


 

 
 

...no limiar da última fronteira ... 
 
 

EMISSÁRIO 
 
 

Por mais de 25 anos STAR TREK tem sido a mais popular 
série de Ficção Científica da TV norte-americana e mundial. 

O segredo de seu sucesso talvez esteja na criação  de um 
universo ficcional cada vez mais amplo  e renovado, levando os 
fãs a lugares  "onde ninguém jamais esteve". 

Após os inimitáveis Kirk, Spock e McCoy na série clássica da 
TV, tivemos 6 filmes e um seriado que já é sucesso há 6 anos 
no mundo inteiro: a NOVA GERAÇÃO. 

Ampliando o cenário desse universo temos o último e 
estrondoso sucesso da TV norte-americana: DEEP SPACE NINE. 

Comandada por um amargurado oficial da  Frota Estelar e 
habitada por uma variedade de exóticos alienígenas, a 
misteriosa estação  espacial Deep Space Nine guarda um 
segredo que acaba se tornando de importância vital  para toda 
a Galáxia. 
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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. 
 
 

 
 

...no limiar da última fronteira... 
 

 
Deep Space Nine é uma estação orbital construída pelos cardassianos como 

parte do projeto de ocupação de Bajor. Desde sua construção ela foi um ponto de 
encontro do comércio interestelar e é um misto de base militar e porto comercial. 
Tem uma massa de aproximadamente 10 milhões de toneladas e um diâmetro da 
ordem de 1350 metros. Além do núcleo central ela possui 2 anéis principais: o 
interior, onde vivem e se hospedam seus habitantes, e o exterior, das docas, com 
seis pilares de atracação. 

Ao entregar a Estação ao controle da Frota Estelar, os cardassianos sabotaram a 
maior parte dos dispositivos de suporte de vida e armamento. Entre tripulantes da 
Frota e residentes civis, os habitantes permanentes da Estação se aproximam de 
300. 

Deep Space Nine não possui meios próprios de locomoção: seus motores servem 
apenas para ajustes de orientação e pequenos deslocamentos. A locomoção dos 
tripulantes é feita por 3 pequenas naves auxiliares. 



Benjamin Sisko, humano, Comandante da Estação. Tendo 
presenciado a morte da sua esposa durante o ataque Borg à Federação, Sisko, então 
um ambicioso primeiro oficial, se tornou uma pessoa amargurada, aceitando 
trabalhos burocráticos e sem futuro apenas para prolongar seu martírio. Sua 
principal preocupação é o filho Jake. Aceitou o trabalho em DS9 para que o filho 
ficasse perto de um planeta. Sisko é um homem de ação e existem receios sobre 
suas atitudes em relação ao delicado equilíbrio entre os governantes de Bajor e a 
Federação. 

Miles O'Brien, humano, oficial-chefe de operações. Um 
profissional tarimbado. Durante quatro anos serviu na USS Enterprise, como chefe de 
transporte. Agora é responsável pelo funcionamento da Estação. Uma pessoa 
agradável, bem humorada, que enfrenta todos os problemas com calma e segurança 
mas que, no fundo, preferiria não estar lá. Casado com Keiko, botânica e excelente 
clarinetista com quem têm uma filha, Molly.  

Odo, de raça trasmorfa quase desconhecida, chefe da segurança 
pelo governo Bajoriano. "As leis não importam; o que vale é a justiça". Este poderia 
ser o brasão de Odo, um ser que foi descoberto em uma nave abandonada. Os 
bajorianos pensaram que ele era um brinquedo e foi deste modo que o trataram, até 
que ele conseguiu se comunicar e provar que era um ser consciente. Depois de um 
processo de aprendizado se tornou responsável pela segurança, ainda no governo 
Cardassiano, pois essa era uma função que mais ninguém queria, uma espécie de 
xerife. Com a entrega da DS9 à Frota Estelar da Federação, este cargo deveria ser 
ocupado por um oficial da frota. Arranjos foram feitos e Odo continuou no papel de 
"xerife". Sua forma original é a de uma substância gelatinosa e amorfa, à qual ele 
deve retornar a cada 24 horas 

Julian Bashir, humano, Oficial-Médico Chefe, O recém formado 
e muito talentoso Dr. Bashir, teria uma posição tranqüila em qualquer instituto de 



pesquisa: ele foi o segundo colocado de sua turma. Este tipo de medicina, porém, 
não era o que ele desejava. Especialista em medicina de múltiplas espécies, ele 
preferiu ir, segundo suas próprias palavras para "a periferia da Galáxia, o lugar onde 
os heróis são forjados". Por estar ciente da sua inteligência, passa às vezes por 
arrogante quando, em verdade, é até ingênuo. 

Jadzia Dax, trill, oficial de ciência - Como membro de uma espécie 
simbionte, associação de duas raças distintas, a tenente Dax junta características de 
ambas. Nela vemos a inteligência e conhecimento de um ancião de mais de trezentos 
anos e a força e juventude de uma mulher extremamente bonita, de 28 anos 
(hospedeira de um simbionte virtualmente imortal). O último hospedeiro, já falecido, 
havia trabalhado anteriormente com Benjamim Sisko. 

Quark, ferengi, líder extra-oficial da comunidade civil residente na 
estação. Dono de um Cassino dentro da estação, Quark é um ferengi típico, 
ambicioso, mesquinho e preconceituoso. Sabe envolver os clientes com conversa 
fiada e fazê-los gastar até o ultimo crédito em seu estabelecimento. Nada ilegal: ele 
apenas tem uma visão liberal das normas e leis da estação. Tem um sobrinho-
problema que além de ser apanhado roubando é amigo do filho do oficial 
comandante da Estação. 

Kira Nerys, bajorana, major, segunda em comando e representante 
do governo de Bajor na Estação. Ex-militante do movimento de libertação de Bajor, 
Kira não gosta de estrangeiros. Afinal, os mesmos cardassianos que prometeram 
ajuda, os escravizaram e os obrigaram a anos de batalha para reconquistar a 
liberdade. Desconfia da Federação e dos oficiais da Frota, mas recebeu ordens para 
cooperar com eles e é apenas isso o que ela pretende fazer. Grande amiga de Odo, 
que às vezes e pego imitando seu mau humor e sarcasmo, a major Nerys é um tanto 
mística, como a maioria dos Bajoranos. Os horrores da batalha contra os 
cardassianos, porém, fizeram nascer dúvidas em sua maneira de ver as coisas. 
 



 

NOTA HISTÓRICA 
 
A ação, neste livro, ocorre no ano de 2369, aproximadamente 

setenta anos após as aventuras de Kirk, Spock e McCoy. A história é 
simultânea aos acontecimentos de "Jornada nas Estrelas — a Nova 
Geração", já abordados nos volumes n.o 02, 05 e 09, desta coleção e 
começa no 6.o ano da série na TV. O conhecimento prévio, porém, não é 
necessário para se apreciar o livro. O leitor habitual, entretanto, assim como 
o telespectador, vai reconhecer o Cap. Picard em sua rápida visita à estação 
e Miles O'Brien, o chefe de transporte da Enterprise 1701-D, agora tripulante 
da Deep Space Nine. 
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CAPÍTULO UM 
 
O PRIMEIRO ENCONTRO com Jean-Luc Picard abalou a vida de Ben 

Sisko para sempre. 
Na data estelar 44002.3, uma frota de quarenta naves estelares da 

Federação recebeu ordem de seguir para Wolf 359 a fim de interceptar uma 
nave borg que rumava para a Terra. A Saratoga foi a primeira a chegar. 

O tenente-comandante Benjamin Sisko servia como primeiro oficial da 
Saratoga. Como todos os demais da tripulação, Sisko nunca tinha visto um 
borg e pouco conhecia a respeito dessa raça, exceto que o Comando da Frota 
Estelar a considerava uma grande ameaça. Sabia que tinham a fama de ser 
mais traiçoeiros e perigosos que os próprios romulanos. Sabia também que 
quase todos que os enfrentaram pereceram. Sisko não estava com medo. 
Tinha plena confiança em si mesmo, no seu capitão, na sua nave e na Frota 
Estelar. 

Mas não estava preparado para o tamanho daquilo! 
Na tela principal da ponte da Saratoga, a nave borg pairava cinzenta e 

imóvel no espaço estrelado, fazendo a nave da Federação parecer minúscula. 
Aos olhos de Sisko, nem sequer parecia uma nave propriamente dita, mas 
apenas um imenso e feio cubo formado de pedaços de metal que vagavam 
pelo espaço, com milhares e milhares de cabos, tubulações e pequenos 
compartimentos amontoados. Sem nenhuma elegância ou graça, não 
mostrava o menor indício de que seus construtores tivessem cuidado, 
orgulho ou deleite em seu desenho. Era como se uma força irracional, um 
instinto, os tivesse levado a amontoar cada lasca de metal e cada favo, 
pedaço por pedaço. Como uma ave construindo um ninho, pensou Sisko. 

Ou uma colméia. Insetos construindo uma gigantesca colméia de metal. 
Ao ver aquela imagem, o capitão Storil inclinou-se para frente no 

assento e franziu a testa, fazendo aparecer uma discreta ruga entre as negras 
sobrancelhas oblíquas. 

Sisko percebeu o gesto que, tratando-se do capitão, equivalia a um grito 
abafado, um palavrão murmurado, uma expressão de extrema surpresa. 
Storil era vulcano, dedicado à repressão dos sentimentos em busca da razão 
pura. Como a maioria de sua raça, possuía uma inteligência notável e um 
controle tão grande das emoções, que parecia frio e calculista aos olhos 
humanos. A princípio, Sisko temia que as decisões do vulcano não levassem 
em consideração o estado de espírito de seus liderados, na maioria humanos. 
Mas isso fora antes de descobrir que a devoção de Storil para com a lógica 
nem se comparava com a devoção e lealdade que dedicava à tripulação. 



— Alferes Delaney — disse Storil inclinando a cabeça em sua direção. 
— Procure estabelecer... 

A tela oscilou e escureceu. No lugar da nave borg, surgiu um rosto. Um 
rosto humano, pensou Sisko, no primeiro milissegundo antes de a imagem se 
formar. Mas, antes mesmo que as feições aparecessem claramente, percebeu 
que havia algo terrivelmente estranho. 

— Picard — sussurrou Storil a seu lado. 
Sisko olhou de novo para a tela. Era realmente Jean-Luc Picard que 

estava na ponte da nave borg. Sisko já o vira em uma comunicação da Frota, 
quando Picard assumira o comando da Enterprise, havia alguns anos. Picard 
era um dos capitães mais conhecidos e a Enterprise uma das mais famosas 
naves da Frota. Ele deixara em Sisko uma impressão de dignidade e 
autoconfiança, mas havia calor humano sob a dignidade. Aquele era 
realmente o famoso capitão da Enterprise. 

Contudo... não era. Nem humano, nem máquina, mas uma monstruosa 
combinação de carne e metal. Estendendo-se de um dos braços de Picard 
havia uma intrincada prótese mecânica; seus olhos foram acrescidos de um 
sensorscópio saindo de uma das têmporas; sua face pálida mostrava-se 
completa e assustadoramente inexpressiva. A dignidade e o calor humano 
haviam desaparecido. Atrás dele estavam os borgs, imóveis e irracionais, 
dentro de seus compartimentos individuais em forma de favos. Numa fugaz 
imagem mental, Sisko imaginou um enxame de insetos irracionais 
excretando fios de metal e envolvendo Picard em um casulo de máquinas. 

Se nele havia restado algo de Jean-Luc Picard, o híbrido homem-
máquina não deixava transparecer. O sensorscópio emitiu uma luz vermelha, 
zuniu levemente e protraiu-se, passando a estudar os humanos com uma 
inteligência tão vazia, infinita e fria como o próprio o espaço. 

Se era isso que os borgs queriam fazer com a tripulação da Saratoga, 
Sisko pretendia cair lutando. 

— Sou Locutus — disse ele. A voz era de Picard mas sem vida, áspera, e 
sem inflexão. — Vocês serão assimilados. É inútil resistir. 

Sisko abriu a boca, em parte surpreso, em parte indignado com a dura 
arrogância da afirmação. Voltou o olhar para o capitão. Storil mantinha a 
face impassível e tranqüila, mas Sisko já servira com ele o tempo suficiente 
para reconhecer o leve brilho de desafio nos olhos escuros e puxados do 
capitão. 

Assimilados? Dizia o olhar de Sisko. Nem com todos os diabos. 
Os olhos do vulcano expressavam serenamente o mesmo sentimento. 
— Vocês deverão desativar todas as armas e escoltar-nos até o ponto 

zerozeroum — continuou Locutus. — Se tentarem nos impedir, serão 



destruídos. 
Zerozeroum: a Terra. Hranok, o oficial tático boliano, moveu as mãos 

pálidas e azuladas sobre o console à sua frente e ergueu o queixo emitindo 
um leve grunhido de indignação. 

Sisko olhou para seu visor e viu a representação esquemática de três 
outras naves estelares colocando-se silenciosamente em formação ao lado da 
Saratoga. Agora eram quatro Davis contra o Golias. 

— Senhor, o almirante Hanson acaba de posicionar a Gage, a Kyushu, e 
a Melbourne. 

O capitão Storil não desviou a atenção da tela. 
— Mova-nos para a posição alfa, alferes. 
— Sim, senhor — respondeu a alferes Tamamota, com os olhos 

arregalados, forçando-se a desviar a atenção da imagem de Picard na tela. 
Tamamota era jovem, um pouco inexperiente, mas suas mãos agiram com 
firmeza sobre os controles. A presença calma e impassível do vulcano tinha 
um efeito tranqüilizador sobre todos. 

— Carregar todos os torpedos — ordenou Storil no mesmo tom de voz 
que teria usado para ordenar uma verificação tática de rotina, mas Sisko 
imaginou perceber ali um certo pesar; o capitão detestava armas e as 
utilizava apenas como último recurso. 

— Armar phasers. 
A imagem alterada de Picard desapareceu subitamente da tela, indicando 

ter compreendido a resposta do capitão Storil, sendo substituída pela imagem 
da nave borg. 

Hranok inclinou o corpo musculoso sobre o console. 
— A nave borg está tentando prender a Melbourne em seu raio trator. 
— Aponte para a origem do raio, tenente — disse Storil serenamente. — 

Atire quando estiver preparado. 
Sisko ficou observando a tela enquanto os phasers e torpedos da 

Saratoga cortavam o espaço, brilhando brevemente contra a superfície da 
nave borg e dissipando-se em seguida. 

No mesmo instante, a nave borg disparou um raio brilhante e causticante, 
atingindo a Melbourne. 

— Foi-se — pensou Sisko antes de poder reprimir o pensamento. — 
Somos os próximos. 

Por um instante a Melbourne estremeceu, iluminada contra a escuridão 
por uma coroa de luz. Sisko semicerrou os olhos devido ao brilho cegante na 
tela, forçando-se a não desviar o olhar enquanto o casco da Melbourne 
explodia violentamente em fragmentos ardentes, procurando não pensar nos 
mortos e agonizantes de uma ponte de comando muito semelhante àquela 



onde se encontrava. 
Sisko orgulhava-se de ser inabalável e eficiente nas emergências. Em seu 

primeiro ano na Academia, havia fracassado vergonhosamente em —n 
exercício de emergência não anunciado devido a um ataque de nervos. 
Desde então, treinou-se a tal ponto que mesmo diante daquela situação, face 
a um ataque iminente, podia cobrir-se de um manto de tranqüilidade, 
desligando o cérebro de todas as emoções, de modo a tornar-se tão 
impassível quanto o capitão. Uma parte de sua mente gritava que todos ali 
estavam prestes a morrer, que deveria abandonar o posto, procurar a esposa e 
o filho e passar os últimos poucos segundos ao lado deles. Mas sua parte 
racional sabia que a chance de Jennifer e Jake sobreviverem dependia agora 
da habilidade e eficiência com que viesse a desempenhar seus deveres. 

Tudo parecia acontecer em camera lenta. Sisko tornou-se 
excessivamente consciente da própria respiração. Esperou calmamente, sem 
sequer pensar, enquanto a nave borg voltava-se, ameaçadora e implacável, 
na direção da Saratoga. 

O convés oscilou. Sisko desequilibrou-se, voltando a recuperar o apoio 
quando o tenente Hranok exclamou: 

— Os borgs estão tentando nos prender. 
— Manobras evasivas — disse Storil calmamente, agarrando-se aos 

braços do assento para manter o equilíbrio. — Padrão Delta. 
No console de navegação, os dedos de Tamamota manipularam 

agilmente os controles. 
— Padrão Delta iniciado. — Ela olhou para os mostradores, recuou 

ligeiramente assustada com o que viu e girou a cabeça em direção ao 
capitão. 

— Não estamos nos movendo. 
Do setor de operações, Delaney confirmou o que Sisko já sabia. 
— Eles nos prenderam. 
Sisko observou a tela enquanto a Gage e a Kyushu abriam fogo contra a 

nave borg, procurando inutilmente libertar a Saratoga, do mesmo modo que 
ela havia feito com a Melbourne. 

E o final será o mesmo, concluiu Sisko, com uma certeza terrível e fria. 
Mesmo assim, não se permitiu ter qualquer sentimento, concentrando-se 
apenas na tarefa à frente, enquanto Delaney nervosamente reportava: 

— Nossos escudos estão sendo drenados. Sessenta e quatro por cento ... 
quarenta c dois... 

— Recalibrar a nutação dos escudos — ordenou Storil pacientemente, 
como se não estivesse a poucos segundos da morte. 

Hranok trabalhava febrilmente em seu console. 



— A modulação não está tendo nenhum efeito. 
— Estamos perdendo os escudos — gritou Delaney, dessa vez com um 

claro e estridente tom de pânico na voz. — Nós vamos... 
Escuridão. Com um estrondo, a ponte irrompeu em chamas. Sisko foi 

jogado contra o convés. Quando a Saratoga endireitou-se, ele aspirou uma 
lufada de fumaça, tossiu e ergueu-se sobre os joelhos. A nuvem de fumaça 
irritava-lhe a garganta e ardia-lhe nos olhos. Limpou o suor que escorria da 
testa, não se deixando alarmar ao ver a manga da camisa voltar ensopada de 
sangue escuro. 

Não havia tempo para ficar assustado, nem para pensar. Era hora de agir. 
A ponte permanecia escura e fumegante, iluminada somente pelas 

fagulhas que caíam dos consoles danificados. Sisko esforçou-se para ouvir a 
voz calma do capitão. Sendo vulcano e portanto mais forte que a maioria da 
tripulação, Storil seria o primeiro a se recuperar, caso ainda estivesse vivo. 

Silêncio. 
— Relatório de danos — gritou Sisko rouco, — passando a tossir 

novamente. 
Nenhuma resposta. As luzes de emergência piscaram uma vez e 

acenderam-se em seguida. 
— Relatório de danos — insistiu Sisko, como se a pura determinação 

pudesse fazer com que houvesse outros sobreviventes. Ergueu-se com 
dificuldade. 

Percebeu algo se movendo nas proximidades, em meio à luz fraca. 
Hranok, ferido e sangrando, havia se erguido até seu console, enquanto 
Siskoia de um corpo a outro, sentindo os pulsos e não encontrando nenhum. 
Primeiro Garcia, depois Delaney. Mortos. Tamamota, morta. 

Não sinta. Apenas aja. Não pense, apenas aja. 
O capitão Storil, o mais forte de todos, com os olhos abertos fitando o 

vazio, em meio à fumaça, tinha o rosto sereno voltado em sua direção. 
Não pense, apenas aja. 
Sisko afastou a mão do vulcano e ergueu-se lentamente para encarar o 

tenente Hranok, que estava debruçado sobre o console, obviamente sentindo 
muita dor, apesar de Sisko não poder ver onde estava ferido. 

— Impacto — disse Hranok, soturnamente.— Conveses um a quatro. 
Conveses um a quatro. Jennifer e Jake. Não sinta. Não pense. Apenas aja.  

Sisko tocou sua insígnia-comunicador e disse: 
— Engenharia, quais são suas condições? Silêncio. Sisko e Hranok 

trocaram olhares sombrios. 
— Aviso — disse o computador, alto e forte, ecoando no silêncio da 

ponte enfumaçada. — Dano ao núcleo do motor de dobra. Vazamento em 



quatro minutos. 

✰ 
 
Não pense. 
Sisko tocou a insígnia novamente. 
— Toda a tripulação, preparar para abandonar a nave. 
Dirigiu-se ao elevador, voltando-se ao perceber que Hranok ainda se 

encontrava debruçado sobre o console, tentando fazer os controles 
funcionarem. Vamos levar os civis... 

(Jennifer e Jake) 
Não sinta... 
— Para os botes salva-vidas, tenente — disse com firmeza, não se dando 

conta de sua perfeita imitação do modo de falar calmo e tranqüilizador de 
Storil. 

Não pense... 
Apenas aja. 
Hranok assentiu com a cabeça e o seguiu. 
As portas do turboelevador abriram-se para uma visão surrealista do 

inferno. O ar estava cheio de fumaça e gritos de desespero. Choro de 
crianças, gritos de feridos, prantos abafados. 

Não pense. Não sinta... 
Sob a fraca luz de emergência, sombras emergiam da fantasmagórica 

névoa, silhuetas escuras contra o vermelho brilhante das chamas. Sisko 
sentiu o cheiro de carne chamuscada e o calor no rosto. Ele e Hranok 
cambalearam para a esquerda ao entrarem no convés. A nave estava se 
inclinando: falha nos estabilizadores. Sisko passou a contar mentalmente os 
segundos, calculando calmamente se conseguiria chegar até o alojamento e 
verse Jennifer... 

Não pense. Não sinta... 
O fogo chamuscou as ombreiras do uniforme de Sisko, vindo de um dos 
corredores laterais. Sisko agarrou o braço de Hranok e juntos venceram 

as labaredas até um grupo frenético de civis, que tentava passar com os 
braços cheios de pertences pessoais. Uma mulher com os cabelos 
chamuscados e a face severamente queimada parou em sua fuga para 
apanhar um holograma que derrubara no convés, passando a chorar em 
pânico quando outros itens começaram a cair-lhe dos braços que tremiam. 

— Deixe tudo para trás — gritou Sisko, acima do rugir das chamas, com 
tamanha segurança e autoridade que a mulher imediatamente se ergueu, 
deixando o holograma onde o havia derrubado. — Siga para a área de 



evacuação designada, imediatamente. 
A mulher deixou os preciosos pertences amontoados no convés. Os que a 

seguiam fizeram o mesmo, passando a caminhar rápida e decididamente. 
Sisko seguiu adiante, passando por outros civis, procurando dois rostos, 

lutando contra o pânico por não conseguir encontrá-los. 
A voz insensível do computador encobriu todos os outros ruídos: 
— Aviso. Dano ao núcleo do motor de dobra. Vazamento em três 

minutos. 
Três minutos. Era tempo suficiente. Três minutos podia ainda ser tempo 

suficiente. Estavam chegando ao alojamento de Sisko... 
Uma figura vacilante e cambaleante surgiu de dentro da fumaça. Sisko 

espantou-se ao reconhecê-la, depois reprimiu o desapontamento por aquele 
rosto familiar não ser o que buscava. 

— Doran! 
A melhor amiga de Jennifer. A família de Doran ocupava o alojamento 

vizinho. 
Ele a amparou quando caiu exausta em seus braços. 
Hranok já esquecera os ferimentos. Ergueu-a com facilidade nos braços 

musculosos. 
— Eu cuidarei dela. Vá em frente. 
Sisko lançou-lhe um olhar agradecido, detendo-se para perguntar a 

Doran: 
— Você viu Jennifer? 
Doran voltou-lhe a face enegrecida pela fumaça, fitou-o com olhos 

lacrimosos, abriu a boca para falar, mas apenas conseguiu chorar. 
Sisko sentiu uma pontada real no peito. Virou-se e seguiu quase 

correndo, não mais olhando para os que por ele passavam, não mais vendo as 
chamas, não vendo nada até chegar ao seu alojamento. 

A porta estava arrebentada. A fumaça que saía do alojamento era densa e 
escura. Sisko entrou sem hesitar, sem sequer perceber o efeito aos pulmões, 
garganta e olhos. 

Uma explosão havia aberto um grande buraco no convés, permitindo a 
passagem das chamas do nível inferior. O alojamento de Sisko e todos os 
pertences acumulados durante uma vida inteira haviam sido destruídos. 

— Ele não se importava. Abriu caminho por entre os destroços crestados 
e gritou: 

— Jennifer!  
Silêncio. 
— Computador — ordenou Sisko. — Localizar Jennifer Sisko. Silêncio. 
Empurrou para o lado pedaços fumegantes de móveis e anteparos de 



metal retorcidos, procurando por ela. 
Na beirada da maior pilha de metal e escombros caídos descobriu sua 

mão, flácida e suja de fuligem. 
Passou a trabalhar com força e intensidade quase insanas. As bordas do 

anteparo de metal eram serrilhadas e afiadas. Suas mãos ficaram 
ensangüentadas e cheias de bolhas devido ao calor do metal. Sisko nem 
percebeu. 

Não pense. Não sinta. Apenas aja... 
Em segundos, havia descoberto a parte superior do corpo contorcido de 

Jennifer. Ao lado dela estava o pequeno corpo moreno de Jake. Ela havia 
protegido a criança com o próprio corpo e recebera todo o impacto da 
explosão. Não havia sangue, mas a escuridão e a fumaça não lhe permitiam 
ter certeza. Também não percebia sua respiração. Mas sua mente recusava-se 
a aceitar o fato. 

Não há sangue. Ela então vai ficar bem. Apenas ficou inconsciente com 
a queda, foi só isso... 

— Vai ficar tudo bem — disse Sisko para sua família, no mesmo tom 
confiante e calmo do capitão Storil, não se permitindo sequer por um 
momento imaginar que as palavras deixavam de ser ouvidas. Vou tirá-los 
daqui. Vocês vão ficar bem. 

Fez força, fazendo com que o metal quente e afiado lhe entrasse na 
palma das mãos, cortando a carne, mas sem conseguir erguer os escombros 
que prensavam a parte inferior do corpo da esposa. Esforçou-se de novo. E 
de novo. E de novo. 

Não entre em pânico. Não sinta. 
Em desespero, deu a volta, afastou mais entulhos e conseguiu alcançar 

Jake por baixo dos escombros, libertando-o. O menino estava inconsciente e 
muito machucado, mas respirava. Sem um tricorder, Sisko podia apenas 
imaginar qual seria a extensão das lesões internas. Quando o menino moveu-
se ligeiramente em seus braços, Sisko foi tomado por uma onda de alívio tão 
grande que quase chegou a derramar lágrimas. 

Não sinta... 
— Está tudo bem, Jake — disse ele, com a mesma voz alegre com que o 

confortava depois de um pesadelo. — Agora só precisamos libertar sua mãe 
e iremos todos embora daqui. 

Mas Jennifer estava presa. Sisko estava tentando novamente levantar os 
escombros, quando a silhueta de Hranok apareceu junto à porta. 

— Comandante... — era um pedido, um chamado urgente. Sisko voltou-
se. 

— Ajude-me. 



Hranok entrou hesitante no alojamento enfumaçado, apanhou o tricorder 
e perscrutou o corpo de Jennifer. Sisko não olhou para ele, apenas continuou 
a empurrar com mais força o anteparo, enquanto Hranok guardava o 
tricorder sem dizer palavra. 

— Senhor — o tom de voz de Hranok era mais gentil que o habitual. — 
Temos que ir para o... 

Seu silêncio repentino fez com que Sisko parasse de empurrar. Seguindo 
o olhar assustado do boliano, viu as próprias mãos feridas e ensangüentadas. 

Sisko fitou-as, entorpecido, sem compreender. Suas mãos não tinham 
qualquer importância naquele instante. A única coisa que importava era 
Jennifer. Ficou irritado com a hesitação de Hranok. 

— Apenas ajude-me a libertá-la. 
Hranok abaixou-se, tomou Jake nos fortes braços e ficou parado, 

desconcertado, ao lado do comandante. 
— Senhor... 
Furioso, Sisko agarrou a borda serrilhada do anteparo, sem se importar 

que o metal quente lhe cortasse profundamente a pele, e empurrou-a com 
toda a força. 

— É uma ordem! — gritou para Hranok, ao ver o boliano mudo de 
espanto, com Jake nos braços. 

Por um momento, os dois encararam-se em silêncio. Então o boliano 
disse simplesmente: 

— Ela se foi. Não há nada que possamos fazer. 
Sisko fitou Hranok, sem compreender. Não queria compreender. Não 

podia deixar que ela se fosse assim tão facilmente. 
— Os teletransportadores? 
— Nenhum deles está funcionando, senhor. — Hranok dirigiu-se 

rapidamente para a porta de saída, levando Jake consigo. Temos que ir. 
— Aviso — disse o computador. — Dano ao núcleo do motor de dobra. 

Vazamento em dois minutos. 
Sisko sacudiu a cabeça. Ajoelhou-se ao lado de Jennifer e tomou-lhe a 

mão, fria e flácida, nas suas, ensangüentadas. Não podia deixá-la ali para 
morrer sozinha. Em sua mente não havia outra escolha. Morrer ao lado da 
esposa parecia um destino muito melhor do que viver sem ela. 

— Vá na frente, tenente. Leve o menino. 
Sua voz era enganosamente racional e tranqüila. Outra pessoa o teria 

deixado ali. Mas Hranok entregou o menino a um oficial de segurança que 
apareceu à porta, agarrou Sisko pelo braço e ergueu-o à força. 

— Agora, senhor. 
Com uma calma mesclada de loucura, (Não sinta. Não sinta...) Sisko 



disse: 
— Não. Não posso partir sem ela. 
Hranok puxou-o com toda a força. Impotente contra a força maior do 

boliano, Sisko deixou-se arrastar até a porta. Esforçou-se para voltar a 
cabeça e manter o olhar sobre Jennifer o mais que pudesse, incapaz de sentir, 
incapaz de compreender o que estava acontecendo. 

— Diabos disse a Hranok, — com a mesma estranha e entorpecida 
calma. Não podemos deixá-la aqui. 

Hranok respondeu puxando Sisko para fora do alojamento. Sisko ergueu 
as mãos feridas que lhe falharam, que haviam falhado para com Jennifer, e 
fitou-as, insensível. 

Não se lembrava de ter corrido pelos corredores em chamas, nem de ter-
se reunido a dezenas de outros no lotado casulo de escape. Sisko somente 
lembrava duas coisas: a visão de Jake ainda nos braços do segurança e a 
visão da Saratoga agonizante, liberando outros minúsculos casulos de 
escape. 

Sisko abriu caminho até a vigia e fitou os destroços que se afastavam. O 
casco queimado e retorcido brilhava refletindo as luzes da batalha que 
prosseguia. O espaço estava iluminado como que por relâmpagos de uma 
noite de verão. A Kyushu já fora destruída também. A Gage seria a próxima. 
E assim por diante, até que todas tivessem sido destruídas. 

Para Sisko, nada daquilo tinha qualquer significado. Tudo era 
irrelevante, tal como Picard havia dito. Os borgs estavam certos. Era mesmo 
inútil resistir. Tudo fora destruído. 

Os sentimentos eram o mais irrelevante de tudo. Sisko estava além das 
emoções. Em sua mente, estava morto ao lado de Jennifer. Seus corpos 
haviam sido consumidos pelas chamas. 

Viu a Saratoga explodir como um pequeno sol, deixando-se cegar pela 
luz. 



CAPÍTULO DOIS 
 
 
TRÊS ANOS APÓS o incidente em Wolf 359, o comandante Benjamin 

Sisko estava em pé sobre a grama macia, olhando com carinho para o filho 
de doze anos. Sob a sombra de um grande e velho carvalho, Jake estava 
sentado em uma grande pedra, pescando, com as calças arregaçadas até o 
joelho e os pés descalços balançando dentro da água. Sisko sorriu ante a 
bucólica visão. Jake tinha se apaixonado recentemente por Mark Twain e 
seus contos a respeito da vida simples de um menino do Mississippi. 

— Ei, Huckleberry. 
Jake voltou-se, ao ouvir a voz do pai, com um sorriso relutante nos 

lábios. Um raio de sol atravessou os galhos e iluminou seu cabelo escuro e 
crespo. O sorriso aumentou tanto a semelhança com Jennifer que fez Sisko 
suspirar dolorosamente em silêncio, ao acomodar-se junto ao filho sobre a 
pedra. Com a passagem dos dias, Jake tornava-se mais e mais parecido com 
a mãe e menos com o pai. Ao menos assim parecia a Sisko. O tempo não lhe 
havia apagado a lembrança da esposa. Sisko retornava aos horrores da 
Saratoga a cada noite em seus sonhos. A cada manhã, sua mente vagava 
distraída. Ao menos Jake estava lá, a cada dia, para relembrá-lo das 
pequenas coisas boas. Coisas que de outra forma provavelmente teria 
esquecido: o mesmo sorriso tímido e torto de Jennifer, os gestos de Jennifer, 
a boa índole de Jennifer e a completa incapacidade de manter-se zangado 
com o que quer que fosse por mais de um minuto inteiro. 

Jake estava zangado naquele momento. E, como a mãe, estava tendo 
muita dificuldade para escondê-lo. 

— Pescou bastante? — perguntou Sisko. 
Jake deu de ombros e voltou a atenção para a superfície calma e azul da 

água, perturbada apenas pela bóia de cortiça branca e vermelha. 
— Eram pequenos. Joguei de volta na água. Quer nadar? 
— Não temos tempo respondeu Sisko com brandura. Temos que nos 

aprontar. 
Uma expressão de tristeza tomou o rosto do menino. Sisko sentiu uma 

pontada na consciência. 
— Não vai ser assim tão ruim, Jake. Ouvi dizer que Bajor é um mundo 

muito bonito. Ou pelo menos havia sido bonito, antes dos conquistadores 
cardassianos terem partido e deixado atrás de si uma imensa devastação. 

Jake fitou a água, mirando o reflexo de um menininho descalço que o 
olhava carrancudo. 



— Então, por que não podemos viver no planeta em vez de ficarmos 
numa velha estação espacial? 

Sisko não podia culpá-lo. Desde a morte da mãe, Jake havia associado 
viver no espaço com perigo e sonhava com uma vida segura e tranqüila na 
Terra, o planeta em que a mãe havia nascido. Nos últimos três anos, Sisko 
havia tentado em vão conseguir uma designação que o enviasse para a 

Terra. O mais próximo que havia conseguido fora uma missão em Marte, 
para ajudar a reconstruir a Frota nos estaleiros de Utopia Planitia. Jake havia 
se acostumado com a vida ali e sentia-se bem naquele lugar. Mas poucas 
famílias de membros da Frota Estelar permaneciam muito tempo em 
Planitia. O trabalho era considerado maçante: apenas uma pausa temporária 
entre oportunidades de carreira mais excitantes. Jake conhecia alguém da 
própria idade, fazia amizade e depois ficava arrasado quando os pais do 
outro menino eram transferidos do planeta após alguns meses. Depois da 
terceira vez, Jake simplesmente parou de tentar fazer amigos, com medo de 
magoar-se. Sua solidão era um peso no coração do pai. 

Logo que Sisko soube ter sido designado para a estação espacial, 
protestou inutilmente. A Frota Estelar provavelmente tinha achado que sua 
carreira emperrara em Planitia e oferecera-lhe um desafio: Deep Space 
Nove. 

Sisko não queria desafios. Não se importava mais se a carreira estava 
estagnada ou não. A promoção para comandante pleno parecera-lhe sem 
sentido. Antes da morte de Jennifer, havia sido incansavelmente ambicioso. 
Somente a família lhe era mais importante que a carreira. No momento, 
porém, nada mais importava exceto Jake. Sisko estava pensando seriamente 
em deixar a Frota, não por vontade própria, mas pelo bem de Jake. Estivera 
pesquisando algumas possibilidades de trabalho civil na Terra. Até então, 
nada havia conseguido. E para sua própria surpresa, isso lhe trouxera um 
sentimento secreto e culpado de alívio. 

— Bem. Foi decisão da Frota Estelar — disse para Jake. 
— Você prometeu que ficaríamos em terra — a voz do menino chegou 

perigosamente próxima do choro. 
Sisko ficou meio tenso, lutando para afastar o tom de defensiva das 

palavras e atitude. 
— A estação fica em órbita de Bajor, Jake. Será como ficarmos em terra. 
— Há outras crianças ali? 
— Claro que sim assegurou Sisko, — torcendo muito para estar dizendo 

a verdade. — Muitas crianças. 
Uma voz feminina surgiu da insígnia-comunicador no peito de seu 

uniforme. 



— Ponte para Sisko. 
Sisko aprumou-se e tocou a insígnia. 
— Sim, capitão? 
— Estamos nos aproximando da Deep Space Nove, comandante. 

