive	a	oportunidade	de	referir	que	Dama’Duroniel,	a	intransigente	e	vigorosa	Presidente	do	
Conselho	de	Administração	Galáctica,	deposita	grandes	esperanças	neste	recruta	da	Operação	
Desatinos,	 comandada	 pelo	 valoroso	 Vamozaystyón.	 E	 com	 razão,	 porque	 Put’kaloyryón	 ...	
tarammmm	 ...	 é	 filho	de	Tir	 Iquédyón,	O	 Impetuoso!	Não	 comeces	 já	 a	pensar,	 leitor/a,	 que	
este	destacado	Colaborador	 Imprescindível	mexeu	 cordelinhos	para	que	o	 seu	 rebento	 fosse	
admitido	como	estagiário.	De	forma	nenhuma.	Quando	Pyn	Derykón,	ainda	ressabiado	por	não	
ter	 sido	 admitido	 nos	 quadros	 da	 Operação	 Desatinos,	 convocou	 os	 seus	 amigalhaços	
Bacoquyón,	 Bimbalhaciel	 e	 Paspalhyón	 para	 o	 ajudar	 a	 propalar	 essa	 calúnia,	 Tir	 Iquédyón	
comentou:	
	
–	 Os	 próprios	 nomes	 desses	 figurões	 já	 dizem	 bem	 o	 que	 eles	 são:	 intumescências	 desta	
dimensão	 do	 cosmos!	 Quistos	 sebáceos	 necessitados	 de	 bisturi	 rombo!	 Frúnculos	 infectados	
carecidos	de	uma	espremedela	com	alicate!	A	vergonha	da	Comunidade	dos	Deuses!	Cabrões!	
Eu	 jamais	mexeria	 um	 dedo	 pra	 beneficiar	 o	meu	 filho,	 porque	 isso	 é	 o	 que	 os	 Taralhoucos	
costumam	fazer.	Ora,	se	eu	não	posso	com	eles	nem	untados	de	hidromel,	porque	haveria	de	
lhes	 copiar	o	 comportamento?	Esse	Pyn	Derykón	que	pegue	nos	 seus	amigos	 fedorentos	e	vá	
lamber	sabão!	
	
E,	com	isto,	deu	por	terminada	a	conversa.	
	
Na	 verdade,	 Put’kaloyryón	 não	 precisou	 de	 cordelinhos	 mexidos.	 Quando	 teve	 idade	 para	
perceber	 quem	 era	 o	 pai	 e	 o	 que	 fazia,	 começou	 logo	 a	 dizer,	mostrando	 uma	 precocidade	
apreciável,	 que	 queria	 seguir	 as	 pegadas	 do	 progenitor.	 (...)	 Por	 agora,	 e	 enquanto	 durar	 o	
estágio	de	aprendizagem,	a	missão	de	Put’kaloyryón	tem	de	ser	cumprida	em	viagens	diárias	de	
ida	e	volta	ao	País	dos	Taralhoucos.	Uma	canseira	acrescida,	mas	tem	de	ser	assim.	Precisa	de	
ganhar	a	 resistência,	necessária	a	qualquer	Colaborador	 Imprescindível.	Só	quando	receber	o	
canudo,	 iniciará	 a	 sua	 comissão	 como	 residente	 na	 5D	 da	 Terra.	 Nesse	 dia,	 deixará	 de	 ser	
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Put’kaloyryón,	 O	 Aprendiz.	 Vamos	 a	 ver	 que	 cognome	 lhe	 darão.	 Eis	 um	 exemplo	 das	 suas	
atuais	funções:	
	
–	Saudações,	Lorde	Pers	Pykáçyón,	de	quem	a	Lucidez	nunca	se	afasta.	
	
–	Olá,	Put’kaloyryón.	Que	a	Lucidez	também	esteja	contigo.		
	
–	Qual	a	missão	pra	hoje,	senhor?	
	
–	Mais	logo	vais	visitar	a	mente	da	Ti	Jaquina	de	Portel.	Quando	ela	estiver	distraída,	largas	lá	o	
seguinte:	As	 tuas	decisões,	boas	ou	más,	afectam	níveis	que	nem	 imaginas.	 Se	aceitares	 isto,	
está	certo	e	correcto;	se	não	aceitares	está	certo,	mas	é	incorrecto.	
	