Estaremos atracando em sete minutos. 
— Entendido — Sisko pressionou o comunicador novamente e abraçou 

os ombros rígidos do filho. 
— Vamos lá, Huckleberry. Podemos levar o laguinho conosco. 
Sem sorrir e sem responder, Jake levantou-se e começou a enrolar a 

linha. 
— Computador, finalizar o programa ordenou Sisko, erguendo-se. — A 

grade amarela das paredes do holodeck substituiu a grama, a água e as 
árvores. Jake pôs a vara no ombro e saiu. Manteve a expressão tristonha e 
evitou o olhar de Sisko enquanto caminhavam pelo corredor. Mas, ao passar 
por uma janela de observação, parou, arregalando os olhos de curiosidade, 
esquecendo-se súbita e completamente da zanga. 

— É aquela? 
Sisko seguiu o olhar do filho. Na tela, a estação espacial flutuava entre as 

estrelas, com o planeta Bajor ao fundo. Um punhado de naves estavam 
atracadas na estação, incluindo uma que Sisko reconheceu ser a Enterprise. 
Fez que sim com a cabeça, enquanto fitava a beleza gótica e alienígena da 
Deep Space Nove. Os cardassianos eram exímios arquitetos, mas seu estilo 
grandioso e cheio de ângulos era sombrio e tenebroso. 

Havia outra coisa no desenho da estação que o perturbava um pouco. Era 
a aparência quase orgânica da estrutura de metal, o modo como as projeções 
arqueadas do anel de atracação externo pareciam costelas saindo de uma 
coluna vertebral circular. Sem razão aparente, a visão fez com que se 
lembrasse dos borgs e de Locutus. Imaginou então estar novamente no 
alojamento a bordo da Saratoga, lutando inutilmente para libertar o corpo 
inanimado de Jennifer... 

A cena a bordo da Saratoga foi subitamente ofuscada pelo clarão da 
imagem de uma estranha mulher de meia idade, estendendo os dedos gentis e 
longos em direção ao rosto de Sisko. 

Havia também uma luz. Não a luz cegante da explosão de uma nave, mas 
uma luz radiante, bela e tão brilhante que Sisko, em seu sonho, continuava a 
vê-la claramente, mesmo que fechasse os olhos. 

Seja bem-vindo... 
Viu os olhos negros, insondavelmente sábios e belos da mulher, cheios 

de paz, compreensão e dor, uma dor que Sisko conhecia muito bem. O rosto 
da mulher metamorfoseou-se, rejuvenesceu e tornou-se o rosto de Jennifer. 



Respire, dissera Jennifer. 
Era um sonho esquecido da noite anterior. Sisko tentou lembrar mais, 

porém, só recordava a imagem da mulher, a luz e um estranho sentimento de 
profundo mistério e de retorno ao lar. 

Seja bem-vindo... 
A imagem do sonho se desfez, mergulhando em enganador 

esquecimento. Os horrores da Saratoga desfizeram-se e o sentimento de 
culpa paterna foi aliviado, substituído por uma inexplicável onda de 
esperança. 

Jake olhava interrogativamente para o pai, com um leve e curioso franzir 
de sobrancelhas que lembrava Jennifer. 

Sisko saiu do estranho devaneio e deu um tapinha no ombro do menino. 
— Vamos, Jake. 

✰ 
A porta abriu-se com um rangido forte e preocupante. Acompanhado de 

Jake, Sisko entrou na câmara de compressão e respirou o ar quente, viciado e 
desagradável. Ali perto, um sujeito com o uniforme de alferes da Federação 
estava deitado ao lado de um painel, fazendo funcionar os controles 
manualmente. Corado e suado, olhou para Sisko e Jake, certificando-se de 
que já haviam passado pela porta. 

— Perdoe-me por isso, comandante — desculpou-se ele, com leve 
sotaque irlandês. Tinha um rosto amplo, franco e agradável com cachos 
suados e castanhos caindo na testa. Sisko passou a gostar dele naquele 
mesmo instante, apesar de não poder dizer o mesmo dos arredores. Uma 
breve olhada nos mecanismos e alavancas primitivos do painel aberto 
confirmou o fato de estarem longe da tecnologia da Frota Estelar. 

— Todos os mecanismos de trava automáticos desta câmara de 
compressão foram levados pelos cardassianos. 

— Nós teríamos nos transportado a bordo se soubéssemos que estavam 
tendo problemas — respondeu Sisko. 

O alferes fez uma careta enquanto lutava novamente com a alavanca. A 
porta começou a fechar-se. 

— Isso também não seria possível, senhor. Estamos detectando algumas 
emissões nucleônicas espúrias que precisam ser localizadas antes de 
podermos reiniciar o funcionamento dos transportes com segurança. Os 
malditos cardassianos nos deixaram um ferro-velho, se querem saber. 

Sisko deu um resmungo, indicando que compreendia a situação, 
enquanto observava os estragos. Apesar de a Federação e os cardassianos 
terem cessado as hostilidades e Sisko não ser preconceituoso, tinha reservas 



quanto àquela cultura, que adotava a traição, a vingança e o racismo e 
considerava os bajoranos como escravos inferiores. Sisko percebeu que tinha 
preconceitos contra os preconceituosos, mas esse era um defeito que não 
pretendia corrigir. 

A porta fechou-se com um tinido. O alferes contorceu-se para fora do 
console e ergueu-se. 

— Miles O'Brien, oficial chefe de operações. 
Com um sorriso sincero, estendeu a mão para Sisko, recolhendo-a 

assustado quando percebeu que estava coberta de graxa. Sisko sorriu. 
— Ben Sisko — disse ele, percebendo que Jake sorria também. Era 

impossível não gostar de Miles O'Brien. — Meu filho, Jake. 
— Oi disse Jake, timidamente. 
— Posso mostrar-lhe seus alojamentos, comandante? 
Sisko assentiu, esperando que os alojamentos estivessem em melhores 

condições que a câmara de compressão. Ele e Jake seguiram O'Brien até um 
corredor superaquecido. Sisko passou o dorso da mão na testa suada. 

— É minha imaginação ou esta estação está extraordinariamente quente? 
O'Brien olhou para o comandante por cima do ombro exprimindo no 

rosto um pedido de desculpas. 
— Os controles ambientais estão todos emperrados em trinta e dois graus 

Celsius. Estamos trabalhando nisso. 
Sisko não ficou tranqüilo. Aparentemente, nem Jake. Ele olhava 

tristemente para o escuro corredor deserto. 
— Há outras crianças aqui? 
— Crianças? — reagiu O'Brien com surpresa. Então olhou para Sisko e 

pareceu perceber o sentimento de culpa desencadeado pela pergunta inocente 
de Jake. 

— Bem..., claro, algumas. Tenho uma filha de dois anos — acrescentou 
rapidamente ao ver a expressão de desapontamento no rosto de Jake — mas 
creio que ela é um pouco jovem para você. Acho que vi um garoto ferengi 
mais ou menos da sua idade. Se já não partiu com os outros. 

— Um ferengi — repetiu Jake, claramente intrigado com o fato. 
Um conjunto de portas abriu-se e O'Brien convidou-os a entrar. Sisko 

entrou e deteve-se. 
— O Passeio Público disse O'Brien. Ou pelo menos o que resta dele. 

Durante a ocupação, os cardassianos ofereciam concessões comerciais a 
quem pagasse mais. Isso mantinha as equipes de mineração entretidas. 

Sisko girou a cabeça de um lado para o outro para apreciar melhor a 
extraordinária visão. 0 lugar obviamente havia sido uma combinação de zona 
franca e feira livre. Estava cheio de quiosques, restaurantes, bares com 



reservados no andar superior, onde Sisko suspeitou estarem instaladas 
holossuítes sexuais, lojas convencionais, cassinos e até mesmo um templo 
bajorano. A combinação da arquitetura simples e mística dos bajoranos com 
o estilo ornamentado e refinado dos cardassianos produzia um efeito 
marcante e exótico. Sem dúvida devia haver muito movimento ali durante a 
ocupação cardassiana mas, naquele momento, o lugar parecia quase deserto 
e apresentava sinais de ter sido assaltado por vândalos. As lojas haviam sido 
arrombadas, as paredes chamuscadas por disparos de phasers. Sisko 
procurou um caminho em meio aos escombros que entulhavam a calçada e 
sentiu o queixo tenso. A seu lado, Jake havia caído em silêncio profundo. 

Sisko fora informado da destruição na superfície de Bajor. Depois de um 
século de ocupação, o longo trabalho de mineração dos cardassianos havia 
esgotado os recursos do planeta e os conquistadores tinham se cansado das 
décadas de luta contra os terroristas bajoranos. Eles partiram. Mas não sem 
antes envenenarem os poços e queimarem o solo, deixando para trás um 
deserto, cujos habitantes viram-se forçados a pedir auxílio à Federação. 

Sisko não havia imaginado que os cardassianos pudessem destruir sua 
própria estação espacial por pura maldade, para que a população local não 
pudesse utilizá-la. 

O'Brien estava carrancudo. Sisko suspeitava que aquele homem também 
não apreciava os invasores. 

— Disseram-me que os cardassianos decidiram divertir-se um pouco no 
dia em que partiram — disse o alferes em voz baixa, enquanto caminhavam 
em meio à devastação. Uma mulher bajorana, revirando os destroços de uma 
loja destruída, ergueu o olhar quando passaram por ela. 

— Quatro bajoranos foram mortos tentando proteger suas lojas. 
Passaram por um bar-cassino onde três ferengis embalavam seus 
equipamentos. 

— Por que ninguém limpou este lugar? — perguntou Sisko com a voz 
tensa. Pensou em Jake, sozinho e desamparado, brincando entre os destroços 
e sentiu muita raiva da Frota Estelar. Se o Comando o tivesse informado dos 
estragos na Deep Space Nove, nunca teria aceitado a designação, nunca teria 
trazido o filho para aquele lugar... 

— Todo o pessoal disponível foi destacado para os reparos dos sistemas 
básicos, senhor. 

O'Brien pisou cuidadosamente sobre um pedaço quebrado de uma 
estátua religiosa bajorana. 

— Os cardassianos levaram tudo que tinha valor. Ficamos praticamente 
sem defesas. A Major Kira, a adida bajorana, e eu resolvemos... 

Sisko o interrompeu. 



— Entendido. Mas, o que aconteceu aos civis que ocupavam estas lojas? 
— Muitos deles perderam tudo que tinham. Alguns poucos estão 

tentando reconstruir, mas a maioria está se preparando para partir. 
Andaram em silêncio por alguns momentos. A cada passo Sisko se sentia 

mais e mais culpado e apreensivo com o lugar para onde havia trazido Jake. 
Os olhos do menino estavam tristes e arregalados, os lábios contraídos. 

A frente, um templo bajorano, simples e elegante comparado às 
estruturas cardassianas ao redor, chamou a atenção de Sisko. Ao se 
aproximarem, alguém se moveu na entrada arqueada e escura do templo. Era 
um velho monge bajorano, vestindo as túnicas tradicionais, com olhos 
grandes e dominadores sob as grossas sobrancelhas brancas. Seu olhar 
estranho e hipnótico encontrou o de Sisko. 

— Seja bem-vindo, comandante. 
Sisko hesitou, "Seja bem-vindo", lembrando-se do sonho da noite 

passada, o sonho da mulher sábia com o olhar cheio de compreensão e 
conhecimento. Pela primeira vez, percebeu tratar-se de uma alienígena, uma 
bajorana. 

(Respire, dissera Jennifer). 
Sisko moveu-se desconcertado. Queria perguntar a O'Brien de que modo 

a população local soubera de sua chegada, se haviam visto um holograma 
seu. Porém, não conseguia deixar de fitar o olhar onisciente do bajorano, não 
conseguia falar nada, naquele momento. 

O monge trazia nos lábios um leve sorriso beatífico. 
— Entre, por favor. Os profetas o aguardam. (Respire, disse Jennifer, 

novamente). 
Um clarão de memória iluminou a mente de Sisko: encontrava-se na 

ponte escurecida da Saratoga. Sentia o cheiro de fumaça e segurava o braço 
sem pulso e mais quente que o de um humano do capitão Storil. Passou, 
então, a lembrar-se de quando tentava inutilmente erguer o anteparo em 
chamas, a visão do corpo imóvel de Jennifer preso sobre os escombros.. . a 
frustração que ultrapassava a sanidade e a dor... 

Sacudiu a cabeça para apagar a memória, piscou e conseguiu recuperar a 
voz. 

— Uma outra ocasião, quem sabe. 
O bajorano não respondeu. Apenas ficou olhando serenamente, enquanto 

os três passavam. Estavam a um metro de distância, quase fora do alcance da 
voz, quando Sisko ouviu o monge dizer suavemente: 

— Uma outra ocasião. 

✰ 



Sisko não fora o único a ficar arrasado com a primeira visão do Passeio 
Público destroçado. Miles O'Brien havia fitado aquela cena diversas vezes 
nos últimos dias, mas ainda estava convencido de que jamais se acostumaria. 
Enganara-se redondamente ao imaginar ter superado a raiva que sentia pelos 
cardassianos. Cada visão do Passeio trazia-lhe recordações vividas de Setlik. 

Enquanto guiava o novo comandante e o filho a seus alojamentos, 
O'Brien sabia precisamente o que se passava na cabeça do comandante 
Sisko: ele achava que havia cometido um terrível erro ao aceitar a 
designação e trazer o filho para aquele lugar. O'Brien sabia disso porque 
havia sentido o mesmo. Ficara triste por ter que deixar a Enterprise, mas era 
um oficial treinado e otimista por natureza e havia tomado uma decisão. 

Além disso, a promoção de oficial subalterno a alferes era uma 
oportunidade grande demais para ser deixada de lado. Ele cumpriria o dever 
e, para o bem de Keiko e Molly, faria tudo parecer o melhor possível. Se 
fosse necessário, reconstruiria a maldita estação inteirinha com as próprias 
mãos e faria dela algo de que se orgulhar. 

Naquele instante, sentia grande empatia pelo comandante e seu jovem 
filho. Já seria bastante difícil acostumar-se a um ambiente estranho e novo, 
mas soubera que Sisko era viúvo. O'Brien tentou imaginar como seria trazer 
Molly para aquele lugar depois de perder Keiko. Interrompeu rapidamente o 
pensamento quando este se tornou doloroso demais. Observou pai e filho 
entrarem hesitantemente no novo alojamento. O quarto era tipicamente 
cardassiano: decorado em tons de cinza e negro, ameaçador, com uma 
enorme e absurdamente ornamentada cama no centro. A estação inteira tinha 
as mesmas cores deprimentes e O'Brien imaginava se algum dia se 
acostumaria com isso. 

O rosto do menino abateu-se visivelmente e Sisko não parecia em 
melhores condições. O'Brien começou a suspeitar que o comandante já não 
estava muito entusiasmado com a designação, antes mesmo daquela visita 
desalentadora. 

O'Brien forçou um sorriso e disse alegremente: 
— Quando minha esposa, Keiko, viu nosso alojamento, começou a dizer 

que ia visitar a mãe em Kumamoto... Os cardassianos não gostam muito de 
cores vivas. Espero que a Frota Estelar consiga meios de nos permitir 
redecorar um pouco o ambiente. 

Sisko não respondeu, apenas andou até a cama e examinou-a, enquanto o 
menino foi ver o quarto ao lado. 

O'Brien aproveitou sua ausência para aproximar-se do comandante e 
falar em voz baixa: 

— Senhor, acho melhor não deixar o menino andar por aí sozinho. Ainda 



temos alguns problemas com a segurança... 
— Pai! 
O'Brien e Sisko ergueram juntos a cabeça ao ouvirem o grito indignado 

no quarto ao lado. Jake apareceu à porta, com as finas sobrancelhas 
enrugadas em desaprovação. 

— Não tenho onde dormir aqui a não ser um colchão estendido no chão! 
— Podemos trazer uma cama de verdade para você da Enterprise disse 

O'Brien rapidamente, tentando consolá-lo. Voltou-se então para o 
comandante. 

— Oh, quase me esqueci. O capitão Picard quer vê-lo assim que 
possível. 

Sisko desviou o olhar. Seu rosto tornou-se sombrio à menção de Picard. 
Apenas uma coincidência, pensou O'Brien. Sisko ainda deve estar 
preocupado com as condições da estação espacial. 

Estranhamente, o comandante mudou de assunto, como se não tivesse 
escutado o aviso de O’Brien. 

— Tem notícia do nosso oficial de ciências e do oficial médico? 
— Devem chegar amanhã respondeu O'Brien. Sisko voltou-se para o 

desconsolado menino. 
— Jake. Quero que fique aqui até eu voltar. 
— Onde fica o replicador de comida? perguntou o menino, no mesmo 

instante. 
O'Brien reprimiu um sorriso. Jake parecia ter doze ou treze anos que, 

como Keiko dizia, é a idade em que eles começam a comer os móveis e a 
casa. 

— Sinto dizer que estão todos desligados — respondeu, acrescentando 
em seguida, ao ver o imenso desapontamento de Jake: — Há uma grande 
quantidade de rações de emergência. Posso providenciar para que lhe enviem 
um pouco. 

— Pai! — resmungou Jake, num tom de voz que claramente dizia: 
Detestei este lugar! 

A expressão de otimismo forçado de Sisko comparava-se à de O'Brien. 
O tom de voz do comandante era gentil, mas não deixava espaço para 
argumentos. 

— Temos que agüentar um pouco até que as coisas estejam funcionando 
adequadamente, está bem? 

— Certo — disse Jake debilmente, querendo claramente dizer não. 
— Certo — confirmou Sisko e sorriu. 

✰ 



O'Brien e o novo comandante tomaram o turboelevador para o setor de 
operações. 

— O coração da estação — disse ele com uma ponta de orgulho, 
enquanto Sisko inclinava um pouco a cabeça para trás para apreciar toda a 
visão dos vários andares das instalações, onde diversos bajoranos 
trabalhavam arduamente ao lado do pessoal da Frota Estelar. 

Bem acima deles, havia janelas de observação amendoadas, algumas 
com vista para Bajor, algumas para as docas de atracação e outras para as 
estrelas. O'Brien achava que pareciam olhos cardassianos fitando o espaço. 
O setor de Manutenção e Operações tinha o mesmo padrão de cores sombrio 
e opaco do restante da estação. Apesar da desordem, dos painéis abertos com 
cabos dependurados, dos buracos de onde os cardassianos haviam arrancado 
equipamentos antes da fuga, O'Brien podia ver o potencial daquele lugar. 

— Este setor abriga o computador, os sistemas de suporte à vida, a 
central de comunicações e a sala de transporte explicou, limpando 
distraidamente as gotas de suor da testa. É claro que ainda existem algumas 
coisas a ser feitas, mas assim que estivermos em funcionamento... 

O comandante Sisko assentiu com a cabeça, enquanto admirava os 
diversos andares. 

— Arquitetura impressionante — seu tom de voz era favorável porém 
impassível. O'Brien teve a impressão de que aquele homem não desejava 
estar ali e já tinha tomado a decisão de não permanecer por muito tempo. 
Uma pena. Já tinha começado a gostar de Benjamin Sisko. Um estilo de 
comando mais descontraído que o do capitão Picard, talvez, mas O'Brien via 
nele um oficial capaz e que com certeza inspiraria lealdade nos liderados. 

O'Brien cruzou os braços e inclinou a cabeça para trás, apreciando a 
vista. 

— Gostaria de perguntar ao arquiteto o que lhe passava pela cabeça 
quando construiu este lugar. Ainda não consegui encontrar um acesso ODN 
— apontou para as grades de metal que formavam o mezanino e a escada 
que subia para uma pequena sacada em frente do escritório do comandante. 
Aquele lá em cima é o escritório da major. 

Sisko balançou a cabeça e disse, com ironia: 
— Assim todos têm que olhar para cima com respeito. Arquitetura 

cardassiana. 
— Sim, senhor — O'Brien fez uma pausa, constrangido. A major Kira 

vem ocupando o escritório. 
Sisko olhou em volta e declarou um pouco consternado: 
— É o único escritório do setor? 
O'Brien assentiu com a cabeça, como que se desculpando. Sisko lançou-



lhe um olhar divertido e disse, descontraído: 
— Acho que está na hora de conhecer a major Kira. 
O'Brien hesitou. Ele estava acostumado a seguir as regras. Apesar de 

achar que poderia aprender a conviver bem com a major, preocupava-se 
muito com o modo que ela tratava os superiores. 

— Senhor, ... já teve a oportunidade de servir ao lado de uma mulher 
bajorana? 

O olhar de Sisko era inteiramente inocente. 
— Não. Por quê? 
O'Brien mal conseguiu disfarçar um sorriso. Não valia a pena discutir o 

assunto ali. O comandante iria descobrir por si mesmo em breve. 
— Só por curiosidade, senhor. 

✰ 
Sisko galgou os barulhentos degraus de metal com dois passos ligeiros. 

A visita ao Passeio e aos sombrios alojamentos quase o fizeram requisitar 
imediatamente uma transferência. Detestava a idéia de ver Jake largado 
sozinho e sem amigos naquele escuro quarto cardassiano. Mas a visão do 
setor de operações havia sido encorajadora e O'Brien certamente parecia 
muito capaz. 

Além disso, havia também aquele estranho sonho com a sábia mulher 
bajorana e o inquietante encontro com o monge... 

Seja bem-vindo, comandante. 
Os bajoranos eram um povo fascinante e profundamente religioso. Sisko 

desejava muito conhecer mais a respeito deles, apesar da expressão esquisita 
que O'Brien fizera ao mencionar a major Kira. Sisko não tinha a menor idéia 
do que aquilo poderia significar. 

"Só por curiosidade, senhor" dissera O'Brien, mas Sisko havia 
claramente compreendido as entrelinhas: Não diga que não avisei. 

Compreendeu algo do aviso sem palavras de O'Brien quando chegou ao 
alto da escada e aproximou-se da porta do escritório. Uma voz feminina 
ressoou através da parede. Olhando para trás, por cima do ombro, e vendo o 
sorriso divertido de O'Brien, Sisko percebeu que ela podia ser claramente 
ouvida em todo o setor. 

— Vocês vão por tudo a perder\ Todos vocês! 
Uma outra voz, masculina, falava através do intercomunicador. Sisko 

não pôde conter um leve sobressalto ao ouvir a resposta: 
— Está sendo uma tola. 
— Então, não peça a minha opinião da próxima vez. 
Sisko piscou levemente ao ouvir uma mão ser espalmada contra o 



terminal de comunicação. Eliminou, então, cuidadosamente, todo traço de 
riso do rosto e apertou a campainha da porta. 

Ela abriu-se imediatamente. Uma mulher bajorana, com os curtos 
cabelos castanho claros caindo-lhe sobre as maçãs do rosto, inclinava-se 
agressivamente em direção à porta de entrada. 

Inclinava-se não era a palavra, pensou Sisko. Inflamava-se, soltava 
fagulhas. 

— Sim! — inquiriu a mulher, apertando os grandes olhos em sua 
direção. Ao endireitar-se, os cabelos caíram para trás, revelando diversos 
ornamentos de prata em uma das orelhas. Definitivamente fora dos padrões. 
Ela percebeu o olhar de desaprovação de Sisko e devolveu um olhar 
claramente desafiador. 

Seria melhor deixar o assunto dos brincos para outra ocasião. 
— Sou Benjamin Sisko — disse ele, com firmeza. 
— Suponho que veio tomar-me o escritório — deu um passo para trás, 

deixando-o passar. Cruzou os braços e examinou-o friamente. 
Ele lutou para reprimir um sorriso incrédulo ante a atitude com que foi 

recebido. 
— Bem, na verdade pensei em dizer olá primeiro e depois tomar o 

escritório.. . Mas podemos fazê-lo na ordem que você preferir. 
Ela abriu os braços em sinal de boas vindas e disse com exagerada 

cordialidade: 
— Olá. 
Sisko deixou de achar graça. Tinha suficiente confiança em sua 

capacidade de comando para permitir alguma informalidade, até mesmo 
quando beirando os limites, mas, com todos os diabos, não ia tolerar 
hostilidades não provocadas. 

Relaxe, disse para si mesmo. Você não vai ficar por muito tempo, 
lembra-se? 

Ele cruzou os braços e a encarou diretamente nos olhos, com firmeza. 
— Há algo que a perturba, major? Ela franziu a testa. 
— Não vai querer que eu lhe diga, comandante. 
— Por que não? — perguntou Sisko, sem mudar o tom de voz. 
— Porque tenho o mau hábito de dizer a verdade, mesmo quando as 

pessoas não querem ouvir. 
Sisko manteve-se cordial. 
— Talvez eu queira ouvir a verdade. 
Ela pensou um pouco na resposta dele, abrandando a raiva, e respondeu: 
— Acho que a Federação não tem motivo para estar aqui. 
Sisko balançou a cabeça, pensativo, dizendo novamente a si mesmo que 



partiria em breve e que, portanto, nada daquilo tinha importância. 
— O governo provisório não concorda com isso. 
Ela voltou-lhe as costas, andou até a escrivaninha, encostou-se nela e o 

encarou novamente, cheia de desconfiança. 
— O governo provisório não concorda comigo em uma porção de 

assuntos... e provavelmente é por isso que me enviaram para este fim de 
mundo. Ela suspirou, assumindo aos poucos um tom de voz mais calmo. 
Comandante, tenho lutado pela independência de Bajor desde que tinha 
idade suficiente para empunhar um phaser. Por fim, conseguimos expulsar 
os cardassianos. E o que fazem então nossos líderes? Chamam a Federação e 
os convidam a ficar. Que tipo de independência é essa? 

Sisko ergueu o queixo. 
— Como pode comparar a Federação aos cardassianos? Os cardassianos 

são invasores que arrasaram seu planeta e seu povo. A Federação está aqui 
somente para... 

— Ajudá-los — disse Kira, em coro com o comandante. — Sim, eu sei. 
Os cardassianos disseram o mesmo há sessenta anos. 

— Major — disse ele, esforçando-se para controlar o tom de voz. — 
Quando fui designado a este lugar, solicitei que um habitante local de Bajor 
fosse meu primeiro oficial porque, ao contrário dos cardassianos, acredito 
que os bajoranos tenham o direito de governar seu próprio planeta. Creio que 
meu pedido fazia sentido. E ainda faz. Pelo menos para mim. Agora, nós 
dois precisamos ... 

Interrompeu o que dizia ao ouvir soar um alarme no painel de 
comunicações. 

Kira correu para junto do painel, apertou um controle e concentrou-se na 
representação esquemática da estação que apareceu no monitor. Um setor do 
mapa piscava em vermelho, dando um sinal de aviso. A major apertou outro 
controle e o mapa transformou-se na imagem de um humanóide não 
bajorano. 

Um homem de meia idade, pensou Sisko a princípio, mas havia algo de 
errado com o monitor. As feições do homem pareciam um pouco imprecisas, 
indefinidas, quase bidimensionais. 

Com as mãos espalmadas sobre o console, Kira inclinou-se em direção à 
imagem. 

— Odo, está vendo algo de errado no setor A14? 
O homem sacudiu a cabeça negativamente. Espantado, Sisko percebeu 

que o monitor de Kira estava em perfeito funcionamento. As feições de Odo 
é que eram imprecisas. 

— Meu pessoal de segurança está de sobreaviso há duas horas disse ele 



energicamente. Eu me encontrarei com você lá. 
A imagem desapareceu. O monitor voltou a mostrar as informações de 

costume. Kira ergueu-se e caminhou para a porta, com uma atitude 
profissional, esquecendo-se subitamente de todos os ressentimentos. 

— Tem havido muitos assaltos ultimamente. Não precisa vir comigo, 
comandante. 

Sisko ignorou o comentário e a seguiu. 



CAPÍTULO TRÊS 
 
 
NO SETOR A14, Nog espiou ao redor, apertando os olhos dourados para 

tentar enxergar na escuridão. Não viu nada, mas não ficou muito seguro. Era 
muito míope pelos padrões humanos, mas ouvia muito bem com as grandes 
pinnas. O saguão permanecia em silêncio, no momento. 

Nog era um ferengi muito jovem e, naquele instante, muito nervoso. 
Estava envergonhado pelo nervosismo e pelo medo. Não que os ferengis 
fossem uma raça que aprovasse a coragem. Tio Quark sempre dizia que a 
coragem, a honra e o altruísmo eram o pior tipo de estupidez e para os 
ferengis não existia nada pior que a estupidez. Não havia nada de errado em 
sentir medo, desde que isso não fizesse você ser apanhado ou deixar de levar 
vantagem. 

Nog tinha um medo terrível de ser apanhado, de ser estúpido, de 
desapontar tio Quark novamente, de ser um fracasso como ferengi. 

Atrás dele, agachado, Jasqal usava o abafador de escudo para neutralizar 
o campo de força que envolvia o cofre. O campo cedeu com um pequeno 
ruído. 

Nog voltou-se ao ouvir o som, a tempo de ver as enormes patas de Jasqal 
tirarem um punhado de minerais preciosos do cofre aberto. Jasqal era um 
b'kaazi com o dobro do tamanho de Nog e era enorme, pesado e traiçoeiro 
tanto para padrões ferengis quanto humanos. Nog ressentia-se com o b'kaazi 
e o detestava. Mas nada podia fazer. Jasqal era capaz de esmagá-lo 
facilmente e deixara claro que certamente o faria se o adolescente ferengi 
não cuidasse da pequena e afiada língua. 

— Anda logo — disse Nog, sibilando. Não havia nenhum fonema 
sibilante na frase, mas era impossível Nog falar sem emitir um pequeno 
sibilo a cada sílaba, por causa das falhas entre os dentes curtos e pontudos. 
Moveu-se agitado, limpando nas calças o suor das pequenas mãos de unhas 
compridas. Não queria ser apanhado de novo. Queria provar ser tão capaz de 
cometer um crime bem sucedido quanto o pai ou o tio. Tinha esperado que 
lhe confiassem toda a tarefa e estava indignado por insistirem que Jasqal 
realizasse o ato propriamente dito. 

Com lentidão enervantemente proposital, Jasqal derrubou os minerais na 
sacola, só então voltando-se para reunir-se a Nog junto à porta. Quando 
fugiram para o Passeio, o coração ferengi de Nog estava acelerado de 
emoção. Iam conseguir! Tio Quark ficaria feliz e talvez na próxima vez 
confiasse no sobrinho o suficiente para permitir que Nog realizasse uma 



dessas missões desafiadoras sozinho... 
Jasqal subitamente parou de correr. Nog deteve-se ao lado e apertou os 

olhos na direção em que o b'kaazi olhava. Um humanóide se aproximava a 
toda velocidade vindo do outro lado do Passeio. Era aquele estranho 
humanóide chamado Odo, que não era propriamente um humanóide mas 
algo de que ninguém nunca tinha ouvido falar. 

— Muito bem — disse Odo com sua voz intimidadora. Fiquem onde 
estão. 

Nog começou a tremer enquanto ele e Jasqal davam meia volta e 
começavam a correr aos tropeções na direção contrária. De todo o pessoal da 
Frota Estelar, Odo era quem mais o amedrontava. Mas, talvez se corresse 
mais depressa... 

Dois outros oficiais da Frota Estelar, uma bajorana e um humano que 
Nog nunca tinha visto, apareceram na frente dos dois fugitivos. 

Nog parou onde estava, mas Jasqal recusou-se a cooperar. Puxou uma 
faca da cintura e enfrentou Odo ameaçadoramente. Nog suspirou. Devia ter 
contado a Jasqal que isso de nada adiantaria. Podiam tentar correr mais que o 
estranho oficial de segurança, mas era inútil lutar com ele. 

O b'kaazi arremessou a faca. 
No milissegundo em que ela se aproximava, Odo fluidificou o tórax e 

moveu-se para longe do perigo... voltando imediatamente em seguida à 
forma original. Com forte ruído, a faca cravou-se na parede atrás do oficial 
de segurança. 

Jasqal se recompôs e tentou fugir passando ao lado de Odo, antes que ele 
tivesse tempo de remoldar-se, mas já era muito tarde. Odo o agarrou e tentou 
segurá-lo. O b'kaazi era extraordinariamente grande e a luta certamente seria 
difícil. Nog preparou-se para tentar escapar... 

Até que o disparo de um phaser chamuscou a parede acima dos dois 
oponentes. 

— Já chega — disse o desconhecido humano, mantendo o phaser 
apontado para o peito do b'kaazi. 

— Este é o nosso novo comandante da Frota Estelar, Odo — disse a 
mulher bajorana. 

Odo observou o novo humano, sem se impressionar com a notícia. 
— Não permito armas no Passeio. Isso inclui phasers. 
O humano surpreendeu-se e estava a ponto de responder, quando uma 

voz muito familiar o interrompeu: 
— Nog? O que está acontecendo? 
O jovem ferengi reprimiu um grito de desespero. 



✰ 
 
Ao correr para perto dos oficiais da Frota Estelar que cercavam seu 

jovem sobrinho, o ferengi chamado Quark estava muito mal humorado. 
"Possesso" era a palavra que o descrevia melhor. Afinal de contas, havia 
sofrido perdas financeiras enormes, primeiro com os saques cardassianos, 
depois com perda de fregueses e, além disso, ficara furioso ao saber que a 
Federação pretendia ocupar Bajor. Aquela tinha sido a gota d'água que o 
fizera decidir abandonar a estação. 

Quark não se importava com os bajoranos. Eles eram um povo estranho 
que enchia a cabeça de bobagens místicas. Mas ao menos o deixavam em 
paz com seus negócios. E chegava até a gostar dos cardassianos. Eles eram 
realmente violentos, mas Quark compreendia a violência. Eram também 
traiçoeiros e enganadores, qualidades que Quark grandemente admirava. 
Sabia como lidar com os cardassianos e sua crueldade direta, mas a 
Federação, especialmente os humanos, deixavam-no perplexo e 
extremamente irritado. Não tinham o mínimo bom senso, a exemplo de suas 
estranhas noções de ética e honestidade, as quais, para Quark, comprovavam 
sua estupidez. 

E havia também o ávido Nog, que novamente falhara em sua missão. 
Quark já estava perdendo a paciência com o sobrinho. Tinha feito Jasqal 
acompanhá-lo por segurança, já que não podia confiar no garoto nem mesmo 
para as tarefas mais simples que exigissem malícia e astúcia. Planejara 
apanhar os minerais e partir horas antes que a Frota Estelar desse por sua 
falta. Mas até mesmo Jasqal tinha-lhe falhado, fazendo o mal humor de 
Quark centuplicar. Os minerais preciosos teriam mais que compensado as 
perdas financeiras e as despesas da mudança. 

Apesar do mal humor, aproximou-se dos oficiais de Frota Estelar com ar 
inocente e simplório. Não podia perder a oportunidade de ensinar a Nog 
como lidar com humanos do tipo daquele comandante. Podia ser que ainda 
ficasse com os minerais... 

Os três oficiais olharam Quark de lado quando ele se aproximou. 
— O menino está encrencado — disse Odo. Quark manteve a expressão 

cordial e reprimiu a vontade de torcer o nariz para o transmutante. Odo tinha 
um conceito extremamente irritante de justiça e uma noção distorcida do que 
era crime. 

Quark voltou a atenção ao comandante, um homem de pele escura e alto, 
apesar de quase todas as criaturas serem mais altas que Quark. 

— Comandante, sou Quark. Eu costumava dirigir a casa de jogos local. 



— Lançou um olhar de reprovação para Nog, que mostrou-se devidamente 
envergonhado. Talvez ainda houvesse esperança para o menino. — Este é o 
filho de meu irmão. Pode ver, obviamente, que ele foi apenas envolvido 
nesta situação. Nossa partida está programada para amanhã. Olhou de lado 
para Nog, fingindo estar-lhe reprovando, mas querendo dizer, na verdade, 
"Está vendo? Veja como este estúpido humano é enganado com palavras 
suaves. 

— Se me permitir levá-lo agora, prometo que será severamente... 
— Isso não será possível — interrompeu o humano, mantendo as feições 

escuras indecifráveis. Voltou-se para Odo e indicou o jovem ferengi e Jasqal 
com um aceno da cabeça. — Leve-os para a prisão. 

Odo cumpriu a ordem prazerosamente, levando Nog e o enorme b'kaa-zi, 
enquanto Quark encarava o humano com raiva por alguns segundos. 

Isso seria bem mais difícil do que esperava. Esse humano parecia seguir 
as regras humanas, mas era tão ardiloso quanto qualquer ferengi. 

Suspirou de desapontamento e moveu-se rapidamente com as pernas 
atarracadas para seguir os prisioneiros. 

✰ 
Kira observou-os partir e sacudiu a cabeça. 
— Provavelmente foi o próprio Quark que enviou os dois aqui para 

roubar as amostras de minério. 
Ela voltou-se para estudar o novo comandante, que estava pensativo. 