–	Mestre,	a	Ti	Jaquina	vai	ficar	toda	baralhadinha,	coitada.	
	
–	Isso	não	é	da	tua	conta!	Um	dia,	essa	dica	há	de	fazer	efeito!	
	
	

	
	
	
Apresentação	de	Pen	Adouryón	
	
Assim	 que	 Dama’Duroniel	 e	 Vamozaystyón,	 respetivamente	 a	 Presidente	 do	 Conselho	 de	
Administração	Galáctica	e	o	Coordenador	da	Operação	Desatinos,	 se	aperceberam	de	que	os	
Taralhoucos	andavam	a	espalhar	aos	quatro	ventos	que	a	 terra	deles	era	um	país	de	poetas,	
ambos	 acharam	 por	 bem	mobilizar	 alguém	 que	 se	 expressasse	 nesse	 estilo	 de	 linguagem.	 E	
justificaram	a	sua	decisão	divulgando	uma	circular	com	o	seguinte:	
	
–	 Temos	 esperança	 de	 que,	 com	 esta	 decisão,	 venhamos	 a	 conseguir	 fazer	 alguma	 coisa	
daquela	 desafortunada	 gente.	 Todas	 as	 formas	 de	 abordagem	 têm	 de	 ser	 tentadas,	 pois	 há	
muito	 se	 sabe	 que	 o	 fracasso	 do	 saneamento	 mental	 dos	 Taralhoucos	 põe	 em	 sério	 risco	 o	
desenvolvimento	do	Sistema	Solar	e,	por	extensão,	o	resto	das	civilizações	desta	zona	da	galáxia.	
	
Quem	 teria	 coragem	 para	 discordar	 destes	 argumentos?	 (...)	 Assim,	 durante	 uma	 sessão	 de	
brain	 storm,	 na	 qual	 participaram	 os	 já	 referidos	 chefes	 das	 delegações	 planetárias	 com	
assento	 na	 Assembleia	 Geral	 das	 Civilizações	 Decentes,	 Mer	 Kuryón,	 o	 chefe	 da	 delegação	
conjunta	 de	 Castor	 e	 Pólux,	 da	 constelação	 de	 Gémeos,	 lembrou-se	 de	 Pen	 Adouryón.	 (...)	
Estava	Pen	Adouryón	a	ler	e	a	saborear	a	levíssima	poesia	da	jovem	Sempralegriel,	oriunda	de	
uma	das	civilizações	da	constelação	de	Sagitário,	quando	o	seu	amigo,	e	também	poeta,	Tynt	
Aroxyón,	 lhe	 entrou	 pela	 porta	 dentro,	 excitadíssimo.	 Acabara	 de	 saber	 da	 mobilização	 do	
amigo	e	tencionava	dar-lhe	a	notícia,	já	que	ele	nem	sempre	se	apercebia	do	que	acontecia	à	
sua	volta.	Contudo,	Pen	Adouryón,	ao	sentir	aquela	excitação,	que	rasgava	a	paz	vibracional	dos	
seus	 aposentos,	 esticou	 o	 braço	 direito	 na	 direção	 do	 amigo,	 como	 se	 quisesse	 mantê-lo	 à	
distância,	e	disse	num	tom	de	declamação:	
	
–	A	excitação	que	trazes	para	os	meus	aposentos	repele	as	Musas!	
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Depois,	 fechou	 olhos.	 Concentrou-se	 e	 ficou	 à	 espera.	 Menos	 de	 um	 minuto	 depois,	 a	 sua	
poderosíssima	 intuição	 garantiu-lhe	 que	 fora	mobilizado	 para	 a	 Operação	 Desatinos.	 (...)	 Eis	
uma	das	suas	reflexões	poéticas,	que	serve	que	nem	uma	luva	a	qualquer	Taralhouco	pasmado:	
	

Ouve	bem	o	que	te	digo:	tu	terás	um	outro	encanto	
se	compreenderes	por	que	te	recusas	a	ser	imortal.	
Cuidado,	irmão!	Só	o	Amor	onde	não	cabe	o	pranto,	
será	capaz	de	sanear	tudo	o	que	te	torna	tão	boçal.	
	
Porque	tu	És	quem	És,	lembra-te	de	Ti.	Mas	fica	a	saber:	
só	após	a	morte	verás	o	que,	por	agora,	não	podes	ver!	