Ainda não confiava na Frota Estelar, nem em Sisko, mas tinha ficado 
impressionada com sua disposição em ouvir e sua recusa em ofender-se com 
a rispidez dela. Havia gostado também do modo sagaz e firme com que tinha 
tratado Nog e Quark. Certamente era muito mais criativo do que ela 
imaginara e com certeza tinha algo em mente. 

O sonho voltou-lhe à lembrança, mas Kira o repeliu. Na noite anterior 
ele parecera importante, mas tinha sido apenas um desejo. Ela não deveria 
deixar suas esperanças interferirem com a realidade. E a realidade era que 
apesar de Sisko ser melhor do que ela esperava, ainda assim, não passava de 
um oficial da Frota Estelar. 

— Major, — disse Sisko pausadamente — existe uma lei tradicional 
entre os ferengis chamada troca de favores. Posso deixar o menino livre, mas 
em troca quero algo do Sr. Quark. Algo muito importante. 

Kira abriu a boca para perguntar-lhe exatamente o que tinha em mente, 
quando o comunicador de Sisko sinalizou. 

— O'Brien para comandante Sisko. 
Sisko pressionou a insígnia-comunicador com ar resignado, como se 



soubesse exatamente o que o alferes iria dizer. Pode falar. 
— Senhor, — disse O'Brien — a Enterprise nos chamou novamente. O 

capitão Picard o está esperando. 
— Entendido — disse Sisko, franzindo a testa. Desligou o comunicador 

e olhou para Kira. — Não levará muito tempo. 
Kira inclinou a cabeça, intrigada, enquanto o comandante caminhava até 

a câmara de compressão. Esse comandante da Frota Estelar era muito mais 
complicado do que ela esperava. Havia notado a sutil mudança em sua 
expressão quando o nome de Picard fora mencionado, percebendo a emoção 
disfarçada. Era um sentimento que Kira havia aprendido na infância com os 
cardassianos, algo que lhe era muito familiar: o ódio. 

Ficou olhando pensativa por alguns segundos depois que a porta se 
fechou atrás de Sisko. 

✰ 
Ben Sisko ficou algum tempo olhando a Enterprise pela janela de 

observação da câmara de compressão. Era impossível admirar sua beleza, 
graça e elegância sem lembrar-se da Saratoga. 

Era impossível sair da câmara de compressão para seus corredores sem 
imaginar Hranok a seu lado, como se estivesse saindo do turboelevador para 
o convés dos civis. Impossível não sentir o cheiro de fumaça, ouvir os gritos, 
ver as sombras escuras dos feridos caminhando em meio às nuvens de 
fumaça... 

Ao caminhar para a sala principal de observação da Enterprise, Sisko 
dizia a si mesmo que não tinha o direito de odiar Picard. O humano não era 
responsável pelos crimes do borg. Não era responsável. Não era direito. 

Ainda assim, quando chegou a seu destino, soou a campainha e ouviu a 
voz, a voz inteiramente humana, convidando-o a entrar, Sisko sentiu-se 
cegar de ódio. 

Não tinha o direito de odiar. Mas não podia resistir à raiva que sentia por 
Picard, assim como Picard não tinha podido resistir à mente grupal dos 
borgs. 

A porta se abriu. Sisko entrou. 
O capitão Picard estava sentado na outra extremidade da mesa, 

examinando alguns dados numa prancheta. Ao ver o visitante, sorriu e 
ergueu-se, estendendo a mão. Sua aparência não deveria chamar a atenção: 
não era um homem imponente, era calvo, tendo apenas alguns cabelos 
brancos na nuca. Mesmo assim, emanava uma força e elegância que 
tornavam sua presença marcante. 

— Comandante disse com sincero calor humano. Entre. Seja bem-vindo 



a Bajor. 
(Vocês serão assimilados) 
Sisko apertou a mão estendida, sem conseguir retribuir o mesmo 

entusiasmo. Não sabia o que dizer a Picard em seu primeiro encontro real. 
Não pretendia dizer o que acabou dizendo. 

— Já faz muito tempo, capitão. 
Picard inclinou a face magra e escultural, fitando Sisko com muita 

perplexidade nos olhos castanhos. Olhos que eram muito humanos. Mas 
Sisko só conseguiu enxergar a luz vermelha e ouvir o zunido do 
sensorscópio óptico. 

Picard sentou-se. Sisko também. Picard perguntou, curioso. 
— Já nos encontramos alguma vez? 
Sisko disse a si mesmo que não odiava Jean-Luc Picard, que não tinha 

nada contra o homem. Mas foi tomado pelo ódio que sentia pelo borg e 
respondeu a Locutus e não a Picard. 

— Sim, senhor. Nós nos encontramos em batalha. Eu estava na Saratoga 
em Wolf 359. 

(É inútil resistir) 
O rosto de Picard tornou-se inexpressivo. Seus olhos, que eram muito 

humanos até então, tornaram-se frios. Em lugar deles, Sisko viu os destroços 
flamejantes da Saratoga. A Kyushu. A Gage. 

(A mão sem vida de Jennifer) 
Picard espantou os fantasmas com um piscar de olhos e recompos-se. 

Quando falou novamente, sua voz era fria e infinitamente distante. 
— Presumo que já tenha sido informado da situação política em Bajor. 

Sisko tentou afastar a frieza e a raiva dos próprios olhos, mas não conseguiu. 
— Soube que os cardassianos devastaram o planeta antes de partir. 

(Hranok arrastando-o até o casulo de escape. Passando pelos cascos 
queimados e retorcidos de uma nave estelar após outra, assistindo a 
Saratoga e Jennifer desaparecerem com o brilho cegante de uma 
supernova...)  

Ben piscou para desfazer a pós-imagem do passado, forçando-se a 
prestar atenção nas palavras do capitão. 

— ... retribuindo os anos de terrorismo bajorano dizia Picard. Nossos 
esforços em oferecer-lhes assistência não são adequados. Ergueu-se e andou 
até a janela de observação, afastando-se deliberadamente de Sisko, 
segurando as mãos atrás das costas enquanto fitava o planeta. Conheci bem 
os bajoranos. Sou um dos mais árduos defensores de sua inclusão na 
Federação. 

— Eles serão incluídos? — perguntou Sisko. 



O capitão voltou-lhe o perfil escultural, mantendo um olhar distante. 
— Não será fácil. Os partidos governantes estão em luta entre si. As 

facções que tinham se unido contra os cardassianos retomaram antigas rixas. 
— Parece-me que não estão preparados. — Sisko ouviu em sua voz o 

mesmo tom irado e impaciente de Kira. 
Picard voltou-se bruscamente para encará-lo. 
— Sua tarefa é fazer tudo menos violar a Primeira Diretriz para 

assegurar que estejam preparados. 
Sisko assentiu rapidamente com a cabeça, na defensiva. O comentário 

reacendeu-lhe a ira. Não precisava que ninguém lhe dissesse quais eram seus 
deveres. Apesar de ter relutado em aceitar a designação, ainda era um oficial 
da Frota Estelar. Cumpriria seus deveres no máximo de sua capacidade, 
custasse-lhe o que custasse. 

(Ela se foi dissera Hranok) 
O capitão Picard deu um passo em sua direção. Abrandou a voz, dando 

espaço à confissão. 
— A Frota Estelar me informou de suas objeções à designação, 

comandante. Imaginei que depois de três anos em Utopia Planitia estaria 
desejoso de ser transferido. 

Sisko enrijeceu o corpo, lembrando-se de Jake sozinho no sombrio e 
triste alojamento cardassiano. 

— Estou criando um filho sozinho, capitão. Não é exatamente o que 
chamo de um bom ambiente. Como disse, fiquei sabendo da devastação em 
Bajor, mas ninguém me informou que a própria estação... 

Picard o interrompeu. 
— Infelizmente, como oficiais da Frota Estelar, nem sempre temos o 

privilégio de servir em ambientes ideais. 
Sisko não se deixou intimidar pela reprimenda delicada. 
— Sei disso, senhor. Estou investigando a possibilidade de voltar à Terra 

para trabalhar como civil. 
Era quase verdade. Estivera realmente investigando a possibilidade, 

apesar de não ter encontrado nada até então. Iria renovar as pesquisas 
imediatamente. 

Picard sobressaltou-se um pouco, reprovando a atitude. 
— Talvez o Comando Frota Estelar deva começar a pensar em alguém 

para substituí-lo. 
— Isso me parece uma boa idéia — disse Sisko sem emoção. Passaram-

se alguns segundos enquanto os dois se encaravam com hostilidade 
dissimulada. Picard, então, disse pausadamente. 

— Vou tomar as devidas providências. Enquanto isso... — a frieza 



desapareceu de seus olhos e de sua voz, sendo substituída pela dor. Sisko 
sabia que o capitão estava procurando as palavras certas para voltar ao 
assunto de Wolf 359. 

Sisko ergueu-se repentinamente. Ao entrar na sala, queria apenas dizer 
ao capitão o quanto havia sofrido nas mãos de Locutus. Depois disso, queria 
apenas sair dali, deixando cada um com seus próprios fantasmas. 

— Enquanto isso — disse ele calmamente — farei o trabalho que me foi 
designado da melhor maneira possível, senhor. Agradeço pela entrevista. 

Encarou Picard firmemente e esperou ser dispensado. 
Picard o estudou por longo tempo, obviamente desejoso de continuar a 

conversa. O rosto do capitão estava tenso, controlado, mas Ben Sisko 
percebeu um leve e fugaz traço de angústia nos olhos de Picard, sabendo que 
o capitão percebia o mesmo nos seus. 

— Dispensado — disse Picard por fim. 

✰ 
Quando as portas se fecharam atrás de Ben Sisko, Jean-Luc Picard 

afundou-se na poltrona e ficou olhando distraidamente para a prancheta por 
alguns segundos. Voltou-se então para o planeta Bajor. 

Quase dois anos haviam se passado desde seu último pesadelo com os 
borgs. Eram mais lembranças do que sonhos criativos. Ele não se permitia 
recordá-los com freqüência. De fato, havia de tal modo reprimido as 
lembranças que, ao analisar a folha de serviços de Ben Sisko antes da 
entrevista, havia ignorado o desconforto subjetivo que sentira à menção da 
Saratoga. 

Como podia ter se esquecido e deixado de ligar os fatos? Em Wolf 359, 
estivera plenamente consciente de tudo que fazia como Locutus. E como 
Picard, preso e impotente, destituído da inteligência, a qual era utilizada para 
aniquilar os colegas oficiais, enfrentara uma realidade mais terrível que 
qualquer pesadelo. 

Fechou os olhos e ouviu a voz dos borgs, mil vozes trovejantes que 
falavam como uma só: 

— Capitão Jean-Luc Picard, você comanda a nave mais poderosa da 
Federação. Fale em nome de seu povo... 

E a sua própria resposta, confiante e totalmente ingênua: 
— Nada tenho a lhes dizer! Lutarei contra vocês até o final de minhas 

forças! 
— A força é irrelevante — responderam os borgs. — E inútil resistir. 

Desejamos melhorar a nossa espécie. Incorporaremos a nós suas diferenças 
biológicas e tecnológicas. Sua cultura se adaptará para servir à nossa. 



Ele era, então, humano, orgulhoso e forte. Ou pelo menos era como se 
imaginava, até ser ultrajado pelo rapto que sofreu e pela arrogância 
irracional dos borgs. 

— Impossível gritara ele. Minha cultura se baseia na liberdade e no livre 
arbítrio. 

— A liberdade é irrelevante — responderam os borgs, implacavelmente. 
— O livre arbítrio é irrelevante. Vocês devem se entregar. 

— Preferimos a morte — dissera Picard. Fora tolo em pensar que a 
morte seria o pior destino que os borgs poderiam infligir a ele e a toda a 
humanidade. Mas a arrepiante resposta viria em seguida: 

— A morte é irrelevante. Sua cultura antiquada é dirigida pela 
autoridade. Para facilitar nossa entrada em sua sociedade, foi decidido que 
um humano falará por nós em todas as comunicações. Você foi o 
escolhido... 

Ele fora então Alterado. Seu cérebro e corpo foram mecânica e 
cirurgicamente alterados, fazendo sua consciência ser envolvida e absorvida 
pela mente grupai dos borgs. E com infinita desconsideração pelo 
sofrimento, não lhe fizeram a gentileza de apagar a consciência. Picard fora 
forçado a sentir tudo, a escutar sua própria voz como Locutus obedecer ao 
comando dos borgs. Incapaz de controlar o corpo e a voz. Incapaz de 
esconder deles o conhecimento das táticas estratégicas e armamentos da 
Frota Estelar. Picard estivera lá, observando horrorizado primeiramente a 
Melbourne ser destruída. Depois a Saratoga, a Kyushu, e a Tolstoi e a Gage, 
e trinta e cinco outras naves espaciais... 

Como podia ter se esquecido da Saratoga! 
A mente de Picard se transportou então para outra ocasião, algumas 

semanas mais tarde, tendo voltado à Terra para se recuperar do trauma. 
Sentiu um calafrio ao recordar-se da confissão que fizera ao irmão, Robert: 

— Eles me usaram para matar e destruir. Não pude impedi-los. Tentei 
fazê-lo... mas não era forte o bastante. Não era bom o bastante... 

Estavam sentados no chão no vinhedo da família, ambos cobertos de 
lama depois de uma luta de socos. Fora a primeira vez em anos que Picard 
chorava, com lágrimas correndo pelo rosto, sentindo o gosto salgado 
misturado ao gosto de terra. 

Robert o fitara, sério, por um momento e então dissera: 
— Então, meu irmão é um ser humano, afinal de contas. Você vai 

carregar isso por muito tempo, Jean-Luc, por muito tempo... 
Muito tempo, três anos. Ele tivera a sorte de não ter que se deparar com 

um sobrevivente de Wolf 359 em todo esse tempo. Mas também, havia tão 
poucos. 



Tão poucos... 
Com um ligeiro calafrio lembrou-se de que Sisko mencionara estar 

criando um filho sozinho. Picard abriu os olhos. 
— Computador — ordenou com a voz embargada, fitando o planeta 

Bajor. — Arquivo pessoal de Benjamin Sisko, comandante. Nome da esposa 
falecida e a causa de seu falecimento. 

Uma pausa, seguindo-se a resposta sem inflexão: 
— Jennifer Sisko, tenente. Falecimento: data estelar 44002.3 a bordo da 

Saratoga... 
— É o suficiente — sussurrou Picard, fitando pela janela o eixo da 

estação espacial. Passou a mão na testa. 
Jennifer Sisko, tenente. A esposa de Benjamin, mãe de Jacob. Quantos 

mais haveria? 
Lembre-se. Foram os borgs, não você, que cometeram aqueles crimes. 

Você quis impedi-los. Você tentou... 
Sim. Eu tentei. E falhei. Foi o meu conhecimento que eles usaram para 

matar de modo tão rápido e eficiente. 
A impotência tinha sido a coisa mais terrível. Sempre tivera uma 

personalidade confiante, sempre estivera no controle da situação. Desde a 
infância sabia que queria comandar uma nave estelar e nunca deixou que 
ninguém o impedisse de atingir esse objetivo. Mas havia sido forçado a 
assistir com impotente raiva e dor, aos borgs usarem seu corpo e sua voz 
para lançar ameaças e matar. A impotência tinha sido o pior de tudo. 

Porém, como a conselheira Troi gentilmente lhe relembrara três anos 
atrás, não era mais impotente. Não podia mudar o fato da violação mental 
que sofrerá sob os borgs, não podia trazer Jennifer Sisko e todos os outros de 
volta. 

Mas podia encontrar um modo de ajudar Benjamin Sisko e seu filho 
órfão de mãe. 

Picard ergueu-se. Sua experiência com os borgs era diferente da de 
Sisko, mas sabia pelo que o homem estava passando. Já tinha lutado com 
alguns daqueles mesmos demônios, chegando quase a deixar o cargo numa 
tentativa de reparar os horrores do passado. 

Esperava que Sisko conseguisse superar esses demônios pois, caso 
contrário, a Frota Estelar perderia um ótimo oficial. 

Porém, quer Sisko decidisse ficar ou partir, sempre teria o auxílio de um 
colaborador anônimo. Enquanto vivesse, Picard daria toda a assistência ao 
jovem Jacob Sisko na carreira que decidisse seguir. Ele ajudaria a ambos, 
sempre que pudesse. 

Picard fitou a exótica arquitetura cardassiana da estação espacial por um 



minuto inteiro. Então, voltou-lhe as costas e deixou a sala. 



CAPÍTULO QUATRO 
 
NO ESCRITÓRIO DA SEGURANÇA da estação espacial, Odo estava 

acomodado junto à escrivaninha e estudava uma prancheta de dados, 
ignorando propositalmente o pequeno ferengi, Quark, que estava sentado, 
inquieto, ali perto. 

Odo não gostava de Quark. Odo não gostava de ferengis de modo geral. 
Eles aprovavam a desonestidade e o roubo. E Quark era especialmente 
odioso, pois mantinha aquele ar de inocência, apesar de Odo saber muito 
bem que o ferengi lhe cravaria uma faca nas costas se tivesse a oportunidade. 
Odo acreditava firmemente na justiça e na honestidade. Era parte de seu 
modo de ser, como respirar ou comer ou mudar de forma. Sabia que o 
ferengi fazia pouco caso dessa crença, outra boa razão para detestá-lo. 

Mas também, Odo detestava todo mundo. 
Exceto a major Kira. Eles se davam bem porque a major, como ele, 

acreditava na honestidade total e completa, recusando-se a perder tempo com 
palavras e protocolos corteses e sem sentido. Kira sempre deixava as coisas 
claras. 

Não sabia bem o que pensar desse tal de Sisko. Odo vira como o 
comandante o fitara após a breve demonstração de sua capacidade de mudar 
de forma. Sabia que Sisko tinha ficado curioso a respeito de seu rosto 
indefinido, mas não havia feito perguntas. Odo não sabia ainda se ficava 
grato ou ofendido pelo silêncio educado do humano, mas sabia que Sisko 
estava imaginando que tipo de criatura seria seu novo oficial de segurança. 

Odo também se fazia a mesma pergunta. Não tinha nenhuma lembrança 
de sua origem, nem de seu povo. Fora descoberto, havia cinqüenta anos, em 
uma nave espacial alienígena abandonada próximo ao Cinturão de 
Asteróides de Denorios. Os bajoranos o acolheram e o trataram como um 
dos seus. 

Sua verdadeira forma, à qual tinha que voltar a cada noite, era uma 
massa gelatinosa e amorfa. Para ser aceito, fora obrigado a tomar a forma de 
um bajorano. Nunca havia conseguido reproduzir perfeitamente a aparência 
humanóide. Suas feições pareciam achatadas e bidimensionais. Havia algo 
estranho em suas maçãs do rosto e nariz. As convoluções que os bajoranos 
têm na base do nariz, entre as sobrancelhas, era, em especial, algo que 
sempre o confundia. Ou talvez fosse o ressentimento de ter que 
continuamente assumir a forma humanóide que estivesse lhe tornando a 
mudança mais difícil. 

Sabia apenas uma coisa a respeito de seu povo: a justiça lhe era tão 



importante que fazia parte de sua memória racial. Odo não podia se imaginar 
em qualquer outro cargo que não o de oficial de segurança. Ele tinha sido o 
policial bajorano da Deep Space Nine durante o governo cardassiano. A 
Frota Estelar havia permitido que continuasse em seu cargo, uma vez que 
ninguém conhecia tão bem a estação, especialmente o Passeio e as pessoas 
que o freqüentavam. Ficara agradecido por poder manter o cargo, mas 
incomodara-lhe a idéia de que a Frota Estelar viria para lhe dizer o que fazer. 
Mesmo os cardassianos haviam sido inteligentes o suficiente para darem-lhe 
liberdade de ação. 

Odo não se importava muito com as regras. Afinal de contas, as leis iam 
e vinham, eram adaptadas e descartadas, mas o espírito da justiça era eterno. 
A major Kira o havia alertado a respeito dos oficiais da Frota Estelar 
fanáticos pelo regulamento. Odo achava que o comandante se encaixaria 
nesse tipo de pessoa. Ele já estava preparado para detesta- Io. 

Mas surpreendera-se com Sisko. O comandante aparentemente tinha um 
cérebro e senso de justiça e sabia fazer uso de ambos. Odo sabia que ele 
planejava algo criativo para o ferengi e aprovava a atitude. 

Ergueu o rosto quando Sisko entrou na sala. 
— Queria me ver? — perguntou o comandante. Seus modos eram tensos 

e abruptos, como se tivesse acabado de passar por uma experiência muito 
difícil e tentasse se livrar mentalmente dela. Mas ao ver o ferengi, ficou mais 
animado. Um toque de humor tomou-lhe o semblante ao cruzar os braços, 
descontraidamente, e encostar-se à parede. 

Quark estava à sua frente, olhando-o melancolicamente. 
— Comandante, a respeito de meu sobrinho... 
— Bem, bem — interrompeu Sisko. Sr. Quark. Como é bom ver que 

ainda está aqui. — Fez um gesto amplo, exagerando a cortesia. 
Odo reprimiu um sorriso, fingindo voltar a atenção à prancheta de dados. 

Sisko estava dando a Quark um pouco do próprio remédio melado. 
— Sente-se, por favor — disse o comandante. 
Quark girou a grande cabeça retangular, olhando para a cadeira ao lado, 

e sentou-se relutantemente. 
— Claro que ainda estou aqui, comandante. Só iremos partir amanhã. É 

por isso que é de vital importância para nós que... 
— Acho que não — disse Sisko alegremente. 
Quark deixou cair o queixo, revelando uma fileira de dentes pontudos e 

espaçados. 
— C...como? 
— Na verdade, tudo é muito simples, Quark. Vocês não vão partir. 
Odo parou de fingir que estava trabalhando e olhou surpreso para Sisko 



com bem humorada curiosidade. O ferengi emitiu um sibilo. 
— Não vamos partir...? Mas já empacotamos tudo e estamos prontos 

para... 
— Desempacotem tudo — o tom de voz de Sisko não dava espaço a 

argumentos. 
Quark inclinou-se para a frente, ainda boquiaberto de incredulidade. 
— Por que você quer que eu fique? Odo também não resistiu. 
— Também estou curioso — admitiu ao humano. — O sujeito é um 

jogador e um ladrão. 
— Não sou ladrão — disse Quark, numa cômica tentativa de simular 

dignidade ferida. Odo o encarou firmemente. 
— Você é um ladrão. 
— Se sou, — disse Quark você nunca conseguiu prová-lo nesses quatro 

anos. Mostrou um pequeno sorriso cheio de dentes pontudos que fez Odo 
lembrar-se de um dragão da areia bajorano ou dos holos que vira de 
crocodilos terrestres. 

Sisko não retribuiu o sorriso. Sua voz assumiu um tom sincero. 
— Meus oficiais, os engenheiros bajoranos e suas famílias dependem das 

lojas e serviços do Passeio. Mas se as pessoas como você o abandonarem, 
isto aqui vai se tornar uma cidade fantasma. Queremos que alguém dê um 
passo à frente e diga: vou ficar, vou reconstruir. Queremos um líder 
comunitário. E você vai assumir esse papel, Quark. 

— Eu? — espantou-se Quark — um líder comunitário? 
Ele olhou desamparadamente para Odo, como se procurasse confirmação 

de que o comandante estava completamente louco. 
Odo acomodou-se em sua poltrona e sorriu. Muito esperto esse Benjamin 

Sisko. E não tem receio de torcer as regras de modo criativo. Disse para o 
ferengi, entrando na brincadeira: 

— Você parece ter todas as características típicas de um político. Quark 
não achou graça. Abriu as garras e sacudiu a cabeça negativamente para 
Sisko. 

— Como posso abrir meu estabelecimento sob as regras de conduta da 
Frota Estelar. 

Boa pergunta. Odo voltou-se para Sisko para ouvir a resposta. Sisko deu 
de ombros. 

— Esta ainda é uma estação bajorana. Não estamos aqui para administrá-
la. Se os seus jogos forem honestos, não terá nenhum problema comigo. 

— Jogos honestos? — rosnou Quark com um desprezo que incomodou 
Odo. — Hmpf. 

Cruzou os braços, inconscientemente imitando Sisko e calou-se. 



Sisko e Odo esperaram. 
Por fim o ferengi sacudiu a cabeça. 
— Comandante. Procurei a vida toda aprender a hora certa de me retirar. 

Este governo provisório bajorano é provisório demais para o meu gosto. 
Acontece que quando os governos caem, as pessoas são colocadas contra o 
paredão e fuziladas. 

Sisko assentiu, um pouco compreensivo demais na opinião de Odo. O 
comandante virou-se para partir, parou e ficou pensativo junto à porta. 

— Aquele pobre menino — disse brandamente — vai passar a melhor 
parte da vida numa prisão bajorana. Sou pai também. Sei o que seu irmão 
deve estar sentindo. O menino deveria estar com a família e não preso em 
uma fria cela. 

Olhou um instante para o ferengi emudecido, então acrescentou — Pense 
nisso. Virou-se e saiu. Quark ficou sentado, atordoado e embasbacado, 
enquanto a porta se fechava atrás de Sisko. Odo sorriu e voltou-se para o 
ferengi, de modo descontraído: 

— Sabe, a princípio pensei que não ia gostar dele. 

✰ 
No Passeio, Kira removeu uma porção de escombros da calçada com 

uma pá e a depositou no receptáculo próximo. Fez uma pausa, esforçando-se 
por reprimir a lembrança do sonho. O trabalho físico sempre a libertava de 
suas obsessões. Mas o sonho da noite passada insistentemente voltava-lhe à 
memória o dia inteiro. Quanto mais trabalhava, mais dele se lembrava. 

Sua mente racional estava convencida de que nenhum deles deveria estar 
naquela estação espacial cardassiana... mas quando pensava com o seu pagh, 
ou melhor, quando simplesmente deixava de pensar, sabia que estava errada. 

Assim como soubera no sonho da noite passada, o mesmo que tivera nas 
últimas noites. O sonho com Sisko. 

Ou talvez estava apenas tentando se convencer de que o sonho referia-se 
a Sisko. Sonhara com um homem de pele morena, olhos e cabelos escuros, 
um homem que seria muito importante para o seu povo. Os bajoranos 
necessitavam tão desesperadamente de ajuda que muitos estavam 
proclamando terem recebido revelações de que alguém viria ajudá-los, 
trazendo esperança: um estrangeiro cuja aparência havia sido predita pelos 
profetas. 

Mas Kira era céptica por natureza. Temia que o desespero de seu povo e 
o seu próprio estivessem embotando-lhe o julgamento, fazendo-a acreditar 
em coisas que não existiam mas que eram muito desejadas. Onde estão os 
profetas quando tanto precisamos deles? pensou ela com amargura, voltando 



a revolver a pá nos escombros. 
Apesar disso... quando pensava com seu pagh e não com a mente, podia 

sentir coisas tão extraordinárias no pagh de Sisko que quase acreditava, 
quase ousava ter esperança... 

Às vezes sentia que a própria mente abrigava duas pessoas diferentes: a 
mística e a céptica, que estavam sempre em luta. Não era à toa que o planeta 
estava em tal confusão. 

Se ao menos Opaka concordasse em recebê-la. Havia muitas coisas que 
Kira gostaria de perguntar-lhe. O sonho era uma delas. Havia outro rosto no 
sonho, bajorano, idoso e sábio, com um halo prateado. 

— Major? 
A voz do comandante a assustou. Ela voltou-se em direção da pergunta, 

percebendo que ele estava curioso a respeito da pá, provavelmente se 
perguntando se aquela tarefa era apropriada a uma oficial. Ela deu de ombros 
e o sonho e o pagh voltaram a se tornar coisas sem importância. Sisko não 
era mais o estrangeiro profetizado, mas apenas um irritante fanático pelo 
regulamento da Frota Estelar. 

— Todos os outros estão ocupados no conserto dos sistemas primários 
disse Kira, erguendo-se para esvaziar a pá no receptáculo. Permitiu que a 
voz assumisse um tom desafiador. Suponho que os oficiais da Frota Estelar 
não estejam acostumados a sujar as mãos. 

Sisko ergueu uma das sobrancelhas, localizou uma pá, apanhou-a e 
começou a trabalhar. 

Kira voltou-lhe as costas, fingindo não estar impressionada, mas viu-se 
confiando nele o suficiente para mencionar-lhe seu passado, algo que 
reservava apenas para Odo. 

— Nos campos de refugiados disse ela, aprendíamos a fazer tudo que 
precisasse ser feito, não importando o cargo ou posição que ocupássemos. 

Trabalharam em silêncio por algum tempo. Então Sisko falou: 
— Acabei de conversar com nosso bom vizinho, Quark. Ele está 

apostando na queda do governo provisório. 
Kira assentiu com a cabeça. 
— Quark sabe reconhecer uma aposta segura — Sisko voltou 

bruscamente a cabeça em sua direção. Ela deu de ombros. — Este governo 
vai cair em uma semana. Você também. 

Era o que seu bom senso lhe dizia. Mas não tinha o sonho lhe dito algo 
diferente? Sisko jogou uma pá de lixo no receptáculo. 

— O que acontecerá com Bajor, então? 
— Guerra civil — disse Kira, tentando ignorar a emoção e o horror que 

essas palavras lhe causavam. O pensamento a encheu de amargura. Depois 



que os cardassianos partiram, tendo pilhado o planeta, seu próprio povo iria 
começar a lutar entre as ruínas, destruindo tudo que sobrara. Os políticos 
estão ocupados demais desenhando seus mapas para se importarem com o 
que precisa ser feito de fato. 

— E o que precisa ser feito? 
— Nada que a Frota Estelar possa nos ajudar — ela hesitou, 

perguntando-se o quanto conviria informar a esse estrangeiro, independente 
do sonho. Vendo seu olhar de sincero interesse, acabou dizendo — A única 
pessoa que pode evitar uma guerra civil é Opaka. 

— Opaka? 
— Nossa líder espiritual. Ela é chamada a Kai. Nossa religião é a única 

coisa que une todo nosso povo. Se ela pedir união, eles lhe darão ouvidos. 
Pôs a pá de lado e agachou-se para apanhar alguns pequenos fragmentos 

da calçada. Sisko ajoelhou-se a seu lado para ajudar. 
— Os líderes de todas as facções estão tentando entrar em contato com 

ela disse Kira brandamente. Mas ela vive reclusa e raramente concede uma 
entrevista. 

Sisko meditou a respeito, inclinando a face angulosa. 
— Talvez ela se mostrasse mais receptiva se alguém da Federação lhe 

solicitasse uma entrevista. 
Kira ergueu o rosto. 
— Você? — fez um leve som de incredulidade. — Creia-me, ela não 

quer nada com a Federação, assim como eu. 
Uma sombra os cobriu. Kira ergueu o rosto, espantada, e viu o rosto com 

o halo prateado: o rosto sábio e idoso de seu sonho. 

✰ 
Ben Sisko ergueu o rosto, pensando estar novamente no sonho em que a 

onisciente mulher bajorana lhe estendia os dedos longos e finos em direção 
ao rosto. 

(Respire dissera Jennifer) 
Mas a face que pairava sobre ele e Kira era masculina, mais velha e 

familiar. Era o monge de cabelos brancos que o convidara a entrar no templo 
bajorano. 

— Comandante. — O idoso bajorano tinha o rosto tranqüilo, a voz plena 
da certeza de que Sisko sabia, havia algum tempo, da inevitabilidade daquele 
encontro e do que se seguiria. É chegada a ocasião. Voltou-lhe as costas, 
confiando que o humano o seguiria, e começou a caminhar por entre as 
ruínas. 

Sisko sentiu o coração acelerar. Ergueu-se em transe e, por um segundo, 



não mais que isso, ficou olhando o velho monge se afastar. Foi tomado de 
estranhas emoções, emoções que pensava estarem enterradas há muito 
tempo, emoções que vieram à tona durante o sonho. 

(Respire) 
Olhou para Kira e viu que ela o fitava admirada. O rosto dela alterou-se e 

transformou-se no de Jennifer. Sisko piscou os olhos e a visão se desfez. 
Conversaria com a Kai para ajudar os bajoranos, disse a si mesmo. Para 

cumprir seu dever de oficial da Frota Estelar e nada mais. Essas eram razões 
racionais. Então por que havia sentido o coração pular quando o monge 
apareceu e quando Kira mencionou a Kai Opaka? 

Sisko respirou fundo, pôs a pá de lado e seguiu o monge. 

✰ 
Foram transportados à superfície do planeta, onde o sol do meio-dia 

brilhava entre as ruínas: a terra crestada, as folhagens secas e caídas, os 
escombros queimados dos edifícios. 

Ao caminhar pelas ruas cobertas de entulho, o panorama fez Sisko ter 
relances de memória: viu-se no casulo de escape da Saratoga, olhando os 
cascos queimados das naves estelares destruídas. Mas a devastação em Bajor 
fora em escala muito maior. Nunca havia testemunhado pessoalmente 
tamanha destruição. Sentiu-se culpado por ter ficado ultrajado com os danos 
comparativamente pequenos da estação. 

Alguns edifícios haviam sido poupados. Eram todos curvos, esféricos, 
delicados e graciosos, mais harmoniosos com a natureza ao redor do que as 
angulosas e duras estruturas cardassianas. O monge conduziu Sisko a um 
desses edifícios. Deveria ser um templo ou monastério, imaginou Sisko, 
tendo em vista os elaborados entalhes da porta de entrada. 

O interior da imensa estrutura de pedra era escuro, cheio de sombras, 
iluminado apenas pelos raios de sol que entravam pelas rachaduras da 
parede. Sisko estava chocado com os danos, a profanação de um dos lugares 
mais sagrados de Bajor: as janelas haviam sido quebradas, as paredes 
interiores demolidas, as estátuas religiosas decapitadas. 

Mas os cardassianos não conseguiram destruir a aura de serena 
contemplação e santidade que permeava o local. Sisko e o guia passaram por 
um monge que entoava um cântico triste em meio às ruínas e outro que, 
mancando devido aos ferimentos sofridos, consertava uma das paredes 
externas. 

— Comandante Sisko. 
Uma voz feminina. Ele voltou-se para a direção do som, vislumbrando a 

figura indistinta de uma mulher. Um raio de luz passava entre eles, 



iluminando a poeira que pairava no ar. Sisko reteve o fôlego ao ver a mulher 
que vira no sonho dar um passo à frente, saindo das sombras como as figuras 
fantasmagóricas dos feridos da Saratoga. 

Era uma bajorana de meia idade, trajando um vestido justo e brilhante, e 
estava ferida. Mancava, apoiada a uma bengala, ao caminhar até o visitante. 
Tinha a face coberta de equimoses. Sisko viu que ela trazia a dor de toda a 
raça bajorana estampada no rosto. Apesar disso, a face da mulher irradiava 
um brilho interior, uma paz que nenhum inimigo poderia violar. 

Sisko compreendeu-lhe a tristeza e invejou-lhe a calma. 
Kai Opaka esboçou um sorriso, apontando para as ruínas que os 

cercavam. 
— Perdoe-me pelas condições em que o recebo. 
— Os cardassianos? — perguntou Sisko. Não era propriamente uma 

pergunta. 
Kai Opaka respondeu com um olhar cheio de conhecimento, enquanto 

caminhava mancando pelo piso de pedra. Sisko reprimiu o ímpeto de lhe 
oferecer uma mão de apoio, pois a dignidade da Kai o impedia, e a seguiu 
para dentro do monastério. 

— Profanar o centro de nossa vida espiritual foi um modo de ferir o 
coração do povo bajorano disse Opaka. 

Ela o levou a uma área de contemplação, onde bancos de madeira 
entalhada formavam um semicírculo ao redor de uma piscina espelhada. 
Acima, as janelas mostravam uma distante cadeia de montanhas, serenas e 
invioláveis, refletindo sua imagem na tranqüila superfície da piscina. 

Opaka sentou-se cuidadosamente em um dos bancos. Sisko sentou-se a 
seu lado. Ela voltou-se para ele com um pequeno sorriso. 

— Sua chegada estava sendo ansiosamente aguardada. 
Sisko tentou recompor-se da onda de emoção que a lembrança do sonho 

lhe trouxera, procurando reagir apenas como representante da Federação. 
— Fico contente com isso disse, em tom completamente profissional. Se 

Bajor puder se unir à Federação, isso trará estabilidade... 
— Não estou falando da Federação — a Kai o interrompeu com firmeza. 

— Estou falando da sua chegada. 
— Minha chegada? — Sisko teve medo, desejando subitamente fugir da 

misteriosa mulher. 
Opaka estendeu os dedos longos e finos e tomou um lado do rosto de 

Sisko nas mãos, estudando-o como uma mulher idosa admiraria a face do 
neto amado. 

— Já teve a oportunidade de explorar seu pagh, comandante? 
— Pagh? — Sisko quis se afastar, fugir do toque; quis se aproximar, 



confiar. 
Ela moveu a mão delicadamente, porém com firmeza, até a orelha de 

Sisko e a contornou com o dedo. 
— Os bajoranos extraem sua coragem da vida espiritual. Nossa força 

vital, nosso pagh, é reabastecida pelos profetas. 
O brilho de seus olhos aumentou com o movimento de seus dedos. Ela 

fitou Sisko com sincera admiração, como se houvesse acabado de 
testemunhar o mais surpreendente dos milagres. Com um movimento súbito, 
apertou o lóbulo da orelha de Sisko. Ele torceu a cabeça, assustado com a 
forte dor. 

— Respire — disse Opaka.  
(Jennifer) 
Sisko recuou, subitamente constrangido, assustado pela emoção evocada 

por aquele simples toque: pesar. 
(Jennifer) 
(Ela se foi dissera Hranok) 
Ele queria que Kai soubesse mais a seu respeito, a respeito do homem 

que era Ben Sisko. Tentou voltar a conversa para os assuntos políticos: 
— Kai Opaka, se pudéssemos discutir seu papel na transição pós-

cardassiana... 
— Respire — insistiu Opaka. 
Sisko encheu o peito, percebendo que estivera retendo o fôlego. Opaka 

correu os dedos por trás da orelha de Sisko. 
— Irônico — disse, pensativamente, mais para si mesma do que para 

Sisko. — Um que não deseja estar entre nós tornar-se o emissário. 
Sisko enrijeceu o corpo. Sua falta de interesse e seu desejo de deixar a 

Deep Space Nine eram assim tão óbvios? 
A Kai aproximou-se dele, estudando cada milímetro de seu rosto. Depois 

de um minuto inteiro de silêncio, ela recuou. 
— Há muito para se aprender em seu pagh, comandante. Apoiou-se na 

bengala e ergueu-se. Por favor, venha comigo. 
Sisko ergueu-se. Opaka tirou um pequeno controle das dobras da veste e 

o tocou. 
A piscina espelhada, um holograma, desapareceu, revelando uma 

escadaria esculpida na rocha que levava para baixo. Sisko a seguiu até uma 
caverna secreta, intocada pelos cardassianos, iluminada de modo primitivo 
por fileiras de velas tremeluzentes alojadas em nichos escavados na rocha. 

A caverna evocou uma sensação de déjà vu em Sisko. Tentou se lembrar 
se havia estado ali anteriormente, em sonhos. 

No fim da escada, Opaka voltou-se para ele, apoiando o peso na bengala. 



— Está certo ao dizer que Bajor corre grave perigo... maior que qualquer 
outro em nossa história. Mas a ameaça à nossa vida espiritual é bem maior. 

— Talvez seja — respondeu Sisko — mas sinto-me impotente a menos 
que haja uma unificação... 

Opaka o interrompeu. 
— Não posso lhe dar aquilo que se recusa a dar a si mesmo. Sisko 

franziu a testa, confuso. 
— Como...? 
— Procure as respostas dentro de si mesmo, comandante. — Ao ver sua 

expressão confusa, a Kai atravessou mancando o piso de pedra até uma caixa 
entalhada, que fez Sisko lembrar-se do holo que vira da Arca da Aliança 
Hebraica. Com mãos habilidosas, ela removeu a tampa e deu um passo para 
trás para que Sisko pudesse ver. 

Ele se aproximou, sentindo-se estranhamente atraído pelo conteúdo da 
arca. Ali pairava, suspensa em um campo de força, uma brilhante orbe dupla 
de pura energia radiante. O rosto de Opaka refletia o brilho esverdeado 
enquanto admirava a orbe reverentemente. Parecia uma ampulheta giratória, 
pensou Sisko, ou então o símbolo matemático do infinito. Eterno. 

— O que é isto? — perguntou Sisko em voz baixa, girando a cabeça para 
ver que Opaka se afastara ainda mais dele. Ela estava com a mão pousada 
sobre um painel da parede. 

— A lágrima do profeta — disse Opaka. Apertou o painel, fazendo uma 
passagem surgir na rocha. Ela entrou e a passagem desapareceu em seguida. 
Sozinho na caverna, Sisko voltou-se, pronto para chamá-la pelo nome... 

A caverna escureceu e em seguida foi iluminada por uma estranha luz 
esverdeada. 

Sisko voltou o olhar para a arca. O campo de força que envolvia a 
brilhante orbe do infinito havia desaparecido. A orbe tornou-se mais 
brilhante, cresceu e começou a girar. Enquanto Sisko a olhava, admirado, ela 
começou a girar mais rapidamente, sempre aumentando de tamanho, até que 
a arca não pôde mais contê-la e ela encheu a sala, com força mais 
assustadoramente poderosa que a de um ciclone. A luz tornou-se cada vez 
mais brilhante, até adquirir uma intensidade cegante, ofuscando a visão da 
arca, da caverna, de tudo o mais, exceto a própria orbe. Sisko gritou e fechou 
os olhos, mas a intensidade da luz continuou aumentando até ultrapassar os 
limites da dor física... 

Então dissipou-se. Ele tentou abrir os olhos, esperando ver as sombras da 
cegueira ou, ao menos, uma pós-imagem verde nas paredes da caverna. 

Não havia sombras nem pós-imagem. Não havia caverna. Sisko piscou 
os olhos, admirando a vasta extensão de areia branca emoldurada pelo céu e 



pelo oceano azuis. Encheu o peito, sentindo o cheiro de mar. Olhou para si 
mesmo e não viu o uniforme da Frota Estelar, mas o próprio corpo, mais 
jovem e mais magro, com um calção de banho que já havia esquecido ter 
sido seu. 

Quase derrubou a bandeja de bebidas que trazia nas mãos com três copos 
de limonada. 

— Que diabo... Opaka? 
Duas pessoas em trajes de banho passaram por ele e o olharam de modo 

estranho. Sisko calou-se, meditando sobre o estranho sentimento de 
familiaridade e déjà vu, o mesmo que sentira ao encontrar-se com Opaka. 

Sua meditação foi interrompida pela nítida e repentina sensação de que 
seus pés estavam queimando na areia. Holograma ou não, a dor era real. 

— Ahh... aaaaaahhh!! — Sisko pulou nas pontas dos pés, perscrutando a 
areia ao redor. O mar estava muito distante, mas avistou uma esteira de praia 
ali perto. Pulou para cima dela, jogando areia, sem querer, na pessoa que 
estava deitada tomando sol. 

— Ei! — a mulher virou-se de lado, segurando a parte de cima solta do 
traje de banho contra os seios. Tinha as sobrancelhas escuras franzidas por 
cima dos óculos de sol. 

— Sinto muito disse Sisko, sentindo-se completamente confuso e 
ridículo. É que a areia estava me queimando os pés... 

Ao ver aquele rosto, emudeceu e caiu lentamente de joelhos, sentindo 
uma pontada no coração. Tinha se esquecido de quão extremamente bela ela 
tinha sido. 

— Jen.. Jennifer? — sussurrou. Estendeu a mão livre em sua direção. A 
mulher recuou, hesitante, enquanto Sisko gentilmente lhe retirava os óculos. 
Os olhos castanhos com reflexos dourados de Jennifer semicerraram-se, 
ofuscados pelo sol forte, sem mostrar nenhum sinal de que o reconhecia. 

— Sim? Desculpe-me... será que nos conhecemos ontem à noite na festa 
do George? 

— George? — repetiu Sisko obtusamente, entorpecido demais para 
compreender as palavras. Jennifer... espere um pouco. Isto é impossível. 
Ergueu-se com dificuldade, derrubando limonada na bandeja. 

A desconfiança de Jennifer transformou-se em preocupação. 
— Você está bem? 
Sisko girou a cabeça ao redor, procurando confuso por Opaka, a caverna, 

a orbe verde brilhante, como se estivesse em um pesadelo... O que você está 
fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? 

Jennifer sentou-se, ainda segurando a parte de cima do traje de banho. 
— Você precisa mesmo usar um chapéu quando sair ao sol. 



— Conheço este lugar — disse Sisko admirado. — É Gilgo Beach, onde 
nos conhecemos. 

Dessa vez foi Jennifer quem ficou confusa. 
— Já nos encontramos aqui... antes? 
— Eu estava levando — Sisko olhou para a bandeja três copos de 

limonada... 
Ela franziu a testa. Arrumou a parte de cima do traje de banho e a 

prendeu. 
— Meus pés estavam queimando — continuou Sisko, ficando cada vez 

mais entusiasmado à medida que as lembranças lhe voltavam à memória. 
Parei aqui neste lugar. Compreende como tudo isso é incrível? Não, claro 
que não. Jennifer. 

Ele a fitou, abalado por tê-la tão perto de si, querendo tocá-la, explicar-
lhe tudo, contar-lhe como Jake havia crescido nos últimos três anos, como o 
menino se parecia com a mãe... 

Mas ela não compreenderia. Na verdade, ela o tomaria por louco. 
Contentou-se em admirar sua face, sua bela face, esforçando-se para não ser 
tragado pela onda de emoção. Depois de algum tempo, o silêncio tornou-se 
insuportável. Se não dissesse nada, ela lhe pediria para ir embora. Sisko 
pensou em algo para dizer, qualquer coisa. Tudo que conseguiu dizer foi: 

— Pegue uma limonada. Empurrou a bandeja em direção dela. 
Jennifer recuou, desconfiada, mas o tom divertido de sua voz deu-lhe 

esperanças. 
— Sinto muito. Não aceito bebidas de estranhos na praia. 
Ergueu-se e andou até a água. Sisko deixou a bandeja sobre a esteira e a 

seguiu. 
Ela o ignorou a princípio, mas não protestou por ele a seguir. A água fria 

espumava enquanto pequenas ondas quebravam a seus pés. A praia se 
estendia diante deles: um arco de areia branca desaparecendo num infinito 
horizonte de mar. 

Jennifer falou por fim. 
— Diga-me a verdade. Já nos encontramos antes? 
Sisko a estudou. Como podia lhe dizer a verdade: que ela era um tipo de 

alucinação ou projeção holográfica? Como podia lhe contar a respeito de seu 
casamento, seu filho, sua morte a bordo da Saratoga"! 

Disse-lhe a verdade, como havia sido em seu primeiro encontro em Gil-
go Beach. 

— Não. 
Ela sacudiu a cabeça negativamente e deu um grande e tímido sorriso. 
— Então como sabia meu nome? 



— Eu... Sisko pensou um pouco e inventou uma mentira, descobrindo 
admirado que a mentira fora realmente o que havia acontecido no passado. 
— George me disse. 

— Então você estava na festa de ontem à noite. 
— Tarde... fez uma pausa, recordando-se. Cheguei tarde... e você já 

estava indo embora... 
O sorriso de Jennifer se ampliou. 
— Você vai me dizer o seu nome? 
— Oh — ele retribuiu o sorriso, entregando-se à conversa antiga e ao 

ritmo do passado. Permitindo-se apreciar a companhia de Jennifer como ela 
havia sido: jovem, forte e linda. Que importava não ser real? Ela estava ali. 
— Ben Sisko. Eu... acabo de me formar na Academia da Frota Estelar. Estou 
aguardando minha primeira designação. 

— Um oficial novato? — Jennifer apertou os olhos. Sua voz assumiu um 
tom de brincadeira. Minha mãe me avisou para ter cuidado com os oficiais 
novatos. 

— Sua mãe vai me adorar disse Sisko, — sem pensar. Ela jogou a 
cabeça para trás, sorrindo pelo descaramento. 

— Não é todo dia que se encontra a garota com quem se vai casar. 
Ela deteve-se, com as ondas quebrando nos calcanhares, e riu alto. No 

céu, ouviu-se o grito de uma gaivota. 
— Você usa essa técnica com muitas mulheres? 
— Não, respondeu Sisko, sinceramente. Nunca disse isso antes. E nunca 

direi novamente. 
— Claro — disse Jennifer, ainda brincando. Ela virou-se para o outro 

lado, mas ele percebeu o brilho de uma emoção mais profunda em seus 
olhos, sabendo que tinha sido tocada e que acreditava nele. 

— Que tal se eu lhe preparasse o jantar esta noite? — disse Sisko 
impulsivamente, percebendo, porém, com disfarçada surpresa, que estava 
falando as mesmas palavras que usara quinze anos atrás. — Meu pai era um 
cozinheiro de primeira. Vou lhe preparar o seu famoso prato de berinjelas 
cozidas. 

Um traço de incerteza e desconfiança cruzou-lhe a face enquanto ela 
fitava o horizonte. 

— Não sei... 
— Era para você dizer sim — disse Sisko prontamente, sorrindo. A idéia 

de reviver o primeiro jantar com Jennifer o enchia de alegria. Se ao menos 
pudesse permanecer ali para sempre, no passado... 

Atrás deles, acima da cabeça de Jennifer, o ar começou a brilhar, 
enchendo-se de uma luz esverdeada: era a orbe. A esperança de Sisko tingiu-



se de pesar. Não era real. Era uma ilusão, um holograma, um truque de 
Opaka. Jennifer estava morta e ele falava com uma sombra, um fantasma da 
memória. Seria forçado a voltar ao presente vazio. 

Queria agarrar-se a ela, tomá-la nos braços e nunca mais deixá-la partir. 
Mas não ousou tocá-la com medo de encontrar apenas o nada e o cheiro de 
sal... 

A voz de Jennifer o levou de volta ao mundo irreal: 
— Acho que vou acabar me arrependendo. — Sacudiu a cabeça e sorriu. 

A orbe começou a girar, enchendo a praia de luz. 
— Jennifer — disse Sisko ansiosamente, tentando alcançá-la. Mas a 

força brilhante o envolveu. — Não... espere! 
Jennifer, a areia e a água desapareceram na luz esverdeada, mais 

brilhante e dolorosa aos olhos de Sisko do que a explosão que destruiu a 
Saratoga. Sentiu ser envolvido pela misteriosa energia da orbe e foi levado 
de volta ao presente. 

Abriu os olhos e percebeu estar novamente na caverna escura iluminada 
apenas pela luz das velas. Opaka estava a seu lado. Olharam para a orbe 
infinito, guardada em segurança dentro da arca. 

— É um tipo de equipamento holográfico? — perguntou trêmulo. Sentia 
as pernas bambas, como se fossem ceder sob seu peso. 

— Não — disse Opaka, com os olhos brilhando na luz refletida. — O 
que você experimentou mal chega a revelar seu poder. Fechou a tampa da 
arca, escondendo o brilho, e virou-se para ele na obscuridade. Esta orbe 
apareceu nos céus há mais de mil anos. Oito outras foram descobertas desde 
então. Foram estudadas e documentadas por um milênio. A tradição diz 
terem sido enviadas pelo Templo Celestial. Nossa teologia se baseia no que 
aprendemos delas. 

Opaka ergueu a arca e gentilmente a ofereceu a Sisko. Disse, então, com 
a voz cheia de emoção: 

— Eu a confio a você. Sisko enrijeceu o corpo: 
— Por quê? 
— Ela o guiará ao Templo. 
— Perdão? De repente, sentiu-se tolo. Tinha sido hipnotizado, era isso. E 

Opaka estava tirando vantagem de suas emoções mais profundas a fim de 
persuadi-lo a cumprir uma ridícula profecia bajorana. 

Ela provavelmente percebeu-lhe o medo. Aprumou-se, esquecendo-se da 
perna ferida, e repetiu com firmeza: 

— Ela deve guiá-lo ao Templo Celestial, para que possa avisar os 
profetas. 

Sisko a olhou com descrença. 



— Avisá-los de que? 
— Os cardassianos levaram as outras oito orbes. Nada os impedirá de 

procurarem decifrar seus poderes, mesmo que isso signifique descobrir de 
onde vieram. Se o fizerem, poderão destruir o próprio Templo Celestial... 
Isso significaria a desintegração espiritual de Bajor. 

Ele sacudiu a cabeça negativamente, dando um passo para trás. 
— Espera que eu parta em algum tipo de... jornada? 
Opaka inclinou-se em sua direção, com a voz e a postura enfáticas: 
— Não posso unir meu povo até que os profetas sejam avisados. 
Seu olhar era inclemente. Sisko ouviu a mensagem, alto e claro: Faça-o 

ou não lhe ajudarei. Então um sorriso compreensivo abrandou as feições de 
Opaka. 

— Você acabará procurando os profetas — disse ela, com convicção. — 
Não por Bajor, nem pela Federação... mas por si mesmo. Por seu próprio 
pagh. É esta, comandante, a jornada que sempre lhe esteve predestinada. 



CAPÍTULO CINCO 
 
 
MILES O'BRIEN entrou pela última vez em seu alojamento a bordo da 

Enterprise. Todos os seus pertences e os de Keiko haviam sido retirados da 
sala externa. Por força do hábito, O'Brien olhou para os pés a fim de não 
tropeçar em algum dos brinquedos de Molly, mas o convés estava vazio e 
ecoava desagradavelmente sob seus calcanhares. 

— Keiko? 
Ninguém respondeu. O'Brien atravessou a sala de estar vazia e entrou no 

quarto, onde Keiko estava sentada na cama, no escuro, com Molly dormindo 
no colo. Ela não ergueu a cabeça. Ao aproximar-se, viu a luz da sala de estar 
iluminar as lágrimas que lhe corriam pelo rosto. 

— O que foi? — disse O'Brien com brandura, sentindo uma pontada na 
consciência. — Oh, querida, não chore. — Sentou-se a seu lado. Ela não 
reagiu. — Nós já havíamos conversado sobre tudo isso. 

Keiko olhou para a criança adormecida. O'Brien percebeu na resposta da 
esposa um certo sentimento de culpa e o medo de estar sendo egoísta: 

— Ainda fico me perguntando o que uma botânica vai ter para fazer em 
uma estação espacial bajorana. 

Ele tentou animá-la com um pouco de humor. 
— A julgar pela aparência do lugar, os cardassianos devem considerar a 

esterilização um tipo de arte. Você poderia transformar o lugar em um 
jardim. — A idéia lhe havia ocorrido ao ver o sombrio alojamento que lhe 
fora designado. Keiko daria um jeito de encher aquele lugar de calor humano 
e vida, o que seria um enorme desafio. 

A tentativa de fazer graça não deu certo. Ela virou-se para ele, na 
escuridão, e disse séria: 

— Não preciso de desafios, Miles. Tenho uma carreira na Enterprise. 
Estou feliz aqui. Foi aqui que nos conhecemos... — A voz sumiu-lhe na 
garganta. 

O'Brien suspirou, incapaz de pensar no que mais podia dizer para 
consolá-la. Keiko insistira para que ele aceitasse a promoção e a 
transferência para Deep Space Nine. Miles é quem havia se preocupado com 
o fato de que Keiko talvez não se sentisse feliz lá. Depois de tudo acertado, 
as posições tinham se invertido. O'Brien ansiava pelo desafio de fazer a 
estação funcionar plenamente e Keiko estava mudando de idéia. Mas nada 
mais podia ser feito para mudar a situação. 

O'Brien disse simplesmente: 



— Eu amo você. 
Foi a coisa certa. Keiko sorriu tristemente e tomou-lhe a mão, com 

cuidado para não acordar a menina. 
— Vou me sentir melhor assim que estivermos instalados. O'Brien 

acenou com a cabeça, compreensivo. 
— Já arrumou todas as coisas? 
— Tudo já foi transferido. 
— Por que não leva o bebê? — disse O'Brien. — Eu me encontrarei com 

vocês em poucos minutos. Há umas coisas que preciso fazer ainda. 

✰ 
A ponte ainda estava sendo operada pelo turno noturno. O'Brien saiu do 

turbo-elevador e caminhou ao longo da parte posterior da ponte, sentindo-se 
estranho, imaginando se não seria um erro estar ali. Mas não conseguiria 
partir sem dizer adeus à Enterprise. 

O tenente de plantão, Suarez, percebeu e parecia compreender. 
— O capitão está na sala de instruções, chefe. Devo avisá-lo de que está 

aqui? 
O'Brien hesitou. Sentia que devia dizer adeus ao capitão, mas o encontro 

seria por demais doloroso. Era melhor deixar a nave sem ser visto. Acenou 
negativamente com a cabeça. 

— Não é preciso. Obrigado. 
Deu uma última olhada na ponte, voltou ao turbo-elevador e desceu para 

a sala de transporte três. 
— Transporte-me para o setor de Operações, Maggie — disse com 

fingida alegria à nova encarregada da sala de transporte. 
Sim, senhor — Maggie sorriu em despedida ao ver O'Brien dirigir-se 

para a plataforma de teletransporte. Ouviu uma voz chamar-lhe pelas costas. 
— Sr. O'Brien. 
O'Brien voltou-se e viu-se diante do capitão Picard. 
— Creio que por pouco deixei de encontrá-lo na ponte — disse Picard. 
— Sim, senhor — concordou O'Brien, embaraçado. — Não quis 

perturbá-lo, capitão. 
Picard fez sinal para que a encarregada da sala de transportes os deixasse 

a sós. Assim que as portas se fecharam atrás de Maggie, descontraiu-se um 
pouco. 

— Era sua sala de transporte favorita, não era? — perguntou com 
brandura. 

O'Brien assentiu com a cabeça, feliz por ver o capitão novamente, mas 
ansioso para que o encontro constrangedor chegasse logo ao fim. 



— Número três, sim, senhor. Picard não chegou a sorrir. 
— Sabe, ontem desci até aqui e perguntei por você, sem pensar. Não vai 

ser a mesma sem você aqui. 
O'Brien encolheu os ombros. 
— É apenas uma sala de transporte, senhor. 
Picard sorriu, por fim, ao ouvir a resposta. O'Brien teve que sorrir 

também diante da desajeitada tentativa de não admitir o que sentia por estar 
deixando o antigo posto, por estar deixando a Enterprise. 

Seguiu-se uma pausa constrangedora, então O'Brien solicitou: 
— Permissão para desembarcar, capitão. Picard aprumou-se. 
— Permissão concedida. 
O'Brien subiu na plataforma. Picard dirigiu-se ao console. Encararam-se. 
— Ativar — disse O'Brien, quando já não mais podia suportar. Picard 

apertou os controles. 
O'Brien observou seu passado dissolver-se numa onda tremeluzente de 

luz. 

✰ 
Depois de deixar a arca bajorana e seu misterioso conteúdo em 

segurança no laboratório de ciências, Sisko entrou em seu escuro 
alojamento, iluminado apenas pela luz das estrelas entrando pelas vigias. 

Sua experiência com Opaka e a orbe haviam-no deixado de tal forma 
maravilhado que ainda não conseguira recuperar-se totalmente. A lembrança 
revivida daquele primeiro encontro com Jennifer em Gilgo Beach tinha sido 
ao mesmo tempo maravilhosa e dolorosa. Ele não conseguia livrar-se da 
sensação de tudo ter sido mais que apenas uma lembrança, de ter realmente 
estado ali, com Jennifer, no passado. 

Também não podia escapar da sensação de que a experiência e a profecia 
de Kai estavam de alguma forma relacionadas, de um modo profundamente 
significativo. 

Você irá procurar os profetas... não por Bajor nem pela Federação, mas 
por si mesmo. Essa é a jornada que sempre lhe esteve predestinada. 

Sabia que dar importância a tais arrebatamentos religiosos, ou relacionar 
a orbe ou a experiência por ela evocada com qualquer coisa além de seu 
significado puramente científico era tolice. Mas, pela primeira vez desde que 
chegara, sentia ter um propósito, sentia estar realmente onde deveria estar... 

Correção. Pela primeira vez desde a morte de Jennifer. 
Sisko tateou o caminho na escuridão através da imensa sala externa até o 

quarto menor, procurando não fazer barulho. Jake tinha um sono muito leve 
e acordava ao menor ruído. Entrou sorrateiramente no quarto, onde o filho 



dormia profundamente, deitado de bruços sobre o colchão estendido no 
chão, totalmente vestido, com a cabeça voltada para um lado, as 
sobrancelhas franzidas, a boca aberta. 

Sisko ajoelhou-se a seu lado, sorrindo ao observar a respiração suave e 
regular que não chegava a ser um ronco. A recente visão de Jennifer quinze 
anos mais jovem relembrou-lhe a extraordinária semelhança entre os dois, 
trazendo-lhe mais enternecimento que dor. Trouxe-lhe também um 
sentimento de culpa. A insistência de Opaka de que ele seria o longamente 
esperado salvador de Bajor não teria mexido com seu ego? Não seria esta a 
razão de estar repentinamente pensando em ficar? Ego ou não, tinha que 
colocar os interesses de Jake em primeiro lugar. 

Sisko carinhosamente desenrolou o cobertor que envolvia os pés do 
menino e cobriu-o até os ombros. 

Como sempre, Jake abriu os grandes olhos sonolentos e franziu a testa 
para o pai, sem estar completamente acordado: 

— O que foi? 
— Estava apenas pensando — disse Sisko brandamente, sorrindo para o 

filho — como você se parece com sua mãe. 
O rosto de Jake desanuviou-se num tímido sorriso-Jennifer, que desfez-

se assim que o menino fechou os olhos. 
Ao sair, sua insígnia-comunicador sinalizou: 
— Kira para Sisko. 
Fechou a porta suavemente atrás de si antes de responder. 
— Pode falar, major. 
Pelo tom de voz, ela estava achando algo muito divertido: 
— Desculpe incomodá-lo, comandante. Mas há algo aqui no Passeio que 

acho que vai gostar de ver. 

✰ 
O elevador abriu as portas deixando entrar os acordes de uma áspera 

musica alienígena. Sisko deu um passo e parou... deixando um sorriso tomar-
lhe o rosto aos poucos. 

No passeio pouco iluminado, um quiosque brilhava como um farol: o 
cassino de Quark. Sisko caminhou a passos lentos pela recém varrida 
calçada, observando os poucos pedestres que passavam: alguns bajoranos, 
uns poucos vendedores, alguns viajantes espaciais vindos das naves 
atracadas, todos dirigindo-se às pressas para o mesmo reluzente objetivo. 

Dentro do cassino havia poucos sinais da devastação cardassiana. Uma 
enorme roda girava na vertical: uma versão ferengi da roleta. Controlada por 
quem Sisko imaginou ser o crupiê de Quark. 



— A sorte está em suas mãos hoje, meus amigos — anunciou o ferengi 
com uma voz comicamente melíflua e anasalada. — Façam suas apostas, por 
favor. — Inclinou-se para ouvir uma pergunta sussurrada por uma oficial 
bajorana. Então ergueu-se e disse: 

— Sinto muito, madame. O cassino de Quark não aceita cheques de 
viagem. Somente ouro ou moeda corrente, por favor. Ultimas apostas... 

Sisko balançou a cabeça, sempre a sorrir, e abriu caminho pelo salão 
enfumaçado, passando por mesas de jogo lotadas. Ao passar por uma das 
mesa, alguém gritou: 

— Dabo! — seguindo-se um coro de resmungos. 
Sisko esticou o pescoço, procurando Quark e observando o ambiente. 

Num pequeno palco central, um musico tocava um teclado triplo. Ao lado, 
um casal era conduzido aos risinhos até uma holossuite sexual, no andar 
superior. Sisko acotovelou-se com a multidão até chegar ao bar, espantando-
se um pouco ao reconhecer Quark do outro lado do balcão. 

O ferengi recebeu-o com um sorriso, mostrando-lhe os dentes quebrados. 
— O que vai querer, comandante? 
Sisko colocou a mão sobre o balcão lustroso e olhou com aprovação para 

a multidão atrás de si, voltando-se para Quark em seguida. 
— Que tal a cerveja sintética local? 
Quark acrescentou mais rugas ao nariz já bastante franzido. 
— Você não vai gostar. 
O ferengi apanhou um copo e começou a tirar a bebida do balcão. 

Respondendo ao olhar curioso de Sisko, abaixou a voz e acrescentou: 
— Adoro os bajoranos. Têm uma cultura tão espiritual. Mas fazem uma 

droga de cerveja. Nunca confie na cerveja de um povo temente a Deus. — 
Bateu com o copo no balcão à frente de Sisko. Nem num comandante da 
Frota Estelar que tenha colocado um de seus parentes na cadeia. 

Quark inclinou-se em direção ao balcão e franziu as sobrancelhas, 
examinando de perto o rosto Sisko. 

— Tem certeza que não tem nem um pouco de sangue ferengi? 
— Não que eu saiba. — disse Sisko, permitindo-se um leve sorriso. — 

Está bem, Quark. Você manteve sua parte do acordo. Vamos conversar. 

✰ 
No amplo alojamento escuro, Jake permaneceu algum tempo acordado 

na cama depois que o pai saiu. Fitava as estrelas através de janelas de 
observação com o formato de estranhos olhos alienígenas. 

Ficara surpreso ao ver o pai mencionar a mãe. Ele geralmente não falava 
muito a seu respeito, apesar de Jake saber que, tal como o filho, não deixava 



de pensar nela o tempo todo. As vezes, os três últimos anos pareciam três 
dias, como se a mãe estivesse apenas fazendo uma longa viagem. Algumas 
vezes, quando Jake não conseguia dormir, fechava os olhos e imaginava ver 
a mãe andando pelo quarto, com a mala antigravitacional pendurada no 
ombro, de braços abertos, sorrindo. Quase podia ouvir sua voz: 

— Sentiu saudades de mim? Sim, mãe. Muita saudade... 
As vezes, sonhava que ela havia realmente voltado, com a mala 

pendurada no ombro, sorrindo e rindo, ajoelhando-se para que ele pudesse 
correr para seus braços abertos e abraçá-la com força para nunca mais deixá-
la partir. 

O pai estava a seu lado, rindo e sorrindo como nunca mais havia feito 
nos últimos três anos. Ela explicava que tudo tinha sido um engano. Não fora 
ela que morrera na Saratoga mas outra pessoa. Afinal de contas, Jake não 
havia visto seu corpo, havia? O sonho era tão claro, tão simples, tão 
maravilhoso. Acordava, então, sorrindo e soluçando de puro alívio que logo 
se transformava em dor. 

Em outras ocasiões, os três últimos anos pareciam uma eternidade. 
Especialmente quando pensava no pai. O sofrimento pela morte da mãe 
parecia tanto uni-los quanto separá-los. O pai parecia sentir um amor mais 
intenso por Jake, mas, ao mesmo tempo, havia mudado, tornando-se mais 
calado e distante. Nos três anos, Jake não o vira chorar pela morte da esposa, 
nem falar sobre o que realmente havia acontecido naquele dia na Saratoga. 

Lembrava-se pouco daquele dia. Apenas que a mãe estava de licença, as 
aulas tinham sido suspensas e as crianças encaminhadas aos alojamentos por 
causa dos borgs. A professora estava nervosa, ou melhor, apavorada 
conforme percebera Jake com espanto. Mas ele não se deixara assustar até 
chegar correndo ao alojamento e encontrar a mãe lhe esperando, com os 
olhos arregalados de medo. 

Estava muito confuso para sentir medo... 
Começaram então os disparos e a nave passou a tremer como se fosse 

arrebentar. Lembrava-se vagamente de quando a mãe o abraçou e disse que 
tudo ia ficar bem. 

Veio então a explosão final, que o deixou surdo e arremessou ambos 
contra o convés. Uma fração de segundo antes de perder a consciência, 
percebeu que o quarto desabava e um anteparo em chamas caía sobre eles... 

Recobrou os sentidos em um quarto de hospital de uma base estelar, com 
o pai sentado imóvel a seu lado. Perguntou sobre a mãe, assim que pôde 
falar. 

O pai não conseguiu responder... e no seu silêncio sofrido, Jake teve a 
confirmação daquilo que mais temia. Então chorou, chorou e chorou mais 



lágrimas do que jamais imaginara ser capaz de derramar em toda a vida. 
O pai não chorou. Apenas ficou sentado, mudo e inexpressivo, 

segurando a mão de Jake. E nunca mais foi o mesmo nos três anos que se 
seguiram. Era como se alguém lhe tivesse drenado toda a vida, toda a 
alegria, toda a felicidade. Era como se o pai também tivesse morrido e 
somente uma casca vazia tivesse sobrevivido para garantir que Jake se 
alimentasse bem, tomasse banho e fizesse os deveres da escola. Ele havia 
tentado fazer o pai rir, sentir-se melhor, falar sobre o que acontecera no dia 
em que mãe morrera, mas nada que fizesse conseguia atravessar aquele 
manto de sofrimento. 

As vezes, Jake sentia ter perdido ambos os pais na Saratoga naquele dia. 
Tinha, porém, imenso medo de que o pai realmente viesse a morrer. Se 

ao menos pudessem ir para um lugar mais seguro, bem longe da Frota 
Estelar, dos borgs, dos alienígenas, dos perigos ocultos... um lugar como a 
Terra. A mãe e o pai eram ambos da Terra. Lá talvez o pai voltasse a ser 
alegre como antes. 

Qualquer lugar, até mesmo Planitia, seria melhor que aquela estranha e 
horrível estação espacial. 

Além disso, a simples e terrível verdade era que: se não estivessem no 
espaço, a mãe ainda estaria viva. 

— Em seus momentos mais sombrios, esse pensamento fazia Jake ferver 
de ódio. Queria descarregar a raiva, ferir alguém... e a pessoa mais próxima 
era o pai. Pois, apesar de o pai estar sempre prometendo obter uma 
designação na Terra, nada havia acontecido em três anos. Era óbvio que não 
estava se esforçando o bastante. Depois da morte da mãe, nada lhe importava 
o suficiente a ponto de fazê-lo se esforçar muito. As vezes, Jake ficava tão 
frustrado com isso que chorava como uma criancinha. 

O pai não ia fazer nada para se salvar, para se proteger, mesmo estando 
os dois naquele lugar perigoso onde muitas batalhas tinham sido travadas. 
Jake sabia que algo horrível iria acontecer ao pai naquele lugar. Ele sabia. 
Sabia também que não havia nada que pudesse fazer para impedi-lo. 

Ou será que havia? 
Tinha passado o dia entediado e inquieto em seu triste alojamento. O pai 

tinha trazido alguns holos educativos do dr. Lamerson, o professor de Jake 
em Planitia, para que pudesse terminar os estudos sem interrupção. Mas não 
era o mesmo que estar em pessoa na sala de aula. Os outros alunos não 
estavam lá, e o holo do dr. Lamerson não estava programado para responder 
todas as perguntas de Jake. O computador poderia fazê-lo, naturalmente, mas 
não conseguia fazer as explicações parecerem tão interessantes quanto as do 
dr. Lamerson. 



Depois de terminar a lição do dia, disputou alguns jogos com o 
computador, ficando então terrivelmente entediado e com pena de si mesmo. 
Não havia ninguém com quem brincar, nem coisa alguma para se fazer. O 
pai estava sempre muito triste e nada que Jake fizesse conseguia animá-lo. 

Não queria estar naquela velha e ordinária estação espacial devastada 
pelos cardassianos. Queria estar na Terra, numa sala de aula de verdade, com 
outras crianças da mesma idade, em vez de ter apenas um pai mal-humorado, 
triste e sem tempo para brincar. Mas o pai e a Frota Estelar nem se 
importavam com ele e isso o deixava com muita raiva. 

Queria descarregar a frustração, queria vingar-se e machucar alguém, 
quem quer que fosse, até mesmo o pai. Se estivesse em um planeta, teria 
fugido, mas não havia para onde fugir naquela estúpida estação. 

Jake suspirou e virou-se na estranha cama, chutando as cobertas até os 
pés. Sentou-se abruptamente, franzindo a testa para as estrelas, quando uma 
idéia lhe ocorreu. 

O ferengi. Havia um ferengi da sua idade, talvez um pouco mais velho, 
certo? Ele talvez soubesse como fugir dos problemas... ou onde procurar 
alguns. Poderia talvez mostrar a Jake como descer para Bajor, onde Jake 
poderia tomar um transporte que o levasse para a Terra. O pai teria que lhe 
escutar então. Teria que segui-lo para encontrar o filho e Jake então se 
recusaria a deixar que partisse. 

No silêncio da escuridão, tudo parecia muito simples. 
Jake deitou-se novamente com um suspiro, tomando a decisão de 

procurar o ferengi no dia seguinte. 

✰ 
— Acorde, Miles — disse Keiko — Você está sonhando. 
O'Brien jogou o corpo para frente, espantado, e abriu os olhos, 

encontrando-se deitado nos braços da esposa. 
— Calma — disse ela, afastando-se para evitar a colisão. Depois 

inclinou-se lentamente para frente ao vê-lo acalmar-se. Mesmo no escuro, 
ele podia ver o rosto de Keiko suavemente desenhado contra a luz das 
estrelas que entrava pelas janelas de observação. A porta do quarto de Molly 
estava aberta e ele podia ouvir a respiração mansa e suspirosa da criança. 