	
	

	
	
	
Apresentação	de	Óvay-Órraxyón	
	
Este	 capítulo	 é	 uma	 sentida	 homenagem	a	 um	Colaborador	 Imprescindível,	 inultrapassável	 e	
inexcedível	na	sua	vontade	de	querer	converter	os	Taralhoucos	mais	desatinados,	o	mesmo	é	
dizer	 pôr	 um	 ponto	 final	 nos	 seus	 desvarios.	 Óvay-Órraxyón	 já	 entrou	 para	 a	 Galeria	 de	
Galácticos	 Famosos	 por	 ter	 protagonizado	 um	 episódio	 raro.	 (...)	 Considerando	 a	 nossa	
experiência,	 devíamos	 estar	 preparados	 para	 todas	 as	 surpresas.	 Contudo...	 (...)	 Portanto,	
referir	 o	 que	 se	 passou	 com	 este	 Colaborador	 Imprescindível,	 é	 narrar	 uma	 história	 triste	 e	
lamentável.	Não	 há	 quem	não	 tenha	 ficado	 abatido,	 frustrado	 e	 desiludido.	 E	 até	 um	pouco	
assustado,	 confesso.	 Deuses	 há	 que	 até	 ficaram	 com	 medo,	 imagina	 tu,	 leitor/a.	 Ou	 seja,	
nenhum	militante	desta	causa	conseguiu	ficar	indiferente	ao	que	se	passou	naquele	dia	aziago,	
quando	correu	a	notícia	de	que	o	gnomo	Meyal	Ékyón	–	chefe	da	sala	de	controlo	informático	
da	Operação	Desatinos	–	tinha	desatado	numa	gritaria	danada,	ele	que	é	a	discrição	em	pessoa,	
se	calhar	por	ser	pequenino.	Que	tinha	acontecido,	afinal?	Simplesmente	o	absurdo:	o	infame	
Escumalhyón,	 coadjuvado	 pelos	 seus	 bandidos	 informáticos,	 tinham	 conseguido	 entrar	 nos	
computadores	 da	 magnífica	 Operação	 Desatinos!	 (...)	 Questionado,	 o	 gnomo	 subchefe,	 Per	
Nacurtyón,	afirmou:	
	
–	Asyene	uns	aliehbso	qluna!	
	
Ou	seja:	
	
–	Não	dei	por	nada!	
	
Os	 bandidos	 conseguiram	 aceder	 aos	 computadores	 da	 Operação	 Desatinos.	Mas	 qual	 foi	 o	
resultado?	 Qual	 a	 consequência	 desta	 ação	 de	 pirataria	 informática?	 A	 consequência	 foi	 a	
pulverização	do	complexo	energético	do	nosso	querido	Óvay-Órraxyón,	que	se	encontrava	em	
plena	 atividade	 e	 muito	 ainda	 tinha	 para	 dar.	 Estava	 ele,	 no	 jardim,	 a	 conversar	 com	 Tir	
Iquédyón,	O	Impetuoso	com	quem	tinha	bastante	afinidade,	acerca	dos	potenciais	do	seu	filho	
Put’kaloyryón,	 O	 Aprendiz,	 quando,	 de	 repente,	 fez	 puf,	 vaporizou-se	 e	 desapareceu.	 Assim,	
sem	mais	nem	menos.	(...)	Em	consequência	desta	tragédia	inusitada	e	revoltante,	que	abalou	
seriamente	a	Comunidade	dos	Deuses,	o	Conselho	de	Administração	Galáctica,	presidido	pela	
intransigente	 e	 vigorosa	 Dama’Duroniel,	 aprovou	 uma	 moção	 determinando	 que	 o	
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desaparecido	 deveria	 passar	 a	 ser	 referido	 como	 Óvay-Órraxyón,	 O	 Vaporizado.	 Até	 à	
eternidade.	
	