Expirou com força e jogou a cabeça contra o travesseiro, com o coração 
ainda disparado pela adrenalina devido ao sonho. Não queria lembrar-se 
dele. Queria apenas orientar-se, saber que estava com Keiko na estranha 
cama cardassiana da qual haviam rido naquela tarde. 

— Parece um trenó — dissera Keiko com pessimismo quando a viram. 
— Um horrível trenó com cobertura, sem pés... 



— Bem, talvez seja melhor testá-la para ver se funciona -dissera O'Brien 
com sua voz séria de engenheiro. E ela havia adorado, como sempre. Ela 
havia erguido a cabeça, surpresa, e depois caído na risada ao ver o brilho 
malicioso de seu olhar. 

Ele estava feliz, então. O alojamento ainda precisava de um trato para se 
parecer com um lar, mas já estava melhor e mais cheio de calor humano, 
quase aconchegante, pelo simples fato de Keiko estar ali. Tinha melhorado 
ainda mais depois que os pertences de Keiko chegaram, confirmando 
silenciosamente que ela viera para ficar. 

Dedos frios e macios alisaram sua testa, aliviando a tensão. 
— Quer falar sobre o seu sonho? — murmurou Keiko, sonolenta. 
— Eu cheguei a... — O'Brien balançou a cabeça entre o travesseiro e o 

braço dela, ainda um pouco confuso, enquanto examinava o estranho quarto. 
— Eu... eu cheguei a acordá-la? Sinto muito. Não lhe dei um chute, dei? 

Keiko aconchegou-se a seu ombro e sacudiu a cabeça, murmurando uma 
negativa que terminou em um pequeno bocejo. 

— Você estava cantando, eu acho. E depois gritou. Foi um pesadelo? 
— Cantando? — perguntou O'Brien, calando-se, em seguida, ao 

lembrar-se. No sonho, estava novamente em Setlik Três. O capitão Maxwell 
estava lá e também Keiko e Molly. E, de alguma forma, a Deep Space Nine 
e aquele alojamento também estavam lá. Ele e o antigo capitão estavam 
participando de uma maravilhosa reunião, bebendo cerveja e cantando: O 
jovem menestrel foi para a guerra, nas fileiras da morte hás de encontrá-
lo... 

De repente, um cardassiano apareceu no sonho vindo do nada e apontou 
o phaser diretamente para Keiko, que trazia uma chorosa Molly nos braços. 

— Não! — gritou O'Brien. O capitão Maxwell lançou-lhe um phaser e 
O'Brien disparou sem pensar. Não teve tempo para ver se a arma estava 
ajustada para tontear e não para matar. Assistiu, incrédulo, o cardassiano ser 
incinerado diante dos olhos. O capitão Maxwell, porém, continuou sorrindo 
e cantando vigorosamente: Leva a espada paterna embainhada e a harpa 
rebelde às costas... 

Na cama, O'Brien passou a mão nos olhos. 
— Setlik — disse para Keiko, com voz rouca. Não falou mais nada. Não 

queria assustá-la admitindo ter começado subitamente a temer pela 
segurança dela e de Molly devido a uma ridícula impressão de que a estação 
estava sendo ameaçada pelos cardassianos e que as duas estavam sob 
iminente perigo de morte. Pensou no comandante Sisko, deitado sozinho em 
seu alojamento, sem a esposa, e imaginou se seria capaz de deitar-se sozinho 
sem Keiko a seu lado. 



Sentiu um calafrio. Ela o apertou nos braços e ficaram em silêncio por 
um momento. 

— É por causa desta estação, claro — disse Keiko, por fim, com firmeza, 
no mesmo tom de voz que usava para acalmar Molly depois de um pesadelo. 
— Para qualquer lado que se olhe, a lembrança dos cardassianos está 
presente. Não é de se admirar que você esteja sonhando com eles, Miles. 
Quero dizer, olhe para você mesmo. Está até dormindo em uma cama 
cardassiana. 

— Bom, então — disse ele, puxando-a para junto de si — É melhor fazer 
alguma coisa para que ela se torne mais nossa e menos cardassiana — e ela o 
beijou, entre risinhos. 

✰ 
Uma hora depois, quando O'Brien tentava dormir, a canção novamente 

ecoou em sua mente cansada: 
O jovem menestrel foi para a guerra, 
Entre as fileiras da morte hás de encontrá-lo 
Leva a espada paterna embainhada 
E a harpa rebelde às costas. 
A voz que cantava deixou de ser a de O'Brien e passou a ser a de 

Bambam. Técnico Will Kayden era seu nome, mas O'Brien e os amigos o 
conheciam por Bambam, um apelido inspirado no modo entusiasmado e 
barulhento com que batia os pés no chão para acompanhar sua harpa céltica. 

De olhos fechados, O'Brien viu a imagem de Bambam materializar-se, 
tornando-se tão nítida quanto um holograma, qual um homem de carne e 
osso à sua frente e não somente a sombra de uma existência confinada à 
memória. Bambam era alto porém magro, tinha os cabelos cor de cenoura e 
um sorriso tão amplo quanto uma nave estelar. Era também jovem e 
desajeitado, e ficara tão feliz ao encontrar um patrício irlandês a bordo de 
sua primeira nave estelar que, como dizia o capitão Maxwell, seguia O'Brien 
como um cãozinho de estimação. 

Miles não se importava. Afinal de contas, também ficara feliz por 
encontrar outro irlandês e gostava do entusiasmo e calor humano do rapaz, 
além de sua paixão pela música. Ele e Bambam tornaram-se grandes amigos 
imediatamente. Como Bambam costumava dizer, não se faz um verdadeiro 
amigo, a gente o reconhece. 

Na memória de O'Brien, Bambam fechou as pálpebras sardentas e 
começou a tocar a harpa, cantando com uma voz de tenor, clara e cheia de 
emoção: 

 



-Terra da canção — disse o bardo guerreiro,  
Mesmo que o mundo inteiro venha a te trair,  
Uma espada, ao menos, irá teus direitos defender,  
Uma harpa fiel irá teus feitos louvar. 
 
Bambam havia entoado aquela canção no salão de recreação na noite 

anterior a Setlik, com O'Brien, o capitão Maxwell e um alegre grupo de 
pessoas. O'Brien estava feliz naquela noite e, junto com Maxwell, havia 
erguido seu copo de cerveja e cantado com os outros. A melodia era a 
favorita de Bambam e passou a ser a favorita de O'Brien também. Mas, 
somente depois que o menestrel se foi é que O'Brien veio a compreender o 
significado da, letra. 

Isso tinha acontecido duas horas antes de serem informados a respeito de 
Setlik e a Rutledge ser desviada da rota para uma tentativa de resgate. Todos 
passaram a noite em claro, sabendo que inocentes seriam massacrados antes 
que a Rutledge conseguisse chegar ao destino, sabendo também que 
enfrentar os cardassianos significava encarar a morte. E o pior de tudo, para 
O'Brien e alguns poucos, era saber que a esposa e os filhos do capitão 
Maxwell estavam morando em Setlik e que todas as tentativas de 
comunicação com eles haviam falhado. 

Quando a Rutledge chegou a Setlik, todas as comunicações com o 
planeta estavam mudas. Os sensores indicavam muitas baixas. Os 
sobreviventes haviam escapado para um distrito remoto e ainda fugiam dos 
cardassianos. 

O'Brien observou um leve brilho de esperança e terror no rosto tenso do 
capitão. A família de Maxwell morava naquele distrito. 

Haviam abandonado o plano de rastrear sobreviventes a fim de teleportá-
los a bordo. Sem comunicações era impossível fixar as coordenadas. 
Relutantemente, Maxwell escolheu os componentes de um pequeno 
esquadrão a ser teleportado para a superfície. 

O'Brien não se surpreendeu quando o capitão Maxwell insistiu em ser 
teleportado para Setlik com os outros voluntários. Aquilo era absurdamente 
contrário ao regulamento e a primeira oficial registrou seu protesto 
obrigatório, mas a tentativa pouco efusiva de impedi-lo não passou disso. 
O'Brien, Bambam Will Kayden, Maxwell e um punhado de outros homens 
desceram à superfície. 

A alvorada no posto fronteiriço era magnífica. Um sol alaranjado erguia-
se entre as brumas contra um céu purpúreo. O ar estava frio e úmido de 
orvalho e, por um instante, logo depois de materializaram-se na rua deserta, 
O'Brien ouviu apenas o silêncio matinal de um bairro civil. 



Então, ao longe, ouviram-se disparos de phasers. O capitão Maxwell 
enrijeceu o corpo e consultou Will Kayden, que voltou a face sardenta e 
sombria para o tricorder. 

— Cardassianos — disse Bambam, estendendo um longo e fino braço 
para indicar a direção. — A menos de um quilômetro de distância. 
Movendo-se para cá. Virou o tricorder para as habitações multi-familiares às 
suas costas e confirmou o que os sensores da nave já haviam relatado. — Há 
civis em cada uma delas, senhor. 

— Separem-se — disse Maxwell e apontou para os edifícios. — Reúnam 
quantos puderem e cuidem para que sejam transportados para fora do 
planeta. Volodzhe, Meier, Tsão, cubram este quarteirão. Rendell, Lind, 
Garcia, cuidem do quarteirão seguinte. Bambam e O'Brien, venham comigo. 

A entrada do edifício havia sido selada. O'Brien teve que usar o phaser 
para abrir caminho. Ao entrar, gritaram ser membros da Frota Estelar a fim 
de acalmar os civis, torcendo para que acreditassem. A entrada se abria para 
um refeitório e uma área central comuns aos apartamentos particulares de 
doze ou mais famílias. 

Maxwell apontou rapidamente para a esquerda, para o centro e depois 
para a direita. 

— Juntarei os que estão nesta direção. Chefe, vá por aqui. Bambam, vá 
por ali. Tragam os civis de volta para esta área central o mais rápido possível 
e vamos teleportá-los para fora daqui. 

Lá fora, o som de disparos de phasers ficava mais próximo. 
Sem tempo para pensar, O'Brien seguiu apressadamente pelo corredor 

em direção à entrada dos apartamentos, com o phaser em punho. Ciente de 
que as pessoas que tentava salvar poderiam confundi-lo com um cardassiano 
e disparar contra ele, gritou repetidas vezes: 

— Frota Estelar! USS Rutledge. Viemos salvá-los. Saiam depressa! Uma 
jovem de olhos arregalados apareceu na porta do primeiro apartamento com 
um menino de dois anos nos braços. 

— A Rutledge? Capitão Maxwell? 
O'Brien voltou o rosto para trás, enquanto corria pela galeria. 
— Sim, capitão Maxwell. 
— O marido de Maria Huxley — disse a mulher, sem fôlego, correndo 

atrás dele. — Ela está aqui, neste edifício. 
Maxwell já sabia a essa altura. O'Brien continuou a busca. Em menos de 

um minuto havia reunido um grupo de três mulheres e quatro crianças e 
retornado para a área central. Bambam estava voltando com o seu grupo, 
também formado por mulheres e crianças. Ouviram o som dos phasers 
aproximar-se, até estar bem do lado de fora do edifício, na rua. A mulher que 



perguntara a respeito do capitão Maxwell abraçou fortemente o filho, que 
começou a chorar. 

O'Brien olhou com impaciência para a direção em que Maxwell havia 
seguido. 

— Não podemos esperar — disse ele, segurando o phaser com mais 
firmeza. Bambam assentiu com a cabeça, calmo e sorridente, e foi alisar a 
cabeça do menino que chorava. A mãe retribuiu o sorriso, hesitante. O 
menino parou de chorar. O'Brien quase sorriu ao apertar sua insígnia-
comunicador. 

Ouviu-se então um súbito estrondo metálico. O'Brien sabia que aquele 
som indicava terem os cardassianos arrombado a porta de entrada do outro 
lado do edifício. 

Bambam olhou significativamente para O'Brien ao ouvir o barulho. É 
hora de correr, Miles, dizia seu olhar, mas nele não havia o menor traço de 
medo. 

Calmo como um lago das montanhas, Maxwell o descreveria, anos 
depois de Bambam ter partido, anos depois dos terríveis segundos que se 
seguiram. 

Vozes cardassianas se aproximavam. Ouviram-se gritos que poderiam 
ser humanos e disparos de phaser na ala para a qual Maxwell havia se 
dirigido. As três crianças menores do grupo começaram a chorar em silêncio. 

Miles falou para sua insígnia-comunicador. 
— O'Brien para a sala de transporte dois. Treze civis... 
Com o canto do olho viu um raio vermelho lançar Bambam de encontro 

à parede, iluminando seu corpo com um brilho vermelho escuro. O garoto de 
dois anos soltou um berro. 

Os acontecimentos seguintes duraram menos de um segundo, mas, na 
memória de O'Brien, pareceram durar uma eternidade. 

Suspenso, com as costas contra a parede, Bambam contorceu-se de dor, 
com os olhos azuis arregalados a encarar seu executor. Uma pequena lufada 
de fumaça saiu-lhe do peito, enchendo o ar com o cheiro de carne queimada. 
Abriu a boca mas não gritou, dando apenas um leve suspiro e escorregou 
para o chão, vindo a morrer com os olhos abertos. 

O'Brien voltou-se rapidamente para o executor, o inimigo não humano e 
sem rosto, e atordoou-o sem pensar, sem tomar consciência de nada com 
exceção do amigo. O cardassiano tombou. 

Percebeu um movimento: um braço vestido de negro entrou em seu 
campo de visão lateral e derrubou-lhe o phaser da mão. O'Brien estendeu o 
braço, às cegas, sentindo apenas ódio e raiva, e agarrou um dos punhos do 
cardassiano, depois o outro, rosnando ao jogar o alienígena contra a parede. 



O ar escapou dos pulmões do cardassiano numa violenta arfada. O'Brien 
agarrou a mão que segurava o phaser, bateu-a contra a parede diversas 
vezes, até que a arma caiu com ruído metálico. 

Retomando as forças, o cardassiano empurrou O'Brien que perdeu o 
equilíbrio, tropeçando em uma das crianças que chorava, e caiu para trás. O 
cardassiano procurou reaver a arma. 

É o fim, pensou O'Brien sombriamente, subitamente entorpecido, sem 
ser capaz de compreender o que acontecia, sem entender que Bambam 
estava morto e que logo iria juntar-se a ele. 

Então, viu algo lhe ser lançado. Ergueu o braço instintivamente, 
apanhando o objeto antes de sua mente consciente perceber tratar-se do 
phaser cardassiano que a mulher que perguntara sobre o capitão Maxwell 
havia lhe jogado. 

Disparou. 
Ele sabia, tinha que saber, que a arma estaria ajustada para matar. 

Acabara de testemunhar a morte do amigo. Mesmo assim, quando o 
cardassiano tombou, contorcendo-se, gritando e sofrendo uma morte 
dolorosa, Miles abriu a boca pasmado, sentindo toda a raiva desaparecer. 

Nunca havia até então tirado uma vida. Naquele instante, o inimigo sem 
face subitamente tomara feições muito semelhantes às suas: uma face que se 
contorcia na agonia final e que permaneceu contraída mesmo depois que o 
brilho dos olhos se apagou. 

Bambam estava morto. O'Brien, porém, não achava consolo no fato de 
haver vingado a morte do amigo. A morte de Bambam servira apenas para 
minimizar um pouco o horror do ato cometido por O'Brien. Ele era a partir 
de então, tal como o cardassiano, um assassino. 

Não conseguia se lembrar de ter entrado em contato com a Rutledge e 
teleportado os civis, mas aparentemente conseguiu fazê-lo com plena 
eficiência. Lembrou-se inclusive de perguntar sobre o capitão, descobrindo 
que Maxwell não estava respondendo aos sinais enviados pela insígnia-
comunicador. 

Temendo que o capitão estivesse morto, O'Brien caminhou 
cuidadosamente pelo edifício aparentemente deserto, até encontrar dois 
cardassianos atordoados caídos no corredor ao lado do capitão. Maxwell 
estava parado, incólume, junto à porta de entrada, apoiando uma das mãos 
no umbral. Não se voltou quando O'Brien se aproximou. 

— Capitão? — disse O'Brien, com brandura. Maxwell finalmente 
voltou-se. — Bambam... 

O'Brien hesitou, calando-se ao ver a cena no interior do apartamento. 
Uma mesa estava tombada, uma estátua quebrada. Na parede, uma pintura 



da Terra vista da Lua pendia torta, com sua beleza estragada por um feio 
risco diagonal chamuscado que se estendia pela parede. No meio da 
destruição, uma esbelta mulher de cabelos escuros jazia de rosto para o chão 
sobre uma menina de seis anos. A mãe havia obviamente voltado as costas 
aos atacantes, numa inútil tentativa de proteger a filha do disparo. Próximo 
dali, um jovem adolescente jazia estatelado, o peito aberto e queimado, com 
uma expressão de ódio congelada na face. Ele havia visto a mãe ser morta e 
lançara-se sem medo sobre os atacantes, imaginou O'Brien. 

Virou as costas e fechou os olhos. Queria consolar Maxwell, mas o 
horror dos últimos poucos momentos haviam-no deixado sem palavras. 

— Tudo aconteceu tão depressa — disse Maxwell em voz baixa atrás 
dele. Não havia raiva, nem fúria, somente incredulidade e os primeiros 
traços de dor na voz. — Foram apenas um ou dois segundos antes de eu 
chegar. 

Voltou-se para O'Brien que abriu os olhos, amedrontado, não pelo som 
dos phasers que se aproximava, mas pela completa ausência de emoção no 
rosto do capitão. 

— Eles nem chegaram a me ver, chefe. Nunca saberão que vim para 
salvá-los. Estava tão perto, tão perto, mas não consegui salvá-los. 

O'Brien moveu-se inquieto no leito cardassiano ao lembrar-se da face 
completamente inexpressiva de Maxwell. Ao retornar de Setlik, o capitão 
recolheu-se a seus alojamentos, mas no dia seguinte estava trabalhando, sem 
demonstrar nenhum sinal de dor. Era como se não tivesse perdido a família, 
como se Bambam Will Kayden não tivesse morrido. Nos anos seguintes, 
enquanto serviu com ele, O'Brien nunca viu o capitão demonstrar um único 
sinal de dor, nunca o ouviu mencionar Setlik, nem a esposa, os filhos ou 
Bambam. 

Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Como se Setlik nunca 
tivesse existido. 

Nada aconteceu até que, anos depois, no comando da nave estelar 
Phoenix, sem provocação ou ordens, o capitão Maxwell destruiu uma nave 
de guerra com seiscentos e cinqüenta cardassianos a bordo. 

— Até então, O'Brien nunca havia comentado com ninguém, nem 
mesmo a esposa, a respeito de Setlik. Mas ao ver o que o silêncio fizera ao 
capitão Maxwell, contou tudo a Keiko. Falou sobre Bambam, sobre o 
cardassiano assassinado. 

No leito, abriu os olhos e fitou as estrelas através das janelas de 
observação de estranho formato. A seu lado, a esposa suspirou no sono e 
rolou para perto dele. O'Brien fitou-a no escuro, impressionado com sua 
fragilidade, sem querer desviar o olhar com medo de que ela viesse a 



desaparecer e a transformar-se, como Bambam, em uma lembrança apenas. 
O que lhe aconteceria se perdesse Keiko e Molly? Iria negar a dor até 

ficar enlouquecido e destruir tudo que lhe passasse pela frente? 
Como Ben Sisko conseguia suportar? 
Virou-se, colocou o braço em volta da esposa e deixou-se ninar pelo 

pulsar de seu coração. 

✰ 
Diário de bordo. Data estelar 46452.2 A Enterprise recebeu ordem de 

rumar para o sistema Lápolis. A partida está marcada para as 0500 horas, 
após serem descarregados três transportadores. Nosso oficial de ciências e 
nosso oficial médico devem chegar a qualquer momento. Aguardo 
ansiosamente a oportunidade de rever um velho amigo. 

✰ 
Ben Sisko postou-se ao lado da major Kira e se esforçou para identificar 

dois uniformes azuis da Frota Estelar em meio à multidão de civis não 
membros da Frota que entrava pelo portão da câmara de compressão. 
Tinham sido informados de que o novo oficial de ciências e o oficial médico 
chefe haviam chegado à estação. 

Sisko não sabia muito a respeito do oficial médico, exceto que se 
chamava Julian Bashir, era extremamente jovem, recém-saído da Escola de 
Medicina da Frota Estelar e especialista em medicina de múltiplas espécies, 
o que o tornava ideal para o cargo. 

Mas Ben Sisko e o oficial de ciências, tenente Jadzia Dax, eram bons e 
velhos amigos. De fato, Dax havia sido seu mentor e consultor, sendo-lhe 
quase um pai. Mas isso inquietava Sisko. Os dois não se viam desde que 
Dax, na época um ancião de cabelos brancos, havia partido de Utopia 
Planitia. Sisko não tinha a menor idéia de sua aparência atual. 

Da aparência dela. 
Avistou os uniformes azuis. Dax e Bashir tinham visto os dois oficiais da 

Frota Estelar e rumavam em sua direção. O dr. Bashir, de ombros largos, 
pele azeitonada, cabelos castanhos e ternos olhos castanhos, parecia tão 
jovem e inexperiente quanto sua ficha pessoal indicava, ou mais. E Dax... 

Sisko esforçou-se para não demonstrar espanto. Mas, apesar dos 
esforços, não conseguiu deixar de ficar um pouco boquiaberto. 

Dax era realmente feminina e bela e tão jovem quanto Bashir. Alta e 
esguia, de uma beleza pálida e delicada que fez Sisko lembrar-se dos antigos 
daguerreótipos de mulheres da era vitoriana que vira certa vez. Seus cabelos 
cor de mel estavam presos em um rabo de cavalo, revelando o longo e claro 
pescoço. A partir das têmporas e descendo pelo pescoço, apresentava uma 



fileira de pequenas manchas em formato de crescente. Quando avistou Sisko, 
deu um grande sorriso de reconhecimento, um sorriso sereno e 
estranhamente semelhante a de seu predecessor. 

Fantasmas, pensou Sisko, retribuindo o sorriso meio sem jeito. 
Intimamente, sentia uma estranha tristeza: Dax, o ancião, se fora. Uma parte 
do velho amigo havia morrido, para nunca mais voltar. Para onde quer que 
me volte encontro fantasmas e lembranças... 

Acompanhado de Kira, Sisko aproximou-se dos novos oficiais, com a 
intenção de apertar a mão estendida de Dax. Não esperava de forma alguma 
que ela o puxasse para si, como o fez, e lhe desse um beijo materno no rosto. 
Ele recuou um pouco, surpreso. 

Kira percebeu, sem conseguir disfarçar completamente o riso, que Bashir 
demonstrava um leve traço de ciúmes. 

Sisko sentiu o calor subir-lhe ao rosto, ficando grato pela pele escura não 
deixar que o segundo-em-comando o visse ruborizado. Não valia a pena 
dizer nada a Dax. Depois de viver algumas centenas de anos, ele, isto é ela, 
sempre fazia o que tinha vontade, dane-se o protocolo. Ela nunca 
desrespeitava intencionalmente os regulamentos, mas achava que 
compreendia o espírito da lei e estava acima dos pequenos detalhes. 

Dax manteve o aperto de mão, mas afastou-se um pouco para fitá-lo 
carinhosamente, com os olhos de uma mulher jovem que acumulavam a 
sabedoria de séculos. 

— Como vai, Benjamin? 
Sisko finalmente permitiu-se sorrir. Era estranho olhar para Dax e ver 

uma mulher. Ele e o velho haviam sido da mesma altura. 
— Vai levar., .algum tempo para me acostumar. 
— Não seja ridículo. Sou ainda o mesmo Dax — disse ela, com a 

franqueza da idade avançada, mas com um vigor e energia na voz, postura e 
olhar, que não se viam no ancião. Voltou o sorriso para Kira. 

— Major Kira Nerys — a bajorana estendeu a mão formalmente. 
— Jadzia Dax. E este é o dr. Julian Bashir — apontou calorosamente 

para o jovem, como se os dois já fossem amigos íntimos. 
Bashir estendeu-lhe a mão um pouco ansioso demais e apertou-a mais 

que o necessário, demonstrando nervosismo, pensou Sisko. Esta era a 
primeira designação de Bashir e Sisko era seu primeiro oficial comandante. 

Dax percebeu a tensão do rapaz e tomou-lhe pelo braço, num incentivo 
maternal. 

Sisko reprimiu o riso. Bashir obviamente confundiu a inocente 
preocupação maternal de Dax com algo completamente diferente. Sisko 
decidiu explicar a Dax, quando estivessem a sós, que não era mais um ancião 



e que seu hábito de tocar as pessoas tinha um efeito inesperado na população 
masculina. 

— Julian foi um ótimo companheiro de viagem — dizia Dax, com 
entusiasmo. — Sabiam que ele foi o segundo colocado de sua turma na 
Escola de Medicina da Frota Estelar? 

Bashir deu de ombros, demonstrando claramente não ser muito bom em 
bancar o modesto. 

— Confundi uma fibra pré-ganglionar com um nervo pós-ganglionar 
durante a prova oral. Se não fosse por isso, teria sido o primeiro. 

Kira semicerrou discretamente os olhos em desaprovação. Sisko 
esperava que ela colocasse o jovem médico no devido lugar com um insulto 
mas, em vez disso, ela disse com surpreendente moderação: 

— Comandante, se quiser que eu lhes mostre a estação... 
— Siga em frente com o dr. Bashir — respondeu. E que Deus tenha 

piedade de Bashir, pensou Sisko, quando Kira se vir sozinho com ele. — 
Creio ter serviço para a tenente Dax. 

Kira assentiu com a cabeça e com um gesto brusco indicou a Bashir o 
caminho para o Passeio. 

O jovem doutor hesitou, embaraçado, e voltou-se para Dax, numa 
tentativa mal sucedida de parecer natural: 

— Podemos nos encontrar mais tarde, Jadzia, para jantar ou para um 
drinque? 

Dax sorriu. 
— Adoraria. 
Kira franziu os lábios com força. 
Sisko ergueu uma sobrancelha, surpreso e divertido por Dax ter aceitado 

a proposta. Será que ela realmente tinha idéia do tipo de "amizade" que o 
jovem médico estava interessado em cultivar? 

Esperou até que chegassem a um corredor interno, longe dos ouvidos de 
Kira e Bashir, antes de mencionar o assunto. 

Em tom de brincadeira, ele disse: 
— Ele é um pouco jovem para você, não acha? 
Dax não sorriu propriamente, mas mostrou claramente estar se 

divertindo com a situação, como se soubesse muito bem o efeito que o novo 
corpo causava nas pessoas. 

— Ele tem vinte e sete. Eu tenho vinte e oito. 
— Trezentos e vinte e oito, talvez. — corrigiu Sisko. — Você lhe contou 

a respeito da lesma que tem dentro de si? — Ele nunca conseguia referir-se 
ao simbionte pelo nome apropriado. 

Ela o olhou com carinho, recebendo o insulto afetuoso com bom humor. 



— Sim, Benjamin. Ele sabe que sou uma trill. E acha isso fascinante. Ele 
nunca havia conhecido espécies associadas até agora. 

Assumiu um tom de voz profissional: 
— E trata-se de nós. Você sabe disso. Está falando com ambos de nós o 

tempo todo, não apenas com o hospedeiro exterior. Simbiontes também têm 
sentimentos — disse ela, curvando os lábios para baixo. 

— Fico imaginando se Bashir ainda estaria fascinado por você se a 
tivesse conhecido como a vi na última vez — brincou Sisko. 

Ela riu. 
— Talvez não. 
— Não conheço realmente esta nova hospedeira — disse Sisko, 

subitamente. — Tenho saudades de Curzon. 
Não tinha intenção de expressar esse sentimento e por isso calou-se 

envergonhado. 
— Eu sei — o olhar e a voz de Dax abrandaram-se. Colocou a mão no 

braço de Sisko. — Sinto saudades dele também, Benjamin. Se isto faz você 
se sentir melhor, uma parte dele, todas suas lembranças, sempre estarão 
comigo. 

Entraram no elevador e subiram em silêncio. 

✰ 
 
Kira não gostava nem um pouco de Bashir. Mas em respeito ao 

comandante conduziu-o educadamente até a enfermaria danificada. Sisko 
havia ganho sua cooperação, era o máximo que alguém da Frota Estelar 
poderia esperar dela. Ganhara também seu respeito, ao retornar do encontro 
com Kai Opaka trazendo a arca. Kira estava extremamente curiosa sobre o 
que havia acontecido no monastério, mas Sisko mantinha-se calado a esse 
respeito desde que voltara. Ela somente sentia que algo de muito profundo, 
muito espiritual, havia acontecido ao pagh de Sisko. Isso quando não se 
deixava dominar pela descrença. Sabia que os técnicos iriam examinar a arca 
e isso era outra coisa que a preocupava. Temia que a investigação científica 
viesse a transformar a religião dos Bajora em simples tolice. As vezes, Kira 
achava que tudo realmente não passava de uma grande tolice, mas em outras 
ocasiões sabia que essa era a maior de todas as sabedorias. 

Queria manter abertas as duas opções. Examinar a orbe muito 
minuciosamente poderia eliminar uma delas. 

Ela conduziu Bashir até a enfermaria e desaprovou com o olhar o 
minúsculo consultório. Parecia totalmente desproporcional ao tamanho da 
estação, contando apenas com uma mesa, uns poucos painéis de suporte à 



vida e pouquíssimos equipamentos, quase todos destruídos pelos vândalos 
cardassianos. 

— Tivemos alguns problemas com a segurança — disse laconicamente. 
— Parece que alguns saqueadores passaram por aqui. 

Bashir examinou a sala com o olhar e voltou-se para Kira, não com o 
desapontamento que ela esperava de um rapaz mimado pelo contato com os 
mais modernos equipamentos médicos, mas mostrando-se quase extasiado. 

— É perfeito! — os olhos de Bashir brilhavam de entusiasmo. — É o 
que chamo de — procurou a palavra certa — medicina de periferia. 

— Medicina de periferia? — disse Kira bruscamente. Estava ficando 
impaciente com a desprezível ingenuidade de Bashir. 

Bashir interrompeu-se ao ouvir o gélido tom de voz e a encarou cheio de 
autoconfiança. 

— Major, eu poderia ter escolhido qualquer posto da Frota. 
— É mesmo! — disse ela sem se impressionar, cruzando os braços em 

resposta à arrogância do rapaz. 
Bashir foi tomado pelo entusiasmado. 
— Não quis um trabalho fácil ou uma bolsa para pesquisa— abriu os 

braços para a lastimável condição da sala — Foi isto aqui que escolhi. Um 
lugar nos limites da galáxia, o posto mais remoto possível. Aqui está a 
aventura. Aqui se fazem os heróis. Bem aqui, neste fim de mundo. 

Kira lutou para conter o sorriso que se formava nos lábios. Não gostava 
daquele humano, mas sua incrível ingenuidade e entusiasmo quase a faziam 
rir. Ela e Odo com certeza iriam se divertir bastante às custas do jovem 
médico por muito tempo. Simulou fazer uma careta assustadora e respondeu 
secamente: 

— Este fim de mundo é o meu lar. 
Bashir ficou comicamente embaraçado ao perceber que a ofendera. 
— Não quis dizer que... 
— Os cardassianos nos deixaram uma multidão de feridos, doutor — 

disse Kira ferinamente, enfatizando o título com sarcasmo. — Vai se sentir 
muito útil trazendo um pouco da sua medicina da Federação para os 
"nativos". Vai ver que são um povo simples e amistoso. 

Voltou-lhe as costas deixando-o meio aparvalhado. 

✰ 
Julian Bashir foi até a porta da minúscula enfermaria e olhou Kira 

afastar-se no corredor, com o som das botas ecoando pelo convés. A 
observação dela havia lhe esfriado o entusiasmo e o deixara perplexo. 
Realmente não compreendia o antagonismo que parecia provocar em muitas 



pessoas. 
Bashir tinha uma autoconfiança inata. Sempre soubera o que queria e 

impacientava-se com os que não sabiam decidir. 
Sempre fora o mais brilhante, ágil e talentoso entre seus colegas. Por 

isso, sempre era o mais jovem do grupo, sendo rejeitado e isolado na maioria 
das vezes. Nunca conseguira esconder sua inteligência e capacidade a fim de 
ser aceito pelos demais. Porque, afinal de contas, não via virtude na falsa 
modéstia. Acreditava em ser honesto, mesmo que isso o fizesse parecer 
arrogante. Enquanto estava na Academia, sempre dizia a si mesmo que o 
isolamento não tinha qualquer importância. Assim que se formasse e 
obtivesse um diploma encontraria um lugar onde seria aceito, onde sua 
inteligência e capacidade seriam reconhecidas. 

Pensava que a Deep Space Nine seria esse lugar. Porque, afinal de 
contas, seus préstimos eram claramente necessários naquele lugar. Mas a 
resposta de Kira o havia incomodado. Apesar de justificar-se dizendo não ser 
dele a culpa de não saberem apreciar sua inteligência, queria se sentir aceito. 
E era dolorosamente óbvio que a major o desprezava. 

Sorriu ao ver que o oficial de segurança Odo passava pelo saguão. 
Haviam sido rapidamente apresentados a caminho da enfermaria. Odo havia 
respondido com um grunhido desinteressado e Bashir ficara extremamente 
curioso a respeito do passado do oficial. Kira não havia oferecido qualquer 
informação e não teve tempo para perguntar durante a visita. A julgar pela 
sua aparência Odo certamente não era bajorano. Mesmo os bajoranos tinham 
condições de corrigir cirurgicamente uma face tão deformada. Julian 
concluiu, portanto, que Odo pertencia a uma espécie que lhe era totalmente 
desconhecida. Como era especialista em medicina de múltiplas espécies, não 
podia deixar passar a oportunidade de aprender mais. 

Odo respondeu ao sorriso de Bashir com um aceno quase imperceptível 
da cabeça, fazendo Julian imaginar que talvez aquela espécie fosse incapaz 
de sorrir, e apressou-se para alcançar Kira no corredor. 

Bashir não o deixou escapar. Ainda sorrindo, deu um passo à frente, 
bloqueando o caminho de Odo, e puxou conversa, apontando com a cabeça 
para a direção em que a major seguira: 

— São todas como a major Kira? 
Odo parou desajeitadamente e piscou os olhos. 
— A quem você está se referindo? 
Bashir cruzou os braços e encostou-se na parede fria. 
— As mulheres bajoranas. 
Odo estudou o rapaz por um momento, depois respondeu friamente: 
— Não saberia responder, doutor. Não conheço todas as mulheres de 



Bajor — acrescentando com sarcasmo — Mas se está perguntando se todas 
as fêmeas são como a major Kira, então creio que a resposta seria sim. 

— Não quis dizer... — Bashir aprumou-se, subitamente sem jeito ao 
perceber que tinha ofendido outra pessoa sem intenção em menos de cinco 
minutos. — Não quis fazer generalizações apressadas. É só que... bem, ela 
me pareceu tão hostil. 

— A major Kira só é hostil quando lhe dão motivos para isso. Ele 
enrubesceu. 

— Não lhe dei motivo. Não disse nada para deixá-la irritada... 
— Doutor — interrompeu Odo abruptamente. Bashir parou de falar e o 

olhou com raiva. Odo abrandou o tom de voz — A major tem boas razões 
para ter uma certa hostilidade gratuita. Ela cresceu nos campos de 
refugiados. Duvido que alguém criado em um ambiente protegido como o da 
Academia seja capaz de compreender o que isto significa. — Bashir 
começou a protestar, mas Odo pediu silêncio com a mão. — Kira viu sua 
família e seu planeta serem destruídos pelos cardassianos. Não confia em 
ninguém nem gosta de ninguém até ter um bom motivo para isso. 

— Mas não lhe dei qualquer motivo para ficar irritada — disse Bashir. 
Ele havia conhecido uma bajorana na Academia: uma jovem educada e 
muito agradável. Mas Odo e Kira o faziam imaginar que ser rude e 
sarcástico era a norma naquela cultura. — Tudo que fiz foi dizer que Bajor 
ficava nos limites da galáxia e ela se ofendeu. 

Odo inclinou a cabeça estranhamente angulosa e disse: 
— Hum. Suponho que Kira nunca tenha aprendido a aceitar 

condescendência. Nem eu tampouco. Já tivemos o bastante dos cardassianos. 
Bashir sentiu o rosto corar novamente. 
— Escute... sinto muito. Não quis parecer condescendente. Tenho o mau 

hábito de falar sempre o que não devia. Só estava tentando mostrar o quanto 
fiquei feliz e animado por ser designado para Bajor. Quero dar a minha 
contribuição, por menor que seja, à reconstrução do planeta. É só isso. 

— Farei tudo para explicar-lhe o mal entendido quando a encontrar. — 
disse Odo, secamente, mas num tom de voz mais brando. 

Fez que ia partir, mas Bashir novamente se pôs no caminho. 
— Oficial, espero não parecer... condescendente ao lhe fazer algumas 

perguntas, do ponto de vista estritamente médico. 
Odo fitou-o em silêncio. Bashir desejou poder interpretar as estranhas 

feições do oficial de segurança. A seu ver, parecia que o assunto lhe enchia 
de alegria ou raiva. 

Prosseguiu meio sem jeito. 
— Você diz ter sido criado em Bajor, mas... não é bajorano. Odo retesou 



um pouco o corpo. 
— Tem um excelente olho clínico, doutor. 
Bashir nunca fora muito bom em detectar ironia. Não tinha idéia se o 

comentário era ou não irônico. Decidiu aceitar literalmente o comentário de 
Odo e prosseguiu: 

— Importaria se eu lhe perguntasse... 
Odo interrompeu-o com um suspiro de resignação. 
— Sou um transmutante, doutor, e, como pode ver, não consigo replicar 

corpos humanóides de modo satisfatório. De fato, acho muito extenuante 
manter esta forma, mas sou obrigado a fazê-lo, uma vez que a maioria dos 
humanóides reluta muito em aceitar minha forma verdadeira. 

— E qual é sua forma verdadeira? — perguntou Bashir, começando a 
sorrir com deleite científico. 

— Tenho uma aparência amorfa, gelatinosa e semi-sólida. Devo retornar 
à forma original ao menos uma vez a cada 24 horas. 

— Assombroso! Sou especialista em medicina de múltiplas espécies, 
porém nunca tinha ouvido falar numa espécie como a sua. 

— Nem eu. — disse Odo brandamente. Foi um comentário que Bashir 
não compreendeu mas decidiu ignorar devido à euforia. 

— Diga-me, oficial. De onde você veio? 
— Não tenho a menor idéia. 
Bashir estava certo de que o oficial o estava enganando. 
— Não. Fale sério... 
— Estou falando sério, doutor. Fui encontrado quando criança a bordo 

de uma nave espacial abandonada. Não conheço minhas origens. 
— Isso é maravilhoso! — disse Bashir, entusiasmado.— Adoraria 

escrever um trabalho a seu respeito! Mesmo que isso não seja possível, 
gostaria de obter toda a informação disponível em seu arquivo médico, para 
saber o que fazer em uma emergência. 

— Não disponho de nenhuma informação. — A voz de Odo tornou-se 
mais ríspida. — E isso não será necessário. Consegui sobreviver até agora 
sem ajuda de médicos. Mesmo que eu venha a ser ferido, duvido que um 
médico humanóide possa fazer algo por mim. 

— Vai se surpreender — a autoconfiança de Bashir não se abalava 
nunca. — Pode ser que os médicos bajoranos não saibam o que fazer com 
você, mas eu sou formado. Você vai se surpreender quando souber dos 
avanços da tecnologia... 

— Encare os fatos, doutor — Odo o interrompeu com tal hostilidade que 
Bashir se calou. — Não preciso de você. De fato, não preciso nem de você 
nem de seus avanços tecnológicos. 



Bashir dessa vez saiu do caminho, deixando-o passar, mas ficou 
olhando-o afastar-se por algum tempo. 



CAPÍTULO SEIS 
 
NO LABORATÓRIO, Sisko mostrou a Dax a orbe em forma de infinito, 

fora da arca, suspensa em um campo de força. 
Ela respirou profundamente e olhou para ele. Voltou a olhar a orbe, com 

o rosto iluminado por uma admiração infantil e pela luz esverdeada. 
— Benjamin, é linda! 
— Sim — sussurrou Sisko. — E os efeitos que ela produz são ainda mais 

surpreendentes. 
Dax voltou-se para ele, subitamente transformada no cientista que Sisko 

conhecia. 
— Já teve a oportunidade de testar suas propriedades? 
Ele ficou constrangido, sentindo-se incapaz de falar tão cedo a respeito 

de Jennifer e Gilgo Beach a essa pessoa, que ao menos na aparência era uma 
estranha. 

— Estava esperando pelo meu oficial de ciências — disse, fugindo do 
assunto. — É seu campo de trabalho, não o meu. Temos uma vantagem. Os 
monges bajoranos vêm estudando esses objetos há mil anos. Faça nosso 
computador entrar em contato com seus bancos de dados históricos. 

Ela assentiu concordando, antes de voltar-se para admirar a orbe. 
— Muito bom. Isso vai nos dar alguma coisa com que trabalhar. 
— O mais cedo possível, Dax — Sisko fez uma pausa. — Os 

cardassianos roubaram tudo que puderam dos monastérios. Opaka me disse 
que oito outras orbes sumiram. Provavelmente se encontram em algum 
laboratório cardassiano, sendo estudadas de cima para baixo e viradas do 
avesso. 

— Cardassianos — suspirou Dax. — Não compreendo essa sua 
mentalidade: profanar propositalmente os itens religiosos de outra cultura... 
— acenou com a cabeça para Sisko, indicando ter compreendido. 

Ele ergueu-se e caminhou para a saída, um pouco envergonhado pelo 
alívio que sentia em ter uma desculpa para se afastar daquele velho amigo. 

A presença de Dax trazia à lembrança a perda do velho Curzon. De vez 
em quando ela fazia um comentário ou usava um tom de voz ou expressão 
que ele associara ao velho amigo, mas que reconhecia então tratar-se do 
simbionte. 

— Benjamin... 
Ele parou junto à porta, voltando-se para ouvir o que ela tinha a dizer. 
— Fiquei contente ao saber que tinha aceitado esta designação — disse 

Dax, mostrando-se preocupada. — Estava preocupada com você. 



As palavras mexeram com suas emoções. Curzon tinha se preocupado 
com a carreira estagnada de Sisko e constantemente o importunara para que 
pedisse uma transferência de Planitia. Sisko sorriu tristemente. 

— Uma parte dele, todas as suas lembranças, sempre estarão comigo — 
dissera Dax. 

E comigo também, pensou Sisko. Para Dax, ele disse simplesmente: 
— Foi bom ver você também, velho amigo — e partiu antes que ela 

visse a dor que se acumulava em seus olhos. 

✰ 
Dax o observou partir. Não tinha sido completamente sincera com Sisko: 

ainda estava preocupada com ele, apesar de ter dado um passo para subir na 
carreira. Mas a mudança fora-lhe imposta e ela sentia que ele não estava 
muito entusiasmado. Havia relutância em cada palavra, cada gesto, 
escondida de todos exceto daqueles que o conheciam muito bem. A morte da 
esposa lhe drenara tudo: a motivação, a ambição, o bom humor. 

Dax compreendia seu sentimento de perda: o centenário simbionte 
dentro dela já experimentara a morte de muitos hospedeiros. Era somente 
parcialmente verdade que Curzon era de certa forma imortal. As lembranças 
dele eram acessíveis a Dax através do simbionte, já que ele e a hospedeira 
eram na verdade uma única pessoa, indivisível. Mas por outro lado, perder 
Curzon não fora menos doloroso que perder uma parte de si mesmo na 
agonia da separação: era uma dor e sofrimento mais profundos que nenhum 
membro de uma raça não unida poderia compreender. 

Poucas espécies vivem tanto tempo quanto os trills. Dax já havia perdido 
um número incontável de amigos em sua vida. E sabia que, exceto se um 
acidente lhe tirasse a vida prematuramente, também viria a perder Sisko. 

Devido à experiência única e íntima da perda e a perspectiva de vida 
obtida com os séculos de existência, a raça de Dax passou a aceitar a morte. 
Ela desejava poder compartilhar essa aceitação com Benjamin, ajudá-lo a 
sentir o pesar e prosseguir adiante, mas as palavras não conseguem substituir 
a experiência. Benjamin teria que encontrar seu próprio caminho. 

Além disso, havia algo que tornava seu relacionamento ainda mais 
constrangedor, devido à jovem hospedeira. Levaria tempo para que 
Benjamin se assegurasse de que o relacionamento entre eles não havia 
mudado. Era verdade que a nova hospedeira achava os homens sexualmente 
atraentes. Para o simbionte, que tinha um interesse extremamente 
desapaixonado pela procriação da espécie do hospedeiro, isso era algo 
infinitamente engraçado. Essa nova fêmea achava Sisko atraente, mas Dax 
estava acostumada a adaptar-se aos novos hospedeiros. Seria capaz de 



controlar a situação eficientemente. 
Ela sorriu, lembrando-se de como Benjamin ficara agitado ao descobrir 

que Curzon era um trill. Foi preciso muitas explicações para que Sisko se 
convencesse de que o simbionte não era um parasita, que a raça trill vivia de 
modo verdadeiramente simbiótico, de modo que cada parceiro provia ao 
outro benefícios impossíveis de ser explicados a alguém de uma espécie não 
unida. Benjamin finalmente aceitara isso e Dax tinha fé que ele rapidamente 
se acostumaria com essa nova hospedeira também. 

Ergueu-se e andou até um console próximo. 
— Computador, crie um banco de dados cronológicos com todas as 

referências históricas às orbes. E mais — franziu a testa, pensativa — todos 
os relatórios de quaisquer fenômenos inexplicáveis ocorridos no espaço 
bajorano, incluindo os eventos sobrenaturais registrados na mitologia 
bajorana. 

— Parâmetros de tempo? — perguntou o computador. 
— Dez milênios. 
— Inicializando banco de dados. A solicitação levará duas horas para ser 

terminada. 
Dax sentou-se em sua cadeira e esticou-se, olhando para a orbe atrás do 

campo de força. Era realmente linda, como as obras de arte que vira em 
Garis Cinco, onde os artistas trabalhavam a luz. 

O simbionte e a hospedeira compartilhavam um traço de personalidade: 
ambos eram extremamente curiosos, por esse motivo haviam escolhido a 
profissão de cientista. Ainda fitando a orbe, Dax ergueu-se e caminhou até o 
campo de força. Depois de hesitar um segundo, apertou um controle no 
painel. 

O campo de força desapareceu. Dax olhou para o brilho esverdeado, 
semicerrando os olhos quando a luz ficou gradativamente mais forte, até 
atingir uma intensidade intolerável. Dax permaneceu calma quando a luz 
girou para fora e a envolveu. Fechou os olhos, mas ainda continuava vendo a 
luz esverdeada. 

A luz então diminuiu subitamente. Dax abriu os olhos e viu que não mais 
se encontrava no laboratório da estação espacial. Estava deitada numa cama 
em uma câmara cerimonial médica em seu planeta natal. Olhou para o 
próprio corpo e viu que não estava usando o uniforme da Frota Estelar, mas 
a túnica de hospedeiro. 

Dax lembrava-se da sala: já estivera ali antes. Mas lembrar-se do 
passado com tanta precisão de detalhes era algo impressionante. Ela girou a 
cabeça e olhou para o ancião de cabelos brancos que estava deitado na cama 
ao lado. 



— Curzon? — sussurrou ela. 
Ele voltou-lhe o rosto enrugado e gentil, estendeu-lhe uma mão frágil e 

magra e sorriu. 
Para Dax, a lembrança estava ali: morrendo, lutando para respirar. Sentia 

pesar e dor. Felicidade porque uma parte de si continuaria vivendo. 
Esperança pelo porvir. 

Dax retribuiu o sorriso, experimentando a lembrança de uma perspectiva 
dupla: da jovem deitada na maça e do simbionte no corpo do ancião 
agonizante. Jadzia, a mulher, sentia pena do velho. Em relação a si mesma, 
sentia a expectativa, o nervosismo, a curiosidade sem limites, a gratidão de 
ter sido escolhida como hospedeira para um cientista tão brilhante quanto 
Dax. 

A sua volta, postavam-se médicos e religiosos, esperando paciente e 
respeitosamente pelo início da cerimônia de transição. 

O abdômen de Curzon moveu-se e cresceu. Dax via através dos olhos de 
Jadzia e sentia através de Curzon: a agitação, a saída, a separação, a perda... 
A perda insuportável, uma parte da mente partindo para não mais voltar. A 
luta pela aceitação... 

Jadzia observou enquanto um dos médicos tirou o úmido simbionte, 
amorfo como um verme, do orifício no abdômen de Curzon e o ergueu. 
Outro par de mãos surgiu, levando as tesouras douradas do ritual, e cortou a 
conexão com Curzon. 

O vazio, o escurecimento... 
Ele foi gentilmente colocado sobre o abdômen de Jadzia. Ela observou, 

maravilhada, o simbionte procurar o orifício e se introduzir delicadamente. 
Então... 

Iluminação. Alegria. A excitação pelo conhecimento, o puro 
conhecimento de séculos... 

A câmara cerimonial começou a brilhar, enchendo-se de luz esverdeada 
até que Dax foi obrigada a fechar os olhos. 

Ao abri-los, estava de volta ao laboratório, olhando para a orbe atrás do 
campo de força. 

✰ 
No escritório do comandante, Ben Sisko assistia disfarçadamente uma 

transmissão gravada da Universidade de Vasteras. Adiante da tela do 
console, podia ver Kira na mesa de comando e O'Brien no posto da 
Engenharia. 

Sisko relutantemente se candidatara ao cargo de professor da 
universidade, havia menos de uma semana, antes de chegar à estação. Ficara 



assombrado com a rapidez da resposta, pensando tratar-se de uma rejeição. 
Ao observar a tela, viu com não menor assombro que o próprio reitor lhe 
dava as boas novas: 

— Não é sempre que temos a oportunidade de recrutar alguém com sua 
experiência, Ben. Esperamos que pondere nossa proposta cuidadosamente. 
Aguardo sua resposta. 

A gravação terminou. Era a chance: finalmente tinha a oportunidade de 
tirar Jake daquele lugar horrível e voltar para a Terra. Seu lar. 

Sisko ficou olhando a tela sem sentir nada. Deveria estar alegre e não 
estranhamente desapontado. Em vez disso, começou a pensar em Opaka e na 
orbe em forma de infinito. Partir sem ter ajudado a resolver o mistério da 
orbe não parecia a coisa certa a ser feita. Mas tinha que tomar uma decisão 
rapidamente. O semestre começaria em breve. O reitor queria uma resposta 
em questão de dias. 

Assustou-se quando o comunicador sinalizou. 
— Kira para comandante Sisko. Uma nave de guerra cardassiana entrou 

no espaço bajorano. 
— Passe para a tela. — Sisko ergueu-se, caminhou para a sacada e olhou 

para o seu posto de comando. Na tela, uma enorme nave de guerra 
cardassiana, escura e sombria, deslizava em direção à estação. 

— Mensagem de seu comandante, Gul Dukat — relatou O'Brien. Kira 
apertou os olhos, reconhecendo o nome. 

— Dukat — disse com a voz cheia de desprezo. — Era o prefeito 
cardassiano de Bajor. 

— Ele solicita permissão de vir a bordo... para nos saudar — a voz de 
O'Brien assumiu um tom sarcástico. — É uma coincidência a Enterprise ter 
acabado de partir. — Olhou para o comandante, esperando ordens. 

Sisko olhou para seus dois oficiais. Nunca havia encontrado um 
cardassiano antes, mas a julgar pela expressão de Kira e O'Brien, não tinha 
perdido nada. Suspirou. 

— Sr. O'Brien, diga a Gul Dukat que estou ansioso em conhecê-lo. 

✰ 
Jake vagou pelo Passeio, olhando de vez em quando para trás, como se 

esperasse ver o pai. Estava bem nervoso. Achava que tinha uma quantidade 
suficiente de créditos da Federação em sua conta para comprar uma 
passagem de Bajor para a Terra, ou pelo menos para perto da Terra. Ele 
pensaria no que fazer depois que as coisas acontecessem. Esperava apenas 
que existissem ônibus espaciais partindo de Bajor na direção certa. 

Decidiu não se preocupar mais com a possibilidade de encontrar o pai. 



Ele estava por demais ocupado no setor de Operações para lhe dar muita 
atenção. E Jake sempre poderia mentir, dizendo ter terminado as lições em 
tempo recorde naquela manhã. O pai nunca saberia e nem haveria qualquer 
sinal na testa de Jake que indicasse ter ele fugido cedo, antes de terminar os 
deveres escolares. 

Mesmo assim, continuou a olhar para trás, com sentimento de culpa, 
esperando encontrar o pai a qualquer minuto, com os braços cruzados e 
carrancudo. 

Não se importava. Ele nem se importava. O pai estava infeliz e isso fazia 
Jake ficar infeliz. Ele detestava aquele lugar todo quebrado e sabia que o pai 
também detestava. Aquilo nunca seria um lar, como Planitia tinha sido. 

Claro, as coisas não estavam tão ruins quanto antes: o alferes O'Brien 
tinha finalmente consertado os controles de temperatura e parecia que logo 
estariam recebendo replicadores de comida que funcionavam. Mas em 
Planitia pelo menos havia camas e replicadores de verdade, além de outras 
crianças de sua idade. Aqui havia apenas uma menina de dois anos e um 
ferengi adolescente que o pai achava ser má companhia. 

Má companhia ou não, era o jovem ferengi que Jake estava procurando 
naquele instante. Sentia por aquela raça tanto repulsa quanto curiosidade. 
Repulsa porque eram realmente muito feios. Feios pelos padrões humanos, 
corrigiu-se Jake. Seu pai estava sempre lhe relembrando que tais 
julgamentos nunca são válidos e mudam sempre, dependendo de quem dá o 
parecer. Jake imaginou que os ferengis provavelmente se achavam normais, 
mas não tinha idéia de como decidiam quais eram os bonitos entre eles. 

E estava curioso com a total falta de princípios dos ferengis. 
— Princípios humanos — o pai o corrigira certa vez. — Não podemos 

julgar os outros pelos nossos padrões, Jake. Sua sociedade evoluiu de modo 
diferente e desenvolveu diferentes valores morais. Para eles, roubar e 
enganar não é errado, a menos que sejam tão estúpidos a ponto de serem 
apanhados. Para eles, roubar é um teste de astúcia, de habilidade, de 
coragem. Não sentem pena das vítimas, que deveriam ter sido inteligentes o 
suficiente para protegerem-se, ou ao menos espertas o bastante para 
imaginar um jeito de revidar. 

— Mas, pai — protestara Jake — isso é horrível! 
O pai apenas sorrira. 
— Por isso evite fazer negócios com eles, filho. 
Jake então perguntara a respeito do boato que corria entre os meninos de 

Planitia: que os ferengis tinham dentes pontudos porque eram canibais. O pai 
havia jogado a cabeça para trás e dado uma gargalhada. 

Mas quanto mais Jake pensava a respeito, menos horrível lhe parecia a 



atitude dos ferengis. De fato, chegou à conclusão que deveria ser muito 
emocionante ser um ferengi e resolveu fazer amizade com um deles. E quem 
sabe, se houvesse oportunidade de aventurar-se... 

Ele apostava que o ferengi saberia como sair daquela velha e ordinária 
estação e ir para a superfície do planeta. Jake j'á tinha se decidido a ir para a 
Terra, custasse o que custasse. 

Havia quase uma multidão no Passeio, em comparação à primeira vez 
em que Jake o vira. O cassino de Quark estava aberto, barulhento e cheio de 
mercadores do espaço, bajoranos e alienígenas que Jake nunca havia visto 
até então e nem sequer reconhecia a origem. Algumas lojas também tinham 
sido reabertas e muitas que ainda estava fechadas, tinham pessoas 
trabalhando na limpeza. 

Jake aproximou-se do cassino e espiou para dentro. Um casal de ferengis 
olhou para ele com curiosidade, mas pareciam ser adultos, apesar de Jake 
não ter certeza uma vez que eram quase da sua altura. Um deles rosnou para 
Jake: 

— Crianças não entram! 
Cabisbaixo, Jake voltou-se e andou até um conjunto de quiosques de 

comida, atraído pelos aromas estranhos mas convidativos. A comida 
certamente cheirava melhor do que qualquer coisa saída dos replicadores. 

E ali, comprando um esquisito glop-no-palito, estava quem Jake 
procurava: o jovem ferengi. Jake esgueirou-se até perto dele, tentando não 
ficar encarando. Mas os ferengis eram tão estranhos, com sua enorme cabeça 
quadrada e careca e as imensas orelhas de elefante. Além disso, Jake ficara 
impressionado ao saber que aquela jovem criatura era tão perigosa a ponto 
de ter passado um tempo na prisão da estação. Jake hesitou por um 
momento, sem ser visto, então reuniu toda a coragem na voz e disse 
timidamente: 

— Oi. 
O ferengi voltou-se, enrugando a crista que tinha sobre os olhos, e 

rosnou com uma voz nasal e desagradável. 
— O que você quer, humano? 
Jake ficou intimidado pela aparência do ferengi, com suas unhas 

compridas e sujas, a imensa cabeça e os dentes pontudos. Talvez não sejam 
canibais, pensou Jake assustado. Talvez comam apenas humanos. 

O ferengi estudou Jake com os olhinhos brilhantes, depois voltou-lhe as 
costas e saiu andando com desdém. 

O menino o seguiu, sem jeito e ansioso. 
— Meu nome é Jake. 
O ferengi deu uma mordida selvagem no glop, engoliu depois de 



mastigar apenas uma vez e disse com a boca cheia: 
— Sei quem é você. 
Jake sentiu-se desapontado. O ferengi sabia que ele era o filho do 

comandante da Frota Estelar que o tinha colocado na cadeia. Mesmo assim, 
insistiu alegremente. 

— Como você se chama? 
O ferengi parou, encarou Jake e emitiu um som sibilante, como um gato 

raivoso, fazendo o menino recuar um pouco: 
— Por que você quer saber? 
Jake sentiu que ficava ruborizado, mas não desistiu. 
— Não há muitos para se escolher como amigos por aqui, sabe o que 

quero dizer? 
O ferengi piscou os olhos. O desprezo desapareceu-lhe do rosto. Ficou 

olhando para o humano em silêncio por uns bons trinta segundos e Jake 
imaginou ver um brilho de compreensão e de solidão em seus olhos. 

— Nog — disse o ferengi. — Meu nome é Nog. 
Jake sorriu. Nog quase sorriu também, mas o som da câmara de 

compressão fez com que ambos se voltassem. 
Uma dúzia de humanóides em uniformes escuros entraram no Passeio. 

Para a sensibilidade humana de Jake, seus rostos eram feios e assustadores. 
Uma crista grossa como uma corda descia-lhes da testa, circundando os 
olhos escuros, seguindo pelo grosso pescoço abaixo. Havia algo 
amedrontador e sinistro em sua atitude e expressão. Algo no desenho de seu 
austero uniforme negro e na cor opaca e mosqueada de sua pele lembrava a 
própria estação. 

Eles pareciam fazer parte dela. Eles combinavam com a própria 
arquitetura e colorido da Deep Space Nine. 

Cardassianos, concluiu Jake, enquanto o líder seguia como se conhecesse 
bem o caminho até o turbo-elevador. Os outros rumaram para o cassino de 
Quark. 

Jake virou-se para o novo companheiro e viu que a expressão de Nog 
havia se enrijecido com ódio. 

✰ 
Gul Dukat entrou no escritório de Sisko sem bater. Foi o primeiro ponto 

negativo contra ele. 
— Bom dia, comandante — disse Dukat, com a cordialidade melosa e 

levemente hostil de um típico valentão. 
Pelos padrões cardassianos, ele era um indivíduo de meia-idade, altura 

mediana, gentil e agradável, não aparentando ser capaz da crueldade que ele 



e outros de sua raça haviam infligido aos bajoranos. Aos olhos humanos de 
Sisko, Dukat parecia tudo menos agradável, com aquela pele sulca-da e 
mosqueada naquele uniforme negro que aparentava ser forte como uma 
armadura, como a casca de um inseto. 

Um inseto escuro e sem colorido. Contra a vontade, Sisko lembrou-se 
dos borgs. 

(a mão inerte de Jennifer) 
Reprimiu a memória bruscamente. Dukat examinou o escritório e o 

homem atrás da escrivaninha que havia sido sua, como se ainda fosse dono 
do lugar e não pudesse entender claramente o que aquele intruso fazia ali. 
Sisko ergueu-se, acenou com a cabeça, mas não sorriu. 

— Gul Dukat. 
Ele estava tentando não odiar os cardassianos pela destruição que havia 

visto e pelos relatos das atrocidades que ouvira. Mas por um instante não era 
Dukat quem ele via mas Opaka, ferida e apoiada em sua bengala, em meio às 
ruínas do templo destruído. 

Lembre-se, disse a si mesmo. Eles não são mais o inimigo. A Federação 
assinou um tratado de paz com eles. Como representante da Frota Estelar, 
tenho a obrigação de tratá-los com respeito. 

— Desculpe-me a presunção — sorriu Dukat, mostrando uma fina fileira 
de dentes. — Mas este era o meu escritório há apenas duas semanas. — 
Sentou-se sem esperar sem convidado. — Então... conseguiu fazer os 
replicadores de comida funcionarem direito? 

— Não. 
— Nem nós — disse o cardassiano alegremente. — Vocês nos superam 

nesse tipo de tecnologia. Sabem realmente como fazer uma sopa de cebola 
perfeita. — Ergueu-se abruptamente, como se quisesse assustar Sisko e obter 
algum tipo de reação. 

Jogos mentais. Segundo ponto. 
— Não estou acostumado a ficar deste lado da escrivaninha — explicou 

Dukat. Caminhou até a sacada e olhou para o setor de Operações com toda a 
imponência de um senhor feudal observando seu domínio. — Serei franco, 
comandante. Sinto falta deste escritório. Não fiquei feliz por ter que 
abandoná-lo. 

— Pode aparecer sempre que sentir saudades. 
Dukat voltou-se ao ouvir a ironia na voz de Sisko, sorrindo sem achar 

graça. 
— Muita bondade sua. Deixe-me assegurá-lo de que queremos apenas 

ajudá-lo nesta difícil transição. Está longe da frota da Federação, sozinho 
neste posto remoto, com poucos sistemas de defesa. Seus vizinhos 



cardassianos prontamente responderão a quaisquer problemas que tiverem. 
Uma ameaça disfarçada. Terceiro ponto. 
Sisko passou oficialmente a admitir o ódio que sentia por Gul Dukat, 

mas manteve o rosto e a voz cuidadosamente neutros. Depois que a 
Enterprise partiu, os cardassianos poderiam facilmente infligir pesados 
danos à estação, deixando o local bem antes que o auxílio da Federação 
conseguisse chegar. Dukat não se daria ao trabalho de lançar ameaças, a 
menos que quisesse algo de Sisko. Mas o que seria? 

— Procuraremos manter nosso cachorro fora do seu quintal. 
O cardassiano inclinou a cabeça intrigado. Finalmente pareceu 

compreender as palavras de Sisko e o examinou por alguns segundos, 
analisando-o. 

— Então, o que achou de Kai Opaka? 
A súbita mudança de assunto pegou Sisko desprevenido, mas ele 

conseguiu manter o equilíbrio. Olhou calmamente para o cardassiano. 
Sabemos então o que você quer, Dukat. E diabos me levem se vou deixar 
que consiga o que quer. 

— Oh, eu estou sempre bem informado — continuou Dukat. — Sei que 
foi à superfície para encontrar-se com ela. Soube que trouxe uma das or-bes. 
Pensávamos ter todas elas. Talvez possamos trocar algumas informações, 
fazer um estudo cooperativo. 

— Não sei nada a respeito de uma orbe. 
Dukat sorriu incrédulo. Fez um pequeno aceno com a cabeça como se 

dissesse: muito bem, se prefere jogar dessa maneira... 
— Estaremos nas vizinhanças se decidir mudar de idéia quanto à minha 

sugestão. Enquanto isso, imagino que não faça objeções a que meus homens 
apreciem a hospitalidade do Passeio. — Fez uma reverência rígida. — 
Comandante... 

Quando o cardassiano partiu, Sisko afundou-se na cadeira e deu um 
suspiro. Um instinto lhe avisara que Dukat não deveria ficar com a orbe, não 
importando o quanto custasse protegê-la. Mas sua mente racional sabia que 
isso podia custar a vida dos que estavam na estação. Dukat demonstrara estar 
disposto a esperar... mas somente por algum tempo. 

Sisko passou a mão nos olhos. Estava deixando que o misticismo de 
Opaka o levasse a cometer um engano fatal? 

Ergueu-se e dirigiu-se para o laboratório. 

✰ 
Ao entrar no laboratório, Sisko encontrou Dax sentada diante do monitor 

com a testa enrugada, absorta. Era estranho ver o velho amigo subitamente 



metamorfoseado naquela linda mulher. Duvidava que viesse a se acostumar 
com a mudança. Mesmo assim, estava feliz por tê-la aqui. Precisava do sábio 
conselho de Dax naquele momento. 

Sisko respirou fundo e abriu a boca para falar, pensando que ela não o 
teria visto entrar, mas ela o interrompeu, sem tirar os olhos da tela: 

— Benjamin, o que sabe a respeito do cinturão de asteróides Denorios? 
Sisko parou e piscou os olhos. 

— É seu campo básico de plasma ativado. Ninguém chega perto dele 
sem ter um bom motivo.. 

Dax assentiu com a cabeça, examinando a tela enquanto lhe fazia um 
resumo dos dados: 

— No final do século vinte e um, a nave que levava Kai Taluno ficou 
danificada por diversos dias no cinturão de Denorios, onde ele diz ter tido 
uma visão. 

Sisko caminhou até junto dela e colocou a mão no encosto da cadeira. Se 
fosse Curzon, teria se apoiado no ombro do velho amigo, mas sentia-se 
tímido diante daquela bela mulher. Olhou por cima do ombro dela e 
examinou os dados que apareciam no monitor. 

— Deixe-me adivinhar. Ele viu o Templo Celestial dos profetas. Dax 
curvou os lábios ligeiramente para cima. 

— Não exatamente. Mas viu os céus se abrirem e quase tragarem sua 
nave. 

Ele suspirou. Seu encontro místico com Opaka e as orbes parecia algo 
sem sentido, distante, quando comparado à ameaça extremamente real de 
Gul Dukat. 

— Estamos reduzidos à procura de metáforas para resolver o problema? 
Ela virou-se na cadeira e se ergueu, sorrindo para ele. 

— A descrença não é uma de suas características mais atraentes, 
Benjamin. — O timbre de sua voz tinha mudado, tornado-se mais agudo e 
velho. Sisko piscou os olhos, surpreso ao ver o quão parecida com Curzon 
ela tinha subitamente se tornado. 

Ou seria a voz do simbionte? 
— Na verdade, — continuou Dax, com a autoridade da idade e da 

experiência. — Kai Taluno não era uma pessoa dada a exageros. 
Sisko ergueu uma sobrancelha, reprimindo um sorriso. 
— Suponho que o tenha conhecido. 
— Só de vista. Eu era um diplomata em treinamento na época. Nós nos 

conhecemos em uma conferência de paz. Era um homem austero e 
dogmático, de fato... 

Ele a interrompeu. 



— Acha realmente que essa "visão" tem algo a ver com isso? 
— Talvez. — A voz de Dax voltou a soar como a da jovem mulher. Ela 

sentou-se novamente junto ao console e requisitou novos dados. Os números 
começaram a aparecer na tela. — Consegui confirmar o fato de que pelo 
menos cinco das orbes foram encontradas no cinturão de Denorios. 

Sisko sentou-se a seu lado e examinou o monitor enquanto ela 
manipulava os controles. 

— Existem também vinte e três relatórios de navegação indicando haver 
fortes distúrbios de neutrinos na área. — Ela apertou outro painel e mais 
dados encheram a tela. Ela os interpretou para Sisko mais rápido do que ele 
os podia ler. — E há trinta e dois anos, uma nave de origem desconhecida 
surgiu naquela área, trazendo uma nova forma de vida, uma criança 
transmutante. 

Sisko voltou-se para encará-la. 
— Um transmutante? Há um transmutante bem aqui na DS9: o oficial de 

segurança bajorano. 
Dax ponderou a informação. 
— Estou tentando correlacionar todos esses relatórios em uma grade de 

análise. 
Ela apertou outro controle. Sisko inclinou-se para a frente para estudar a 

grade tridimensional que apareceu na tela, delineando uma pequena área do 
espaço próximo à estação. 

— Nosso Templo Celestial? — perguntou Dax com bom humor. Sisko 
deu de ombros. 

— Vale a pena darmos uma olhada. — Ergueu-se cocando o queixo 
pensativamente. — Acabo de falar com Gul Dukat. Ele deixou bem claro 
que está nos vigiando. Temos, portanto, cardassianos em nossa porta dos 
fundos. Precisamos passar por eles de algum modo sem sermos percebidos. 

Dax sorriu-lhe. 
— O que dizia a respeito do oficial de segurança bajorano? 

✰ 
O'Brien simplesmente não confiava na major Kira. 
Não que a detestasse pessoalmente. Ele era um sujeito de fácil convívio e 

que dificilmente deixava de gostar de alguém. Mas a atitude da major para 
com as autoridades em geral e com a Frota Estelar em particular 
freqüentemente eram abertamente hostis, deixando-o preocupado com o fato 
de ser subordinado a ela. Quase já esperava que ela abusasse do poder. 

Não era uma situação ideal para um alferes recém comissionado: ter que 
servir sob o comando de uma oficial mal-humorada e beligerante. As coisas 



já estavam feias o bastante com Keiko fingindo não estar entediada e 
desanimada com o novo e estranho ambiente. O capitão Picard era um oficial 
por quem O'Brien arriscaria a vida. Mas não a major Kira. Ele inclusive 
duvidava que ela apreciasse tal atitude. Por esse motivo, dirigiu-se para o 
cassino de Quark com ela e alguns outros, bastante apreensivo. O que 
aconteceria se alguém espirrasse ou tivesse soluços no momento errado 
quando estivessem no cassino cercado de cardassianos? Conhecendo a 
major, ela atiraria primeiro e tentaria usar de diplomacia depois. 

Momentos atrás, entretanto, no escritório de Sisko, Kira o deixara 
surpreso. 

Ela ouviu as ordens de Sisko sem questioná-las. Em seguida, conduziu 
O'Brien e um pequeno contingente até o cassino de Quark com a 
competência de uma líder nata. O'Brien finalmente começou a compreender: 
aquilo era algo que ela queria fazer, pois ajudaria seu povo. 

Melhor assim, porque quando chegaram ao cassino, o lugar estava cheio 
de cardassianos em uniformes escuros. A visão deles fez O'Brien voltar ao 
passado. Piscou os olhos, apertando as pálpebras com força, tentando 
reprimir a visão explícita do massacre que havia testemunhado em Setlik 
Três. Tentou bloquear a lembrança da expressão de Bambam quando morreu 
e o rosto do capitão Maxwell, parado a fitar a família morta... 

Um rosnado partiu de uma das mesas de jogos seguido de gargalhadas: 
os cardassianos estavam vencendo. O'Brien abriu os olhos e, por um fugaz 
instante, percebeu o olhar da major Kira, vendo o ódio escondido por baixo 
da fria determinação. Ele os odiava também... quando se permitia esquecer 
que havia assassinado um deles; quando se permitia esquecer que eram uma 
raça criada em uma cultura que bania a compaixão. Lembrou-se de suas 
próprias palavras ao cardassiano Daro: — Não é você que odeio, 
cardassiano. Odeio aquilo que me tornei por sua causa. 

Kira andou até o meio da multidão, tomou a caneca de alguém que 
estava bêbado demais para reclamar e bateu com a caneca no balcão do bar. 

— Posso ter sua atenção, por favor? — sua voz estridente transformou o 
júbilo em sussurros. — Este estabelecimento está sendo fechado. 

Murmúrios de protesto da multidão. O'Brien ficou tenso, procurando 
pelo phaser que não estava na cintura. Amaldiçoou novamente a proibição 
arbitrária de Odo contra o uso de phasers no Passeio e amaldiçoou Kira por 
apoiá-lo. 

— O que quer dizer com isso? — como um pacote concentrado de fúria, 
Quark abriu caminho até Kira e agitou o ar à sua frente com a mão em garra. 
— Não pode fazer isso! 

Kira o encarou implacavelmente. O'Brien deu um passo à frente ao ouvir 



a deixa e recitou sua parte sem problemas, com a entonação correta, 
imaginando que talvez tivesse deixado de desenvolver a real vocação. 

— Se tiver alguma reclamação, dirija-se ao comandante Sisko. Quark 
voltou-se para ele, tremendo de raiva. 

— É o que pretendo fazer. Isto é um ultraje! — abrandou a voz e voltou-
se para a multidão. — Mil desculpas, meus amigos. Um pequeno mal-
entendido que em breve será sanado. — Voltou-se para o crupiê. — Dê-lhes 
algo para carregarem o que ganharam. 