Eis	 um	 exemplo	 de	 um	 dos	 seus	 contactos	 perdidos,	 neste	 caso	 relacionado	 com	 a	 Maria	
Lazarim:	
	
Esta	 jovem	 haverá	 de	 ser	 abordada	 por	 Socey	 Teamar,	 para	 esclarecer	 a	 desconfiança	 que	
sentiu	quando	a	Deusa	a	convocou	para	colaborar	no	resgate	da	Terra.	Mas	não	se	perde	nada	
em	alertar	esta	Taralhouca,	desde	já,	para	o	facto	de	as	dúvidas	serem	comuns	na	fase	em	que	
ela	se	encontra.	Quando	surgirem	as	dúvidas,	o	melhor	é	não	lhes	dar	crédito.	Deixe-as	estar.	
Em	 vez	 de	 as	 reprimir,	 deve	 trabalhar	 no	 reforço	 da	 convicção.	 Este	 é	 ponto	 primordial	 a	
ressaltar	durante	a	conversa.	
	
Foi	uma	pena	 ter-se	perdido	esta	 intervenção.	Na	verdade,	Maria	Lazarim,	por	ser	devota	da	
Nossa	Senhora	do	Pranto,	continua	sem	perceber	o	que	é	isso	da	“Deusa”.	
	

	
	

Seguem-se	20	grupos	de	intervenções	destes	Colaboradores	imprescindíveis,	
	

	
	
Outros	personagens	que	participam	nesta	obra	
	

• A.	Gar-Retyón	–	Diretor	do	Teatro	Universyón.	
• Abro’Lhyón	–	Primo	de	Pyn	Derykon,	o	Rejeitado.	
• Aki’nyn	Guem’mex	–	Líder	dos	Guardiões	Façanhudos.	
• Al-Masfrekyón	–	Substituto	de	Anjak	Ansadyón,	A	Jubilada.	
• Ar-Gucyón	–	Secretário	de	Pers	Pykáçyón.	
• Badochiel	–	Comandante	que,	involuntariamente,	trouxe	para	a	Terra	o	vírus	Saak	Aroze.	
• Bacoquyón	–	Amigo	de	Pyn	Derykón,	o	Rejeitado.	
• Bimbalhaciel	–	Amigo	de	Pyn	Derykón,	o	Rejeitado.	
• Dama’Duroniel	–	Presidente	do	Conselho	de	Administração	Galáctica.	
• Escumalhyón	–	Líder	dos	terroristas	informáticos.	
• Flet	Y’Insistyón	–	Personal	training	do	ginásio	da	nave	Num	K’akay.	
• Kapry	Kórnyón	–	Avô	de	Satur	Nynyón.	
• Klav	Desolyón	–	Compositor	pleiadiano,	autor	do	hino	da	galáxia.	
• Mat	Arrápydu	–	Membro	do	Alto	Comando	da	Espada	Refulgente,	de	Marte.	
• Mer	Kuryón	–	Chefe	da	delegação	de	Castor	e	Pólux,	da	constelação	de	Gémeos.	
• Meyal	Ékyón	–	Gnomo,	chefe	da	sala	de	controlo	informático	da	Operação	Desatinos.	
• Paspalhyón	–	Amigo	de	Pyn	Derykón,	o	Rejeitado.	
• Patan	Iskyón	–	Secretário	de	Dama’Duroniel.	
• Per	 Nacurtyón	 –	 Gnomo,	 subchefe	 da	 sala	 de	 controlo	 informático	 da	 Operação	

Desatinos.	
• Pers	Pykáçyón	–	Instrutor	de	Put’kaloyryon,	O	Aprendiz.	
• Prozakyel	–	Médico	de	Put’kaloyryón,	O	Aprendiz.	
• Pyl	Ekyón	–	Vizinho	de	Pers	Pykáçyón.	
• Pyn	Derykón,	o	Rejeitado	–	Tentou	ser	mobilizado	para	a	Operação	Desatinos.	
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• Sempralegriel	–	Jovem	poeta	de	uma	das	civilizações	de	Sagitário.	
• Vamozaystyón	–	Coordenador	da	Operação	Desatinos.		
• Tat	Udo’fich	–	Coordenador	desta	zona	da	Via	Láctea.		
• Tôfar	Todystyón	–	Velho	militante	que	passou	para	a	secretaria.	
• Toucon	Tusyón	–	O	assediador	sexual.	
• Tynt	Aroxyón	–	Poeta	amigo	de	Pen	Adouryón,	O	Poeta.	
• Velad	Esebyón	–	Colaborador	Imprescindível	que	lidava	com	o	papa.	
• Xik	Fynyño	–	Coordenador	da	Operação	Saak	Aroze.	

	
	