O crupiê assentiu com a cabeça, um pouco intencionalmente demais, 
pensou O'Brien, mas os cardassianos pareciam estar acreditando. Eles 
começaram a recolher o que ganharam e a guardar o ouro na sacola: um 
bocado de ouro. Um deles apanhou a sacola com dificuldade, a qual O'Brien 
julgou estar bastante pesada. 

Olhou para Kira e a viu trocando olhares com Quark. O'Brien manteve a 
expressão austera, como a situação pedia, mas por dentro sorria aliviado. 

A major Kira tinha o seu jeito de ser, mas podia-se contar com ela nos 
momentos de crise. Tudo parecia estar funcionando bem... 

✰ 
Odo lutou para controlar o pânico. O ouro lhe pesava nas costas, 

dificultando-lhe a respiração: um sintoma puramente mental, que já havia 
experimentado antes, mas com o qual não sabia lidar. Relaxou-se até atingir 
um estado de semi-inconsciência, concentrando-se firmemente nos sons que 
ouvia: os passos de três pares de botas no convés de metal, as vozes bêbadas 
e satisfeitas falando em cardassiano, uma língua que conhecia muito bem, 
infelizmente. O som foi abafado por outros ruídos metálicos: paredes. 
Estavam dentro da nave cardassiana. 

O pânico cedeu. Odo apurou os ouvidos, esperando pelo momento 
adequado de fazer a transição. 

—... é porque estávamos ganhando muito, claro. 
Risos. 
— A Frota Estelar sempre sabe como arruinar um bom dia — disse 

outro. 
Os passos pararam. Ouviu-se o ruído de uma pequena porta rangendo 

nos gonzos: um armário. Passos abafados novamente. Eles haviam colocado 
a sacola dentro do armário e estavam se afastando. 

Odo esperou que os passos sumissem ao longe, então fez a mudança, 
escorrendo por debaixo do ouro, passando pelos vãos do armário e descendo 
pela parede até o convés. 

Respirou profunda e livremente e então seguiu apressadamente pelo 
corredor até seu objetivo. 



CAPÍTULO SETE 
 
 
NO POSTO DE COMANDO da Engenharia no setor de Operações, 

O'Brien analisou os mostradores com uma sensação de vitória. Virou-se para 
a major Kira quase sorrindo. Pela primeira vez desde que deixara a 
Enterprise sentia-se vibrar de emoção e com verdadeiro espírito de equipe. 

— Major, os sensores estão captando variações na rede de distribuição 
de energia dos cardassianos. Kira estudou os painéis e demonstrou real 
deleite. 

— O computador deles está entrando em colapso. Seus escudos e 
sensores estão desligados. Odo conseguiu. 

Tocou o controle do intercomunicador. 
— Operações para Rio Grande... 

✰ 
— Prossigam com a operação — disse Sisko. Ele e Dax haviam tomado 

o turbo-elevador até a plataforma de atracação do anel interno da estação e 
estavam sentados na cabine de comando do módulo de transporte. A Rio 
Grande era uma nave pequena, robusta, pouco maior que os casulos de 
escape da Saratoga. Mas Sisko não deixou que esse fato o preocupasse 
naquele instante. 

Sentia uma estranha mistura de entusiasmo e pesar, como se estivesse 
balançando na beira de um grande precipício. De um lado estava a 
segurança, sua responsabilidade para com Jake e finalmente a oportunidade 
de trabalhar em terra. Do outro lado estava o desconhecido, a aventura, um 
propósito, a esperança de poder ajudar Opaka e seu povo. 

As próximas horas iriam determinar para que lado cairia. 
A voz de Kira soou no intercomunicador do painel de controle do 

módulo. 
— Voltamos à ativa. 
— Iniciar seqüência de lançamento — disse Sisko sem demonstrar que o 

ritmo cardíaco estava acelerando. Procurou ignorar a súbita lembrança de 
Jennifer deitada na esteira, com a pele brilhando sob o sol de Gilgo Beach. 

Ao lado, dentro de seu campo de visão, Dax trabalhava no painel de 
navegação com tranqüila eficiência. Se não a olhasse de frente, Sisko podia 
facilmente imaginar que era o velho e encurvado Curzon que estava sentado 
a seu lado. Manteve na mente essa imagem, que o fazia sentir-se mais 
seguro. 

Ouviu-se então a voz de O'Brien: 



— Módulo liberado para partida. Kira prosseguiu: 
— Mantenha as luzes apagadas. Ajuste o áudio para o canal 3-5-0. 
— Entendido — disse Sisko. 
Dax voltou-se para ele, tomando-se novamente uma bela jovem. 
— Curso estabelecido — disse ela. 
Sisko inspirou profundamente quando o módulo alçou vôo e partiu da 

estação para o destino que lhe aguardava. 

✰ 
Na estação, Kira viu piscar um sinal no painel de controle mestre e 

chamou O'Brien. 
— Odo chegou ao ponto de transporte. 
— Tente fixar suas coordenadas — disse O'Brien, um pouco frustrado. 

Se Odo não conseguisse deixar a nave sem ser detectado, toda a operação 
estaria em perigo. Mas a maldita tecnologia cardassiana se recusava a 
cooperar. O'Brien apertou o controle que deveria ativar imediatamente o 
teletransportador. Pelo menos era isso que aconteceria na Enterprise. 

Nada aconteceu. 
— Nunca fiz isso com um teletransportador cardassiano — disse ele, 

como que se desculpando e explicando. A major não disse nada, somente 
fez-lhe uma careta. O'Brien concentrou-se no painel, amaldiçoando em 
silêncio, mas com veemência, toda a raça cardassiana. Não pelas atrocidades 
cometidas, mas pela droga da sua tecnologia. Odiava não poder 
desempenhar bem o seu trabalho. Rapidamente, apertou outro controle para 
iniciar a seqüência de emergência. 

Nada. 
Transferiu tudo para o controle manual e tentou programar a seqüência 

por si mesmo. Nada. 
— Droga! — O'Brien deu um rápido e forte chute no painel— Qual é o 

prob... 
O raio foi ativado e a plataforma começou a tremeluzir. O'Brien olhou 

para o pé, depois para o painel, espantado com o resultado. Quando voltou a 
olhar para a plataforma, Odo havia se materializado completamente. 

A major Kira sorriu para o transmutante. 
— Bom trabalho, oficial. 

✰ 
O módulo deslizou velozmente para dentro do Cinturão de Denorios. 

Sisko olhou para a tela, vislumbrando as estrelas que brilhavam por trás das 
nuvens de poeira azul, somente o tempo suficiente para registrar sua beleza, 
e então verificou os mostradores. 



— Estamos nos aproximando do perímetro da grade — disse Dax. Sisko 
percebeu em sua suave voz uma ansiosa expectativa semelhante à que sentia. 
Em seu monitor, uma grade de Denorios piscava, indicando-lhes a sua 
localização no perímetro. 

— Reduzindo a velocidade para um quarto de impulso. 
Dax inclinou-se para verificar a leitura de um dos sensores e 

surpreendeu-se. 
— Computador, passe para o visual as coordenadas 2-3, ponto 2-1-7, 

alcance de três mil e cem quilômetros. 
A imagem da tela oscilou e foi substituída pelo setor requisitado. Nada 

de anormal, apenas mais poeira espacial e alguns asteróides errantes. Sisko 
observou a imagem, depois voltou um olhar inquiridor para Dax. Ela franziu 
a testa para os dados apresentados no monitor. 

— Os sensores mostram uma contagem extraordinariamente alta de 
prótons. 

— Estabelecendo novo curso para essas coordenadas — disse Sisko, sem 
parar para pensar. O módulo deu uma guinada e dirigiu-se para o centro da 
perturbação. 

A voz de O'Brien soou rachada pelo intercomunicador. 
— Tenente, nesse cinturão de asteróides, pode ser que esteja captando 

ecos de condrito. 
Dax franziu ainda mais a testa e passou a trabalhar com as duas mãos, 

verificando diversos mostradores. 
— Não creio. A contagem de neutrinos aumenta à medida que nos 

aproximamos das coordenadas. 
Sisko verificou seus próprios mostradores. 
— Seja o que for, não está afetando nossos sistemas. Dax arregalou os 

olhos, cientificamente fascinada. 
— A intensidade das ondas externas estão aumentando 

exponencialmente, mas... verificando... confirmado. Há um aumento 
correspondente no interior da cabine — virou-se para Sisko com um sorriso 
atônito. — Como é poss... 

O módulo deu um solavanco. Sisko levou a mão aos olhos para protegê-
los da ofuscante explosão de luz. 

(A Saratoga explodindo). 
Sisko piscou, limpando a pós-imagem, e enxergou seu painel. As telas 

dos mostradores estavam apagadas. Voltou-se para Dax que estava mexendo 
nos controles do intercomunicador. 

— Os sensores não estão funcionando. 
Ia perguntar-lhe o que havia acontecido, mas a expressão dela mostrava 



claramente que sabia tanto quanto ele. Mas em vez de mostrar sinais de 
pânico, ela parecia estar procurando conscientemente relaxar a tensão, 
tornando-se impassível. Sisko perguntou a si mesmo se ela dependeria do 
velho simbionte para manter a calma. Teve a resposta quando a ouviu falar 
novamente, com uma voz que o fazia recordar-se do velho Curzon: 

— Perdemos todo contato com a estação. 

✰ 
No setor de Operações, O'Brien estudou os mostradores e procurou não 

perder a calma ao ver que a nave de seu novo comandante havia 
simplesmente desaparecido. Era como se o espaço houvesse simplesmente 
aberto uma brecha e engolido a Rio Grande. 

A major Kira ficou olhando a tela boquiaberta. 
— Os sensores indicam uma grande perturbação subespacial nas últimas 

coordenadas — disse O'Brien friamente. 
Kira voltou a seu posto, curvou-se sobre o monitor, como se quisesse 

estrangulá-lo. 
— Que diabo está acontecendo ali? 
— Não sei, major — O'Brien deu um suspiro, ergueu a cabeça e encarou 

Kira. — Eles simplesmente... desapareceram. 

✰ 
No módulo trepidante, Sisko voltou a olhar para as telas inúteis e 

apagadas dos sensores, tentando em vão reativar os controles. A seu lado, 
Dax movia as mãos com segurança e firmeza sobre o painel de navegação. A 
tela principal não mostrava estrelas, mas apenas um tremeluzente arco-íris 
que seria considerado muito belo, se Sisko estivesse em condições de 
apreciar a visão. 

— As leituras de navegação ficaram malucas? — perguntou para Dax 
acima do ruído de trepidação da nave. 

Dax lançou-lhe um olhar tranqüilizador e então fez que sim com a 
cabeça, lenta e decididamente. 

— Vou recalibrá-los assim que tiver tempo. 
— Use todo o tempo que precisar — disse Sisko, com sarcasmo. 
O módulo deu uma nova guinada. Sisko cerrou os dentes e agarrou-se ao 

painel, evitando ser lançado para fora do assento. Vagarosa e suavemente, a 
nave endireitou-se. As telas piscaram. A tela principal escureceu e então 
clareou novamente... mostrando estrelas. 

Sisko deu um suspiro de alívio ao vê-las, mas percebeu que a 
configuração estava errada. Não estavam no Cinturão de Denorios. Virou-se 
para Dax, que já havia se recomposto e verificava os mostradores. 



— Pode determinar nossas coordenadas? 
Dax olhou para sua tela que voltara a funcionar e fez que sim com a 

cabeça. 
— Há uma estrela a menos de cinco anos-luz de distância. Nenhum 

planeta classe-M. Computador, identifique o sistema estelar mais próximo. 
Houve uma pausa. Sisko e Dax espantaram-se com a resposta do 

computador: 
— Idran, um sistema ternário constituído por uma super-gigante central 

acompanhada de duas estrelas gêmeas tipo-O. 
Sisko deixou cair o queixo. 
— Idran? Não pode ser. 
Dax estava calma, mas ele percebeu o brilho de entusiasmo científico em 

seu olhar. 
— Computador, em que se baseou a identificação? 
— Identificação de Idran baseada na análise espectral de hidrogênio alfa 

realizada no século XXI pela sonda Quadros Um do Quadrante Gama. 
— Quadrante Gama — sussurrou Sisko assombrado. — A setenta mil 

anos-luz de Bajor. Acho que acabamos de descobrir um buraco-de-minhoca. 
Dax mostrava-se fascinada com a leitura de seus mostradores. 
— Não se parece com os outros buracos-de-traça que já vi. Não detectei 

nenhuma das ondas de ressonância habituais. 
Olharam para as estrelas por alguns momentos, em contemplação, até 

que Sisko perguntou: 
— Acha que foi dessa maneira que as orbes chegaram até o sistema 

bajorano? 
Dax inclinou a cabeça para trás, pensando no assunto. 
— Não é uma hipótese sem fundamentos. 
— Se for verdade, isso quer dizer que este buraco-de-minhoca já se 

encontrava aqui há dez mil anos. Pode ser que tenhamos descoberto o único 
buraco-de-minhoca estável conhecido. 

Ela sorriu por fim. 
— É melhor esperar até conseguirmos voltar antes de por seu nome nos 

livros de história, Benjamin. 
— Nossos nomes, meu velho amigo, nossos nomes. — Não pôde deixar 

de rir. A idéia de voltar a encontrar Opaka com notícias tão auspiciosas o 
fazia vibrar de contentamento. Um buraco-de-minhoca iria salvar a 
economia de Bajor, tornar o planeta um próspero centro comercial, abrir 
todo tipo de oportunidade para seu progresso cultural. Fosse aquele o 
Templo Celestial dos Profetas ou não, ao menos não voltaria de mãos vazias. 

— Faça-nos voltar, tenente. 



Porém, quando Dax fez a nave retornar e se aventurou a passar 
novamente pelo buraco-de-minhoca, dessa vez com Sisko relaxado o 
suficiente para apreciar a beleza das luzes faiscantes nas cores do arco-íris à 
sua volta, ele sentiu uma nova pontada de dor ao pensar em ter que deixar a 
estação. 

— Isso foi melhor do que encontrar o Templo Celestial— brincou ele. 
Dax voltou-se para ele com um sorriso? 

— Melhor? 
— Pense nisso. Um buraco-de-minhoca estável para o Quadrante Gama 

dentro do território espacial bajorano vai solucionar bem mais problemas do 
que Kai seria capaz de resolver. Expedições vindas de um número incontável 
de mundos poderão passar por aqui de agora em diante. Elas formarão uma 
base para o crescimento econômico de Bajor e proverão meios para a 
reconstrução do planeta. — Voltou-se para a tela e olhou para as brilhantes 
luzes coloridas. — Um final perfeito. 

— Dax franziu a testa de repente. 
— Do que está falando, Benjamin? 
Ele procurou aparentar naturalidade no falar e agir, mas sua alegria soava 

falsa até nos próprios ouvidos. 
— É provável que eu parta em breve. Vou voltar para a Terra. 
Dax ficou tristemente a ponderar o assunto. Não parecia tão surpresa 

quanto ele esperava. 
— Para fazer o que? 
— A Universidade de Vasteras acha que eu poderia dar minha 

contribuição ao seu programa astriônico. 
Ela franziu as sobrancelhas com carinhosa incredulidade. 
— Um professor? 
— Vou deixar crescer a barba — Sisko tentou fazer piada, mas não 

conseguiu ser engraçado. — E vestir uma jaqueta larga de veludo com 
retalhos de couro nos cotovelos. 

— E envelhecer antes do tempo — a nave começou a trepidar. Dax 
desviou tristemente o olhar e passou a manipular os controles. A trepidação 
do módulo diminuiu. Sua voz tornou-se mais fria e profissional. 

— Estou modificando o plano de vôo para compensar a falha na 
continuidade do espaço. Devemos ter uma viagem mais tranqüila desta vez. 

Sisko enrugou a testa, completamente imóvel no assento, procurando 
apurar seus instintos de piloto. 

— Diminuiu a potência de impulso? 
— Não — ela verificou o painel. 
— Estamos perdendo velocidade — disse Sisko, antes mesmo de 



confirmar a leitura do mostrador. 
Dax sacudiu a cabeça negativamente diante da tela. 
— A potência se mantém constante. 
— Computador — disse ele — faça uma verificação nível dois no fluxo 

de potência de impulso a jusante da câmara dos reatores. 
— Sistemas de impulso funcionando dentro dos parâmetros normais. 

Sisko verificou a leitura do painel de controle. 
— Estamos a menos de 120 quilômetros por hora. 
— Computador — disse Dax — identifique a causa da desaceleração. A 

resposta não foi nem um pouco animadora. 
— Causa desconhecida. 
— Aumentar a potência de impulso dos reatores — disse Sisko, 

mexendo nos controles como se sua determinação fosse o suficiente para 
fazer a nave reagir. Recusava-se a perder, especialmente naquele momento, 
no qual pela primeira vez em três anos sentia ter encontrado algo capaz de 
trazer alguma esperança. Além disso, não podia deixar Jake sozinho... 

— A velocidade continua caindo — disse Dax serenamente, como se não 
temesse a morte, nem a perda de séculos de conhecimento e experiência 
acumulados. 

Sisko voltou a fitar a tela, sem acreditar no que via. 
— As máquinas estão funcionando a uma potência setenta por cento 

acima do normal. 
— Reduzindo para 60 quilômetros por hora — disse Dax. 
— Aviso — interrompeu o computador — Sobrecarga no sistema de 

impulso. Desligamento automático em doze segundos. 
— Jake — pensou Sisko, como se pudesse alcançar o menino através da 

distância estelar com seu chamado silencioso. — Jake, sinto muito... 
(Dedos que alisavam seu rosto. — Respire — disse Opaka. Sua face 

brilhante transformou-se na de Jennifer...) 
Sisko relaxou, desistiu de lutar, entregou-se ao próprio destino. Não 

havia motivo para deixar que as máquinas se danificassem. Apertou um dos 
controles. 

— Desligando as máquinas. 
— Estamos a vinte quilômetros por hora — Dax retesou o corpo a seu 

lado, concentrando-se nos mostradores. Voltou-se para Sisko, com os olhos 
arregalados de espanto, sua voz ao mesmo tempo muito jovem, quase 
infantil, e muito, muito velha. 

— Estou captando uma atmosfera, Benjamin. 
Ele virou-se para ela, incapaz de compreender o que acabara de ouvir. 
— Dentro de um buraco-de-minhoca? 



Ela voltou o olhar rapidamente para a tela, boquiaberta de espanto. 
— Respirável. 
Ela e Sisko foram subitamente jogados para a frente com o impacto. O 

módulo trepidou rapidamente e quedou-se imóvel. Dax verificou os 
instrumentos, então virou-se para Sisko. 

— Aterrissamos. 
— No que? — perguntou Sisko, não se surpreendendo com a ausência de 

resposta. Ergueu-se. 
(Seja bem-vindo) 
Por alguma curiosa razão estava se lembrando do sonho que tivera na 

noite anterior a sua chegada à estação, acompanhado da mesma sensação 
misteriosa. A sensação de estar voltando para casa. 

(Seja bem-vindo) 
Os dois desceram juntos da nave. 

✰ 
Depois que os cardassianos passaram marchando em fila, Jake caminhou 

com Nog ao longo de diversos quiosques movimentados que vendiam 
comida. Ficou olhando com disfarçado espanto o jovem ferengi devorar o 
glopilito rosa acinzentado em apenas três bocadas. O ferengi lambeu o 
palito, arrotou, jogou o palito por cima do ombro e aspirou o ar com prazer. 
Nog deu uma gargalhada ao ver um humano apanhar apressadamente o 
palito e jogá-lo na latinha de lixo presa na parede. 

Alguns dos aromas que vinham dos quiosques eram maravilhosos para 
Jake. Outros lhe davam náuseas. O glop-no-palito de Nog ficava na segunda 
categoria. Cheirava exatamente como se alguém tivesse comido uma cabeça 
de alho inteira e depois vomitado. Mas ver Nog comendo fez o menino 
humano lembrar-se de que estava com fome. O café da manha oferecido pelo 
replicador naquele dia o deixara deprimido e enojado. Quase não o havia 
tocado. Seguia atrás de Nog olhando as lojas e perguntando a si mesmo se os 
mercadores bajoranos e outros alienígenas saberiam fazer rosquinhas. 

— Sua família mora aqui na DS9? — perguntou Jake, tentando puxar 
conversa. 

Nog piscou como se não tivesse compreendido a pergunta. Respondeu 
por fim: 

— Meu pai mora. E o meu tio Quark — seu tom de voz era frio e meio 
condescendente, como se não chegasse a confiar naquele intruso humano, 
mas apenas estivesse disposto a tolerá-lo por algum tempo. 

— E a sua mãe? — Jake quase hesitou em perguntar, sabendo como lhe 
seria difícil responder à mesma pergunta. 



Nog parou e virou-se com uma careta. 
— Minha mãe? 
Jake fez que sim com a cabeça, inocentemente, confuso pelo desprezo 

que a palavra mãe havia evocado. O ferengi saiu andando de novo, 
balançando a cabeça de leve. 

— Machos não moram com as mães, humano. 
— Por que não? — perguntou Jake, um pouco na defensiva — O que há 

de errado nisso? 
— Machos não vivem junto de fêmeas. 
— Por que não? 
Nog soltou um grunhido de desprezo e não respondeu. 
— Não sabe o que está perdendo — disse Jake friamente. 
Nog o encarou, com os olhinhos dourados brilhando de desdém. 
— Suponho que você more com sua mãe aqui na estação. 
— Só com meu pai — Jake procurou não alterar o tom de voz, 

mantendo-o natural, como sempre fazia quando estranhos bem-
intencionados lhe faziam essa pergunta. 

— Minha mãe morreu. 
O ferengi ponderou o assunto sem dizer nada. Jake não conseguia 

reconhecer as expressões do alienígena suficientemente bem para interpretar 
sua reação. Nog voltou-lhe as costas. Andaram sem se falarem por alguns 
momentos. Por fim, Jake perguntou: 

— Há quanto tempo você está nesta estação? Nog não pareceu se 
escandalizar com a pergunta. 

— Uma eternidade. Tempo demais. 
Jake suspirou, agarrando-se firmemente à frustração comum. 
— Sei o que quer dizer. Estou aqui só há dois dias, mas me parece uma 

eternidade. Estou doido para ir embora daqui. Só que meu pai... ele trabalha 
para a Frota Estelar. 

— Conheço seu pai — disse Nog, num tom de voz que fez Jake esforçar-
se para não se encolher. — Seu pai me colocou na prisão. 

— Sinto muito por isso, mas... — o menino rapidamente começou a 
retrucar. 

Nog o interrompeu com um encolher de ombros. 
— A cama era mais confortável que a minha própria. E o plano de seu 

pai funcionou. Meu tio Quark diz que ele é quase tão esperto quanto um 
ferengi. 

Jake deu um meio sorriso, sem saber se aquilo era um cumprimento ou 
não. Ler a expressão facial de Nog era algo quase impossível. E Jake não 
sabia dizer pelo tom de voz se ele estava realmente zangado ou não. 



— É. Bem, ele é inteligente, mas ainda assim não conseguiu imaginar 
um jeito de nos tirar desta estúpida estação. 

Nog soltou um ruído que poderia significar empatia. 
— Igual ao meu pai. Sempre prometendo. Nós quase partimos, até que 

seu pai convenceu meu tio Quark a ficar. 
— Sinto muito — disse Jake. — Sinto mesmo. Eu também não quero 

ficar aqui. Mas meu pai vive me dizendo que tenho que tirar o melhor 
proveito do que disponho. 

O ferengi assentiu com a cabeça. 
— Pais... Eles sempre querem demais e nunca estão satisfeitos com o 

que conseguem. 
Jake não tinha certeza do que aquilo significava, mas não disse nada. 
— Queremos ir para a Terra, que foi onde meu pai nasceu. Mas qualquer 

lugar seria melhor que este aqui. Os replicadores são péssimos, os 
alojamentos são horríveis, nada funciona direito e o lugar mais parece um 
depósito de ferro-velho. 

— Não era tão ruim antes de os cardassianos partirem — disse o ferengi, 
amenizando subitamente a voz. — Eles destruíram tudo. 

— Mas não tem nada para fazer aqui — reclamou Jake. — Odeio este 
lugar. Quero ir para Bajor. — Animou-se um pouco — Você sabe como 
descer até a superfície? 

Nog olhou para ele com curiosidade, inclinando a grande e angulosa 
cabeça. 

— Quer dizer que você nunca esteve em Bajor? Você não sabe então...? 
— Não sei o que? 
— A destruição foi muito pior na superfície do planeta. Já estive em 

Bajor. Não há nada para se ver lá. 
— Não me importo com isso. Eu quero... — abaixou a voz e olhou ao 

redor com sentimento de culpa. — Quero tomar um ônibus espacial. Quero 
ir para a Terra. Mas você não pode contar isso para ning... 

Nog deu uma gargalhada. 
— Ônibus? Você quer dizer um ônibus de passageiros? Você não sabe 

nada a respeito de Bajor, não é, humano? Não existe nenhum serviço de 
transporte de passageiros saindo periodicamente de Bajor. Teria que alugar 
um por conta própria e você não me parece tão rico assim. — Nog mediu 
Jake de alto a baixo. 

Jake ficou tão desapontado que quase chegou às lágrimas, mas logo 
repreendeu-se por estar agindo como um bebê. — Não me importo. Vou 
achar uma maneira de sair daqui. Odeio este lugar. Não há nada para se 
fazer. 



— Oh — disse Nog, mostrando os dentes num sorriso matreiro. — Há 
muitas coisas interessantes para se fazer aqui, sim, humano. Está com fome? 

Jake assentiu com a cabeça, reprimindo as emoções. Talvez se 
conversasse com Nog, se o conhecesse um pouco melhor, o ferengi viesse a 
confiar nele e lhe mostrasse um meio de descer ao planeta. 

Além disso, já estava ficando um pouquinho preocupado com a 
possibilidade de ir mesmo até lá. 

— Então venha. Vamos arranjar algo para você comer. 
Nog fez sinal para que o humano o seguisse até um dos quiosques, uma 

barraquinha fechada com um balcão cheio de coisas redondas e claras, 
salpicadas de verde, que pareciam biscoitos. Jake inclinou-se e aspirou o cá-
lido e cheiroso vapor que saía delas. O cheiro era muito bom, meio doce, 
meio picante, com um toque de ervas. 

Sentiu a boca encher-se de água ao olhar para o vendedor, um bajorano 
encurvado de cabelos brancos que lhe sorria. O sorriso transformou-se em 
uma careta ao perceber a presença de Nog. 

— Não servimos ferengis aqui — disse o bajorano friamente para Nog. 
— Vai, saia daqui. 

Nog fingiu-se de inocente. 
— Não é para mim. É para meu amigo aqui: o filho do comandante 

Sisko. 
O velho semicerrou os olhos para Jake. 
— Ele está com você, menino? 
Jake fez que sim com a cabeça, sem entender a hostilidade do bajorano 

para com o jovem ferengi. Até que Nog enfiou a mão ligeira na panela de 
biscoitos, agarrou dois e fugiu correndo, dando risadas, para o meio da 
multidão apressada. 

— Ei! — gritou o vendedor. — Seu ferengi ladrão! Volte aqui... — 
Parou logo de gritar, percebendo que seria inútil, e sacudiu a cabeça. — 
Malditos sejam os ferengis e os cardassianos. Eu tinha uma vitrine aqui para 
proteger minha mercadoria, mas eles a quebraram. Como é que vou 
conseguir juntar dinheiro para instalar uma nova se os ferengis ficam 
roubando tudo que preparo? — Estendeu a mão nodosa e cheia de veias 
azuis para Jake.— Espero que você esteja pretendendo pagar o que seu 
"amigo" levou, filho do comandante Sisko. 

Jake ficou olhando arregalado para a direção em que Nog sumira. Virou-
se para o vendedor e engoliu em seco. 

— Ann... aceita créditos? 
O velho bajorano estendeu a mão mais para frente para dar ênfase. 
— Só ouro. Créditos não. Aqui não é o almoxarifado da Frota Estelar, 



garoto. 
— Eu... eu não tenho ouro. Meu pai pode lhe pagar... 
— Jhakka! — o vendedor interrompeu-o, gritando para o vendedor da 

loja ao lado, enquanto agarrava Jake pelo cotovelo.— Jhakka, chame o 
oficial Odo pelo intercomunicador público para mim! Não quero largar 
minha mercadoria sozinha com este ladrãozinho. O amigo deste menino me 
roubou e agora ele não quer me pagar. 

Os transeuntes paravam na calçada para olhar, achando graça. Morrendo 
de vergonha, Jake debateu-se nos braços do vendedor até conseguir se safar 
com um movimento brusco que quase derrubou os dois. Cambaleou, 
recuperou o equilíbrio e correu de cabeça baixa para o meio da multidão... 

E foi de encontro ao corpo macio de uma mulher, caindo ambos no chão. 

✰ 
Por força do hábito e do instinto, Sisko apanhou o phaser e ajustou-o 

para tonteio ao saírem do módulo. Mas não sentia medo, apenas um estranho 
entusiasmo. Tinha certeza que já estivera naquele lugar antes, num sonho. 

Mas o panorama deserto não lhe era familiar. Era rude e nem um pouco 
acolhedor. Uma vastidão deserta coberta de penhascos rochosos se estendia 
até o horizonte, iluminada pelos relâmpagos de um céu tempestuoso, 
ameaçador e escuro. Sisko semicerrou os olhos para protegê-los do vento 
cortante. 

Dax o seguia, levando um tricorder na mão. Para surpresa de Sisko, ela 
admirava a paisagem com um sorriso. 

— É lindo. 
Ele olhou para o horizonte morto e voltou-se para Dax em seguida, com 

as sobrancelhas erguidas. 
— É estranha a sua noção de beleza. Dax olhou para ele, sem 

compreender. 
— Não acha que este é o lugar mais idílico que já viu? 
Ele sacudiu a cabeça negativamente, imaginando que nunca entenderia o 

estranho senso de humor do trill. 
— Perde para os buracos das minas de enxofre de Hadas Quatro. 
— Como pode dizer isso? — disse ela, com uma perplexidade que Sisko 

por fim percebeu ser genuína. — As cores... todas essas flores... 
Virou-se para ela. 
— Não estou vendo nenhuma flor, Dax. 
Ela franziu a testa e então voltou-se para admirar a paisagem. 
— Estamos no meio de um jardim. Sisko fez que não com a cabeça. 
— Estamos sobre uma rocha — apontou para o horizonte. — Está vendo 



a tempestade? 
— O céu está claro como um dia de verão — ela olhou para ele, confusa, 

e depois olhou para cima. 
Sisko acompanhou seu olhar. A menos de sete metros acima deles, uma 

bola de luz verde brilhante voava em sua direção através do céu 
tempestuoso. Era idêntica à orbe que estava no laboratório da DS9. 

Conseguimos então chegar ao Templo Celestial afinal de contas, pensou 
Sisko. Disse então em voz alta: 

— Você a vê também? 
— Sim — sussurrou Dax. 
Quando falaram, a orbe parou, pareceu hesitar a poucos metros deles, 

então emitiu um único raio de luz verde que perscrutou Sisko da cabeça aos 
pés. Ele permaneceu imóvel, não sentindo nada mais que um leve calor. 
Dax, nesse mesmo instante, apontou o tricorder para o raio. 

— Padrão iônico de baixa intensidade. Estamos sendo sondados. 
— Talvez seja o seu jeito de dizer alô — disse Sisko em voz baixa, 

relaxando a tensão quando o raio o deixou e passou a investigar Dax. Ao 
passar pelo abdômen de Dax, a sonda piscou, emitiu uma rajada de luzes nas 
cores do arco-íris, voltou à cor verde e continuou para baixo. Dax observou 
tudo com um discreto sorriso. 

Quando a investigação terminou, Sisko deu um passo à frente e disse: 
— Sou o comandante Benjamin Sisko da Federação Unida de Planetas. 

Ele cambaleou e foi lançado para trás, como se alguém tivesse puxado o 
chão sob seus pés e o sacudido como a um tapete. O panorama à sua volta 
ficou dividido. Ao seu redor havia uma paisagem deserta e rochosa, mas 
quando olhou para Dax, viu o jardim, as folhagens verdejantes e as flores de 
cores vivas serem tragados juntamente com ela por uma bola de luz verde 
giratória. Ele a chamou aos gritos, mas o vento ficou mais violento e 
encobriu-lhe a voz. Uma luz o envolveu, engolindo os penhascos rochosos e 
tudo o mais, até restar somente a luz branca e a tempestade violenta. Ele 
lutou, sentindo que estava submergindo na luz como se afundasse em areia 
movediça. 

Próximo dali, a luz verde juntou-se até formar uma orbe que envolveu 
Dax completamente. A orbe então voou em direção ao céu escuro e 
traiçoeiro, levando Dax consigo. Sisko gritou de novo, jogando-se para a 
frente, mas foi puxado para baixo, sendo completamente tragado pela luz. 



CAPÍTULO OITO 
 
— OUTRO DISTÚRBIO DE NEUTRINOS — relatou O'Brien de seu 

posto. 
Kira assentiu com a cabeça. 
— Os sensores estão detectando um objeto próximo às suas últimas 

coordenadas. Não se trata do módulo nem de uma nave estelar. 
O'Brien verificou os sensores e fez um movimento brusco com a cabeça 

ao ler os dados. 
— Major, há alguma coisa dentro dele. Uma forma de vida— 

concentrou-se nos mostradores e espantou-se. 
— É humano! 
— Os sensores cardassianos também o estão detectando?— perguntou 

Kira rapidamente. 
O'Brien fez que sim com a cabeça. 
— Já devem estar funcionando plenamente a essa altura. Temos que 

supor que saibam tanto quanto nós. 
Ela parou um momento para ponderar as conseqüências, então tomou a 

decisão. 
— Alerta amarelo. Proteja o setor de Operações. Teleporte-o a bordo, Sr. 

O'Brien, mas coloque-o sob um escudo de segurança nível um. 
— Sim, major. Fixando as coordenadas — O'Brien apertou os controles 

e ficou surpreso e feliz ao ver que respondiam imediatamente. O que 
apareceu na plataforma de teletransporte o surpreendeu ainda mais. 

Uma bola de luz verde tremeluzente se materializou. Ela pairou no ar por 
um milissegundo após o raio de teletransporte ter se dissipado, partindo, 
então, a uma velocidade fantástica, deixando ali a tenente Dax, um pouco 
tonta, mas totalmente incólume. 

✰ 
A luz branca. O vazio. 
Seria isto a morte? 
A respiração. Um pulsar rítmico e grave: o som das batidas de seu 

próprio coração. Não era a morte. Nem era a vida como Sisko a conhecia. 
Um estado completamente diferente. 

Seu corpo parecia ter desaparecido. Tudo havia desaparecido: a 
paisagem infernal com as tempestades, a orbe verde, o módulo, Dax, ele 
próprio, tudo havia desaparecido completamente. 

Nada a não ser a luz branca. A respiração. O pulsar do coração. 
Sisko esperou, apenas existindo. 



Então uma cascata de imagens jorrou sobre ele de uma só vez: 
(Jennifer em Gilgo Beach, o corpo moreno coberto de óleo brilhando ao 

sol e sujo de areia, as mãos finas puxando o traje de banho sobre os seios ao 
se voltar para ele, incomodada com a intromissão) 

(fitando as próprias mãos: inúteis, grandes, tão maiores que as dela, tão 
mais fortes porém tão inúteis, machucadas, sangrando, mas sem dor) 

(com a luva de apanhador, sentindo o forte e prazeroso impacto da bola 
de basebol, bem no centro) 

(Comandante. Entre. Seja bem-vindo... 
O rosto de Picard descontraindo-se. Trazendo nos olhos os fantasmas 

fumegantes da Saratoga. A Kyushu. A Gage. Em seus olhos... 
um saliente sensorscópio piscando uma luz vermelha, toda a dignidade e 

calor humano varridas da face, uma expressão terrível e completamente 
irracional. 

É inútil resistir. 
Nós os destruiremos) 
(A fumaça ardendo-lhe nos pulmões e nos olhos. O convés rasgado, as 

chamas subindo do nível inferior. 
Não pense. Não sinta. 
Debaixo dos escombros retorcidos, a mão sem vida de Jennifer) 
Novamente o vazio. O pulsar do coração. A respiração. 
— Quem são vocês? — gritou Sisko, sem saber ao certo se as palavras 

haviam partido de sua boca ou de sua mente. 
Silêncio. Então uma nova onda de emoções e lembranças o envolveu, 

como uma forte corrente marinha arrastando um homem exausto que se 
afoga. 

(O primeiro beijo, sob o céu azul, num piquenique em Szagy Park. Os 
lábios de Jennifer contra os seus, a brisa gelada na pele, o frêmito do dese- 

(O choro agudo de Jake na sala de parto, mãos que erguiam o recém-
nascido coberto de sangue e líquido amniótico, as minúsculas mãozinhas 
cerradas se agitando no ar) 

(A ponta dos gentis dedos de Opaka tocando-lhe a face. 
Respire.) 
(Ei, Huckleberry 
O tímido sorriso-Jennifer de Jake, a vara de pescar na mão, os pés 

balançando na água) 
(Você viu Jennifer? 
Doran, erguendo a face suja de fumaça para fitá-lo com olhos chorosos) 
(Não pense. Não sinta) 
(Respire) 



— Quem são vocês? — perguntou Sisko, agora com raiva. Aspirou 
profundamente o ar e sentiu o cheiro de mar... olhou para os pés descalços e 
viu que estava pisando em uma esteira de praia. Olhou para cima e viu que 
carregava uma bandeja de bebidas. Três copos de limonada. 

Jennifer virou de lado, puxando o traje de banho sobre os seios, com as 
sobrancelhas escuras franzidas por cima dos óculos de sol. 

— Ele é corpóreo — disse ela. — Uma entidade física. 
Sisko piscou os olhos, olhou em volta, viu o céu, a areia branca, o mar. 

Viu Jennifer mas sabia que não era Jennifer. 
— O que... você disse? 
A realidade mudava tão depressa que ele se sentia cambalear, tonto, não 

conseguindo se orientar. 
Na sala de observação da Enterprise, Picard sorriu, ergueu-se e estendeu 

a mão. 
— Ele está reagindo aos estímulos visuais e auditivos— disse 

cordialmente. — Comunicação lingüística. 
— Sim — respondeu Sisko, com uma onda de esperança.— 

Comunicação lingüística. Podem se comunicar comigo? 
Cambaleou novamente. 
Opaka tocou-lhe o rosto com a mão, fitando-o com o carinho de uma 

mulher idosa que olha para o neto, fitando-o dentro dos olhos. 
— Por que nos fere? 
Seu ritmo cardíaco acelerou de emoção ao perceber que finalmente havia 

estabelecido contato direto. 
— Não pretendo ferir ninguém. 
Na tela principal da ponte da Saratoga, Locutus falou com a voz de 

Picard, porém sem vida, áspera e mecânica. 
— Está nos enganando. 
— Não — disse Sisko e voltou-se, distraindo-se com o fato de estar 

cercado pela tripulação da Saratoga: Hranok, Tamamota, Delaney, o capitão 
Storil, apesar de saber que todos eram alienígenas. Dirigiu-se a Locutus: 

— Não. Estou falando a verdade. 
O lago de pesca do holodeck: Jake balançando os pés sobre a água, 

voltando-se para Sisko com um olhar de franca curiosidade. 
— O que é você? 
— Minha espécie é chamada de humana — respondeu Sisko.— Viemos 

de um planeta chamado Terra. 
O Jake-alienígena inclinou a cabeça, perplexo: 
— Terra? 
Sisko procurou encontrar uma definição. Desistiu. Apontou para a 



paisagem ao redor: 
— Isto aqui... é assim que se parece o meu planeta. 
O Jake-alienígena olhou ao redor, claramente incapaz de avaliar o que 

estava vendo. Voltou-se para o humano desconcertado. Sisko tentou de 
novo. 

— Você e eu somos espécies muito diferentes. Levará muito tempo para 
que compreendamos um ao outro. 

— Tempo — repetiu Jake, saboreando a palavra. — O que é isso? 
Tempo... 

✰ 
Naquela manha, Keiko estava muito envergonhada pela pena de si 

mesma que vinha sentindo. Odiava sentir-se deprimida, era otimista por 
natureza tal como Miles, mas o alojamento era realmente escuro e sombrio, a 
própria estação estava em ruínas, a comida era horrível e ela sentia falta do 
trabalho e amigos que deixara na Enterprise. Molly obviamente sentia falta 
dos amigos também. Ela estivera agitada e rebelde durante o café da manha 
e Keiko sentia uma pontada na consciência por tê-la trazido para aquele 
lugar. Havia mais de mil pessoas a bordo da Enterprise. Em comparação a 
DS9 parecia deserta. 

E as pessoas que viviam aqui... Bem, Miles era a pessoa mais doce de 
todo o universo, a última pessoa do mundo que falaria mal de alguém, mas, 
apesar de não ter reclamado abertamente, Keiko tinha aprendido a ler nas 
entrelinhas e percebeu que ele estava extremamente preocupado com o modo 
pouco profissional das pessoas designadas à estação. A major Kira parecia 
abertamente beligerante, apesar de Miles não ter usado o termo, e o oficial 
Odo parecia ser um pessimista sarcástico que não respeitava nenhuma 
autoridade a não ser a própria. Mesmo o comandante Sisko, que pareceu a 
Keiko ser uma pessoa boníssima, aparentava estar desesperado para 
conseguir outra designação. 

Ao menos não era a única pessoa que não queria estar naquele lugar. 
Mas que vantagem havia nisso? 

Miles ao menos tinha algo significativo para fazer. Mesmo tendo 
reclamado um pouco naquela manha antes de sair para o seu turno de 
trabalho, Keiko sabia que ele adorava o desafio de restaurar a estação e fazê-
la funcionar adequadamente. Ela o invejava. Não tinha nada pelo que esperar 
exceto desempacotar os pertences e tentar fazer do alojamento um lugar 
habitável. Depois disso... 

Bem, ela havia tentado não pensar no assunto. 
Manteve-se ocupada por algumas horas desempacotando os pertences e 



arrumando-os, mas ela e Molly começaram a ficar impacientes dentro do 
alojamento.Quando Keiko percebeu que estava ficando deprimida de novo, 
vestiu Molly e foram juntas explorar o Passeio. Miles dissera que a 
segurança havia melhorado bastante nas últimas 24 horas, apesar de 
aconselhá-la a ficar longe do cassino de Quark e dos bares. Se houvesse 
problemas, Keiko tinha a insígnia-comunicador que Miles lhe dera. Não se 
preocupava por si mesma, mas usava-a por causa de Molly. 

A vista era ao mesmo tempo interessante e deprimente. Interessante por 
causa das muitas lojas exóticas. Deprimente porque muitas delas haviam 
sido assaltadas pelos cardassianos e permaneciam em ruínas. Mas as 
calçadas tinham um bom número de transeuntes, o cassino e os bares 
estavam muito movimentados e havia trabalhadores em muitas lojas 
consertando os estragos. Keiko suspirou. Talvez o lugar não parecesse tão 
ruim depois do término da reconstrução. Pelo menos tinha mais tempo para 
ficar com a filha, algo que sempre desejara. 

Ao mesmo tempo, lembrava-se das palavras de sua própria mãe: — 
Cuidado com o que desejas pois poderás alcançá-lo... 

Ela olhou para Molly que caminhava ao lado, firmemente agarrada à sua 
mão. Apesar do rosto largo e do corpo forte do pai, a personalidade de Molly 
pendia mais para o lado da mãe. Era uma criança ousada e aventureira, que 
adorava explorar. Mas o Passeio movimentado era um lugar assustador 
naquela manha. E depois de ter visto um ferengi pela primeira vez, a menina 
rapidamente aceitou segurar a mão de Keiko. 

Keiko sorriu para a filha de dois anos. 
— Está cansada? Quer que a mamãe a carregue? 
Molly fez que não com a cabeça com teimosia, balançando os cabelos 

castanho-escuros e apertando os lábios rosados e modo a destacar as 
bochechas redondas. Keiko suspirou. Estavam a vários metros dos quiosques 
de comida e o aroma a convidava a investigar a existência de algo mais 
apetitoso que o oferecido pelos replicadores. Preferia carregar Molly, pois 
assim poderiam andar um pouco mais depressa, mas a menina conseguia ser 
extremamente teimosa, característica essa que ambos os pais achavam ser 
proveniente do outro lado da família. 

— Está bem — concordou Keiko com paciência. — Vamos andar e ver 
se achamos algo bom para comer ali em frente. 

— Está bem — balbuciou Molly, arregalando os olhos amendoados para 
os pedestres e vendedores alienígenas. 

Tinham quase chegado à primeira barraca quando uma força invisível 
chocou-se com a cintura de Keiko, fazendo-a perder o fôlego. Ela caiu para 
trás no convés e viu as estrelas brilhando através das janelas ovais de 



observação. A vista logo foi bloqueada pelo rosto lacrimoso de Molly 
curvando-se sobre ela. 

Keiko tentou dizer que tudo estava bem, mas percebeu que não 
conseguia falar, nem mesmo respirar. 

— Oh, puxa — um outro rosto, de um menino moreno entrando na 
puberdade, apareceu na sua frente. — Oh, puxa vida. Sinto muito mesmo. A 
senhora está bem? 

Não entre em pânico, pensou Keiko. Apenas relaxe. Logo vai conseguir 
respirar. Aspirou o ar numa arfada súbita e sentou-se. — Molly? A 
menininha estava ao lado soluçando. 

— Está tudo bem — Keiko tomou a mão de Molly. — Mamãe está bem, 
querida. Eu só caí. 

O menino ajoelhou-se a seu lado, alarmado. 
— Sinto muito mesmo. 
— Não foi nada — disse Keiko. Ele parecia muito familiar. Keiko 

lembrou-se então que o vira antes na estação. Miles havia apontado para o 
menino e dito para Keiko quem ele era durante uma visita. — Só fiquei sem 
fôlego. E você? É o filho do comandante, não é? Seu nome é Jake, certo? 

— Sim. Estou bem — disse ele, tímido, e olhou para o cidadão bajorano 
obviamente zangado que estava atrás dele com os braços cruzados. 

— Obrigado por ter apanhado este ladrãozinho — disse o bajorano. 
— Como? — Keiko piscou os olhos e tentou ficar em pé. Jake tomou-lhe 

o braço, solícito, e a ajudou a erguer-se. — Deve estar enganado. Este é o 
filho do comandante Sisko. 

— Foi o que ele disse — disse o homem secamente. — Mas ele ajudou 
seu amigo ferengi a roubar um de meus drolis. 

Jake abaixou a cabeça. 
— Não é verdade. Eu não sabia que Nog ia roubar comida. Eu disse que 

ia pagar, mas o vendedor não quis aceitar meus créditos. 
— Eu pago — Keiko tirou uma moeda de ouro da bolsa da cintura. Miles 

a havia avisado que os créditos não teriam utilidade no Passeio, pelo menos 
até que a economia se recuperasse. — Isto é suficiente? 

O rosto do bajorano iluminou-se imediatamente diante da visão do 
dinheiro, de modo tão intenso que Keiko percebeu ter pagado a mais, porém 
já era tarde. O velho apanhou o ouro de sua mão e foi embora às pressas, 
sorrindo. 

— Sinto muito mesmo — lamentou Jake, com um olhar do tipo meu-pai-
vai-me-matar tão patético que Keiko teve que se esforçar para não sorrir. — 
A senhora deve ser um dos oficiais da estação — disse ele. 

— Sou Keiko e esta é Molly. O alferes O'Brien é meu marido. 



— Oh, prazer em conhecê-las. Vou lhe pagar de volta, prometo. É que 
não há mais ninguém da minha idade aqui a não ser Nog. 

— O ferengi? — perguntou Keiko. Ele fez que sim com a cabeça. 
Ela fingiu fazer uma careta de desaprovação. 
— Por que não está na escola? Não é um pouco cedo para ficar matando 

o tempo? 
— Que escola? — perguntou Jake tristemente. — Olhe, eu sinto muito 

mesmo. Vou lhe pagar esta noite, depois de falar com meu pai, prometo. 
Mas acho melhor eu ir embora antes que cause mais problemas — olhou 
assustado para a direção em que o vendedor tinha seguido. 

— Parece-me uma boa idéia — disse Keiko secamente. — Foi um 
prazer... trombar com você, Jake. 

— Prazer em conhecê-la, também. — Ele sorriu timidamente de novo 
antes de correr para longe. Keiko ergueu Molly aos braços, sem que a 
menina protestasse, e ficou olhando o menino se afastar. Um jovem ferengi, 
sem dúvida o ladrão mencionado, aproximou-se dele e os dois 
desapareceram na multidão. 

Keiko ficou olhando por um tempo. Tinha estado tão preocupada com a 
adaptação de sua família à vida na estação que não se lembrara de imaginar 
como seria para as outras poucas crianças que viviam ali. Jake Sisko parecia 
um bom menino, mas a tristeza e a solidão em sua expressão a deixaram 
curiosa. Lembrou-se então de Miles ter mencionado que o comandante era 
viúvo. 

Ela havia se preocupado muito com a adaptação de Molly havida na 
estação. Mas imaginá-la tentando se adaptar depois de perder um dos pais... 

Por fim, a menina começou a se agitar impacientemente em seus braços 
e Keiko caminhou até os quiosques que vendiam comida. 

✰ 
Em volta da mesa central do setor de Operações, Odo ouvia juntamente 

com Kira, O'Brien e Bashir à explicação da tenente Dax sobre o que ela e o 
comandante haviam encontrado. Como chefe de segurança da estação Odo 
não precisava estar presente á esse relatório, mas tinha boas razões pessoais 
para prestar muita atenção ao que Dax tinha a dizer. Não foi o único a ficar 
entusiasmado com o relatório de Dax a respeito de um buraco-de-minhoca 
estável. Kira inclinou-se sobre a mesa com muito interesse. Depois de Odo, 
ela seria a mais afetada pelas notícias da descoberta. E a expressão de Bashir 
era uma cômica mistura de entusiasmo e um interesse mais que platônico por 
Dax. Odo achava as maneiras juvenis e efusivas de Bashir muito enervantes. 

— Os sensores de navegação serão inúteis. Não poderemos traçar a rota 



de volta até o local onde deixei Benjamin — dizia Dax, em seu tom sereno e 
preciso. Odo a admirava grandemente. A tenente era claramente dotada de 
uma inteligência brilhante e uma sabedoria muito acima dos pequenos 
detalhes do protocolo. Kira já lhe contara o cômico e um tanto quanto íntimo 
cumprimento que Dax dispensara ao oficial superior. Odo não compreendia 
bem o relacionamento simbiôntico do trill, mas isso não o incomodava. 
Também não podia compreender inteiramente a si mesmo e sentia certa 
afinidade com Dax por esse motivo. Afinal de contas, ambos eram 
considerados estranhos pelos humanóides que os cercavam. 

O'Brien assentiu com a cabeça. 
— Agora que sabemos tratar-se de um buraco-de-minhoca, podemos 

utilizar um compensador de densidade de campo. — Olhou para os 
mostradores, dividindo a atenção entre eles e a conversa. 

Dax hesitou. 
— Não é um buraco-de-minhoca comum. Minha análise sugere que não 

se trata sequer de um fenômeno natural. 
Odo retesou o corpo ao ouvir o comentário. Seria possível que seu 

próprio povo estivesse de alguma forma envolvido? 
— Não é um fenômeno natural? — maravilhou-se Bashir. — Você quer 

dizer que foi construído! 
Dax fez um único e gracioso gesto afirmativo com a cabeça. 
— E bem possível que quem quer que tenha construído as orbes tenha 

também criado o buraco-de-minhoca. 
— O Templo Celestial — murmurou Kira, então endireitou-se e 

disfarçou ao ver que Odo lhe lançava um olhar curioso. Ele sabia que Kira 
tinha certas tendências místicas, apesar de fingir ser descrente. Tinha 
também visto sua lealdade para com Sisko desde que ele retornara da 
entrevista com Opaka trazendo a orbe. Antes de sua chegada, Kira deixara 
escapar diversos comentários cáusticos a respeito dos comandantes da Frota 
Estelar, mas não fizera nenhum outro comentário sobre Sisko desde o 
aparecimento da orbe. Odo suspeitava que a major bajorana considerasse 
Sisko alguém de certa forma especial, apesar de Kira nunca mencionar tais 
assuntos. 

E talvez o próprio Odo acreditasse nisso também. Sisko não era de modo 
nenhum o que ele esperava de um oficial da Frota Estelar. E graças ao 
comandante, Odo estava tendo a oportunidade pela qual esperara toda a vida. 

Seu devaneio foi quebrado pelo comentário tenso de O'Brien: 
— Os cardassianos estão deixando sua posição... e rumando para o 

Cinturão de Denorios. 
O grupo ficou alerta com a notícia. Kira levantou-se, franzindo a testa. 



— O que seria preciso para movermos esta estação até a entrada do 
buraco-de-minhoca? 

O'Brien deixou cair o queixo. Apesar da seriedade da situação, Odo 
achou sua reação um pouco engraçada. O'Brien era o típico oficial da Frota 
Estelar. Sempre seguindo o regulamento, sempre se surpreendendo com a 
atitude tipo "danem-se-as-regras" que Kira adotava. 

— Não estamos em uma nave estelar, major. Temos seis impulsores em 
funcionamento e nada mais. Uma viagem de cento e sessenta milhões de 
quilômetros levaria dois meses. 

— Temos que chegar lá amanhã — disse Kira, impassível. O'Brien 
sacudiu a cabeça negativamente. 

— Não é possível, major. 
— Descubra um meio. 
Ele deixou escapar um leve suspiro de descrença. 
— Arranje-me uma nave estelar classe seis para nos rebocar. 
— Descubra um outro meio — disse Kira, implacável. — Aquele 

buraco-de-minhoca pode alterar o destino de todo o quadrante. Os bajoranos 
precisam reivindicar sua posse. — Bateu com a palma da mão na mesa e 
andou de um lado para o outro frustrada. Então virou-se subitamente para 
O'Brien de novo. — E sou obrigada a admitir que teremos mais força para 
reivindicar essa posse se a Federação nos apoiar. 

— Sei disso — concordou O'Brien calmamente. — Gostaria de saber 
como isso poderia ser feito? 

Dax, que estivera observando toda a conversa na mais completa calma, 
como se a vida de seu melhor amigo e o destino de Bajor não estivessem em 
jogo, disse, por fim: 

— Não poderíamos modificar a potência do campo subespacial nos 
geradores dos defletores de modo a criar um campo de baixa intensidade ao 
redor da estação? 

O'Brien franziu-lhe a testa, mas sua expressão logo iluminou-se. 
— Desse modo poderíamos diminuir-lhe a massa inercial. Dax 

concordou satisfeita. 
— Se conseguirmos deixar a estação mais leve, aqueles seis impulsores 

serão capazes de prover toda a potência de que necessitamos. 
— Pode ser que funcione, tenente, mas... — o tom de voz do alferes 

ficou mais sombrio — a estação inteira pode rachar como um ovo se não der 
certo. 

Ela assentiu com um suspiro 
— E mesmo que funcione, precisaremos da ajuda da Frota Estelar depois 

de chegarmos lá. 



— A Enterprise ainda é a nave mais próxima — disse O'Brien. — E 
levaria dois dias para chegar até aqui. 

Dax lançou-lhe um olhar que dizia: temos alguma alternativa? 
— Informe a Frota Estelar de que necessitaremos de seu auxílio. O'Brien 

assentiu com a cabeça e voltou a atenção ao painel. Kira aprumou-se. 
— Cuide do setor de Operações, Sr. O'Brien. Vou comandar a operação 

de resgate. — Seguiu para o corredor e voltou o rosto para q grupo atrás de 
si. — Tenente Dax, venha comigo. Você também, doutor. É hora de ser 
herói. 

Bashir moveu-se rapidamente, ansioso, seguindo Dax e Kira. 
— Sim, major. 
Sem ser chamado, Odo seguiu o grupo, alcançando-o no corredor. Havia 

esperado muitos anos por aquela oportunidade para deixá-la escapar assim. 
Kira percebeu e começou a repreendê-lo num tom de voz mais gentil que 

o habitual — Oficial... 
Odo não a deixou terminar. Sabia que compreendia por que a tinha 

seguido. 
— É um assunto de segurança e sou responsável pela segurança. 
— A segurança desta estação — Ela parou junto ao turbo-elevador, 

apertou um dos controles e cruzou os braços — Não posso justificar sua ida 
ao buraco-de-minhoca. Não sabemos com o que estamos lidando ali. Pode 
ser hostil. 

Seu tom de voz era menos estridente que o de sempre. Odo percebeu a 
hesitação e insistiu, não se importando que os outros o ouvissem. 

— Major, fui encontrado no Cinturão de Denorios. Não sei de onde vim. 
Não sei se existem outros de minha espécie. 

Ela começou a voltar-lhe as costas. Ele tornou seu tom de voz mais 
enfático, forçando-a a escutar. De todos, ele esperava que Kira o 
compreendesse. Para ela, os assuntos do espírito eram mais importantes que 
o protocolo da Frota Estelar. Ela tinha que entender. 

— Por toda a vida fui forçado a viver como se fosse um dos seus, sempre 
me perguntado quem eu seria realmente. A resposta a muitas de minhas 
perguntas podem estar em algum lugar do outro lado desse buraco-de-
minhoca. 

Ouviu-se um ruído metálico. As portas se abriram e o turbo-elevador 
chegou. Kira abriu a boca para continuar a discussão, mas Odo simplesmente 
passou por ela, entrou no elevador e perguntou: 

— Você vem também? 
Seguiu-se um momento perigoso. Ele viu seus olhos escuros se 

enfurecerem, os músculos do queixo retesarem-se num espasmo, uma, duas 



vezes. Ela olhou para Dax e Bashir, perfeitamente ciente de que a 
insubordinação de Odo a deixava em má situação perante os demais oficiais. 

Ele a encarou com um olhar que dizia: confio em sua decisão, major. 
Ela, então, deixou escapar um quase inaudível suspiro de resignação e 

relaxou a expressão. Odo sorriu e ela entrou no turbo-elevador sem dizer 
mais nada. 



CAPÍTULO NOVE 
 
 
O VAZIO. 
O pulsar do coração. A respiração. 
Sisko, numa existência pura e sem forma, esperava que os alienígenas 

restabelecessem contato. Depois de mencionar o tempo ao Jake-alienígena, 
sentiu que se retiraram confusos. 

Eles, por fim, reapareceram na forma de Jean-Luc Picard, em pé na sala 
de observação da Enterprise, com o planeta Bajor ao fundo. 

Por quanto tempo, perguntou-se Sisko, estivera simplesmente... 
existindo, enquanto esperava pelo contato seguinte? Começava a 
compreender por que o Jake-alienígena ficara tão confuso. Não percebia o 
passar dos minutos, das horas. Não sabia dizer se ficara esperando em 
silêncio, somente respirando e existindo, por segundos ou por séculos. 

Picard o encarou com desconfiança. 
— A criatura deve ser destruída antes que nos destrua. 
Mudança de cenário. A tela da Saratoga. Locutus, mescla de carne e 

metal, irracionalmente orgânico e mecânico: 
— É malévola. 
Num piscar de olhos, a ponte da Saratoga desapareceu, sendo substituída 

por um campo de basebol. Ty Cobb estava na posição de batedor, vestindo o 
antigo uniforme branco de sua época, sorrindo com malícia enquanto brandia 
o bastão para um arremessador imaginário. 

— Agressiva. Competitiva. 
Mudança de cenário. A sala de observação da Enterprise, com a Deep 

Space Nine aparecendo na janela de observação. Picard afastou os fantasmas 
do passado com um piscar de olhos e falou com uma voz infinitamente fria e 
distante: 

— Deve ser destruída. 
— Não sou seu inimigo — disse Sisko, espantando-se ao ver a si mesmo 

no uniforme da Frota Estelar, percebendo estar fisicamente presente, sentado 
na sala de observação ao lado de Picard. Tocou a cadeira, sentiu o tecido 
com os dedos. Inclinou-se para frente, procurando desesperadamente 
convencer o alienígena Picard de sua sinceridade. 

— Fui enviado pelas pessoas com quem vocês entraram em contato. 
— Contato? — disse Picard com fria descrença. Ergueu-se, cruzou as 

mãos às costas e caminhou até a janela de observação como se estivesse 
ansioso para distanciar-se do humano. 



— Por meio de seus aparelhos — insistiu Sisko. — Suas orbes. O 
capitão voltou-se e lançou-lhe um olhar penetrante. 

— Procuramos entrar em contato com outras formas de vida, não com 
criaturas corpóreas que podem nos aniquilar. 

Sisko ergueu-se, quebrando a seqüência do passado. 
— Não vim para aniquilar ninguém. 
Mudança. Centenas de chamas a brilhar na escura câmara de pedra sob o 

monastério. Kai Opaka, com a face ferida refletindo a luz das chamas, 
retirou ternamente a mão do rosto de Sisko e disse com tristeza: 

— Não vê o dano que já nos causou? 
— Lamento profundamente se lhes causei algum dano — disse Sisko — 

Vim somente para conhecer aqueles que enviaram as orbes. 
Opaka ponderou a respeito, com milhares de luzes tremeluzentes 

refletindo nas negras pupilas. 
— Com que propósito? 
— Para estabelecer relações pacíficas, como fizemos com centenas de 

outras espécies. 
Ela afastou-se desconfiada. 
— Centenas de outras espécies corpóreas? 
Mudança. A ponte da Saratoga. Sisko estava no assento ao lado do 

capitão Storil. Tamamota virou-se em seu console para encará-lo acusadora-
mente. 

— Esta criatura irá guiá-los para cá. 
Atrás dela, Delaney falou do setor de operações. 
— Eles irão nos aniquilar. 
Sisko voltou-se para o capitão Storil pedindo ajuda. O vulcano fitou-o 

calmamente e em seguida voltou-se para a tela principal onde a imagem de 
Locutus abriu a boca. Um milhão de vozes ecoaram, falando a um só tempo: 

— Destruam-na agora. 
Sisko ergueu-se do assento e dirigiu-se apressadamente para a tela, 

gritando para o híbrido borg-humano. 
— A minha espécie preza a vida acima de tudo! Pode dizer o mesmo da 

sua? Se vão me destruir, ao menos procurem conhecer a quem estão 
destruindo. 

Storil encarou-o calmamente e ergueu uma sobrancelha, mostrando estar 
levemente incomodado. 

— Sabemos tudo que precisamos saber. 
— Vocês são uma ameaça a nosso mundo — disse Delaney. Sisko 

voltou-se para os companheiros mortos. 
— Não compreendo que tipo de ameaça represento para vocês, mas não 



sou seu inimigo. Deixem-me prová-lo. 
— Prová-lo? — Hranok moveu-se em seu console. Sisko hesitou. 
— Pode-se dizer que um ser humano consiste na soma de suas 

experiências. Vocês obviamente têm acesso às minhas. 
Huckleberry Jake, ofuscado pelo sol, desviou a atenção do lago de pesca. 
— Experiências? O que é isso? 
— Lembranças — disse Sisko, sentindo que estava novamente 

conseguindo algo. — Acontecimentos do meu passado. Como este aqui. 
Jake franziu a testa, agitou a superfície do laguinho azul com um dedo 

do pé e ficou olhando as ondas se afastarem para o infinito. — Passado? 
— Coisas que aconteceram antes deste instante — disse ele, 

inconscientemente adotando o tom paternal que usava freqüentemente para 
explicar as coisas ao menino. 

Jake piscou os olhos, completamente confuso. 
— Você não tem a menor idéia do que estou falando — murmurou Sisko 

para si mesmo. 
Jake fez que não com a cabeça. Numa árvore próxima, um pássaro 

cantou. 
— O que aconteceu antes não difere do que acontece agora nem do que 

vai acontecer depois. Tudo faz parte da existência. 
Sisko suspirou maravilhado ao agachar-se ao lado do menino, 

compreendendo subitamente a sua confusão: 
— Então, para você o tempo linear não existe. 
Deitada na esteira, Jennifer abaixou os óculos de sol com um dedo 

delicado e o fitou por cima das lentes. 
— Tempo linear? .. .O que é isso? 
Sisko colocou a bandeja de limonada na areia e inclinou-se, 

entusiasmado por ter encontrado uma brecha, torturado pela visão de 
Jennifer, tão bela e tão jovem. Estava perto o suficiente para sentir o aroma 
do óleo de bronzear sobre a pele aquecida pelo sol. 

— Minha espécie vive em um ponto do tempo. Quando nos movemos 
daquele lugar, ele se torna passado. O futuro, tudo que está por vir, ainda não 
existe para nós. 

Ela ergueu-se sobre as mãos, assustada, fazendo a esteira ranger sobre a 
areia. Uma gota de óleo presa a um cacho dos cabelos negros brilhou ao sol. 

— Ainda não existe? 
— Essa é a essência da existência linear — explicou Sisko procurando 

acalmá-la. — E se você a observar mais de perto, verá que não tem por que 
me temer. 

Olhou para aqueles olhos conhecidos, castanhos com um toque de 



dourado, e percebeu por um instante a presença alienígena por trás deles, sua 
hesitação e medo. 

A respiração. O pulsar do coração. A espera... 

✰ 
O'Brien foi deixado no setor de operações em companhia de um punhado 

de técnicos bajoranos e da intransigente tecnologia cardassiana e de muitas 
outras coisas com que se preocupar. 

Desde o dia em que O'Brien conduzira Sisko e o filho pela estação, tinha 
se convencido de que o comandante não permaneceria na Deep Space Nine. 
Era uma pena, pois já tinha simpatizado com ele. Além disso, sentiu que 
inspirava lealdade à primeira vista, o que muito lhe surpreendeu. E mais 
surpreendente ainda, a major Kira e Odo pareciam sentir o mesmo pelo 
comandante, especialmente depois que Sisko voltou do encontro com Kai 
Opaka trazendo a orbe. O'Brien duvidava que viesse a concordar com a 
major em alguma coisa, exceto no que sentiam por Sisko. Apesar dos 
primeiros receios em aceitar a designação para Deep Space Nine, O'Brien 
sentia que tudo estava entrando nos eixos, tudo estava no lugar certo. Não 
imaginava poder sentir-se assim depois de ter deixado a Enterprise. Ao 
menos não esperava que acontecesse naquele lugar e tão cedo. 

Tinha a esperança de que Sisko estivesse sentindo o mesmo e decidisse 
ficar. Isto é, se conseguissem trazê-lo de volta do buraco-de-minhoca. 

Por uma estranha razão, O'Brien percebeu estar se recordando do terrível 
momento em que a tripulação da Enterprise encontrou o capitão Pi-card pela 
primeira vez, depois de ter sido raptado pelos borg. Viram a terrível violação 
mental e mecânica a que foi sujeito, a qual lhe varreu todo traço de 
humanidade. O'Brien pensou na ocasião que o capitão jamais voltaria a ser o 
mesmo. 

Mas, haviam encontrado um meio. Assim como encontrariam um meio 
de trazer Sisko de volta. O'Brien estava determinado a fazer sua parte. 
Depois de tudo terminado, confiava na capacidade do comandante de tomar 
a decisão certa. 

Se ao menos conseguisse fazer aquele maldito equipamento cardassiano 
funcionar. 

Havia outra preocupação mais profunda, que não deixava vir à tona. 
Tinha receio do que seria de Keiko e Molly assim que o pesadelo terminasse. 
Esse medo começava a assombrá-lo, mas ele o reprimiu. Não havia tempo 
para recear por elas agora. Não enquanto estivesse com as mãos ocupadas. 

O'Brien andava rapidamente de um lado para o outro no setor de 
Engenharia, verificando mostradores, quando as luzes começaram a piscar e 



o reator começou a roncar, indicando estar sendo forçado além dos limites. 
Parou e murmurou um palavrão. Tudo estava indo tão bem até então. 

Bem demais, é claro. O'Brien estava resignado com o fato de que o 
equipamento simplesmente não funcionaria do modo esperado, mas isso não 
diminuiu sua frustração quando finalmente aconteceu. 

— Droga! Computador, analisar a integridade do campo subespacial. 
Um sinal de espera, longo demais para sua paciência no momento. Pela 
milésima vez nos últimos dias, recordou que o computador da Enterprise 
jamais levaria tanto tempo para fornecer uma resposta. 

— Instabilidade na potência impedindo o fechamento do campo — 
informou por fim o computador. 

Ele deu um gemido de frustração. 
— Acrescente o reator três à grade de potência. 
O'Brien correu para seu monitor e estudou a representação esquemática 

da estação. Viu o campo de dobra quase envolvê-la... e então dissipar-se em 
seguida. 

— Campo parcialmente estabelecido — disse o computador fazendo 
O'Brien grunhir. — Instabilidade a doze por cento. 

— Parcialmente — disse por entre os dentes. Parou, então, para pensar. 
— A massa inercial da estação diminuiu o suficiente para escaparmos da 
órbita? 

— Procedimento não recomendado no momento. 
Retesou o corpo, sentiu um músculo do queixo repuxar e percebeu, pelos 

olhares amedrontados de uma dupla de técnicos bajoranos, que estava 
começando a falar e a agir tal e qual a major Kira. 

— Droga! Não pedi a sua opinião. Diga-me somente se teremos ou não 
impulso suficiente com um campo apenas parcialmente estabelecido. 

— Afirmativo. Suspirou e acalmou-se. 
— Tudo bem. Iniciar modo trânsito, estabilização nos três eixos. 

Condições dos impulsores? 
— Impulsores prontos. 
Bom. O'Brien fez um leve gesto afirmativo com a cabeça. 
— Iniciar. 
Verificou o monitor e confirmou na representação esquemática que os 

impulsores estavam realmente funcionando. Ouviu-se um ronco grave e o 
convés começou a tremer sob seus pés. Alguns dos painéis abertos do 
console com cabos e fios soltos começaram a chocalhar ruidosamente. As 
estrelas nas janelas de observação acima começaram lentamente a se mover. 
O'Brien, satisfeito, deu-se conta de que estavam saindo do lugar, escapando 
da órbita. Desejou poder ver a reação das pessoas no Passeio à partida 



inesperada. 
O ronco e a vibração cessaram, ouvindo-se então uma sirene grave. Uma 

buzina soou. O'Brien dirigiu-se aos monitores e começou a verificar os 
mostradores. 

— Aviso — disse o computador — Integridade do campo diminuindo. 
Instabilidade a vinte e um por cento. 

— Temos que fechar essa brecha no campo ou vamos rachar em um 
milhão de pedaços — gritou O'Brien para os técnicos, ocupado demais para 
sentir medo. Não sentia nada exceto raiva por estar limitado pelo 
equipamento de qualidade inferior. 

O computador voltou a anunciar com tom assustador: 
— Aviso. A estação ultrapassou o limite de segurança de velocidade. 

Colapso do campo subespacial em sessenta segundos. 
As vibrações tornaram-se mais intensas, o som da sirene mais agudo. O 

convés balançava levemente sob os pés de O'Brien, forçando-o a concentrar-
se para não perder o equilíbrio. Ele estudou os mostradores, procurando a 
resposta, até mesmo consultando os hieróglifos cardassianos nos controles, 
como se fosse possível decifrá-los por pura força de vontade. 

A solução veio não dos hieróglifos, mas do fundo da mente de O'Brien. 
Ergueu a cabeça e gritou acima dos roncos: 
— Alguém aqui sabe se os amortecedores inerciais podem ser usados 

para alimentar os defletores? 
Seguiram-se olhares inexpressivos. O'Brien suspirou, voltou-se 

novamente para o console e murmurou: 
— É uma boa hora para descobrir — Começou a trabalhar febrilmente 

nos controles — Computador, transfira energia dos amortecedores inerciais 
para reforçar o campo subespacial. 

Observou o monitor. Nada aconteceu. Num tom quase sombrio o 
computador respondeu: 

— Procedimento não recomendado. Ele perdeu a paciência. 
— Droga! Transfira a energia! 
— Impossível atender ao pedido — respondeu o computador com 

enervante presunção — Protocolos de segurança nível um cancelaram o 
pedido. 

O'Brien gritou: 
— Cancelaram?! 
O computador, então, passou do insulto à injúria: 
— Aviso. Colapso do campo subespacial cm trinta segundos. 
Ele não perdeu mais tempo sentindo raiva e gritou para os técnicos: 
— Vou fazer a transferência manualmente — Olhou para um dos 



bajoranos. — Quando eu der o sinal, redirecione o fluxo para os defletores. 
O bajorano assentiu com a cabeça. Para o outro, O'Brien disse: 
— Mantenha a potência estável. 
— Colapso do campo em quinze segundos — calmamente avisou o 

computador. 
— Agora! — gritou O'Brien e trabalhou a uma velocidade insana para 

manipular uma porção de controles diferentes, todos inconvenientemente 
posicionados de modo a fazê-lo correr de um lado para o outro do painel. Ao 
lado, os dois técnicos bajoranos trabalhavam com a mesma febril agitação. 

As luzes piscaram e diminuíram de intensidade. A sirene ficou mais 
grave. O'Brien ergueu os olhos para o monitor, contendo a respiração, e 
estudou a representação esquemática. Agüente firme, comandante, pediu em 
silêncio, estamos indo buscá-lo. Viu, então, o campo envolver 
completamente a estação. 

A sirene calou-se, as vibrações cessaram c as luzes voltaram a brilhar. 
— Campo de energia dentro de padrões toleráveis de vôo— reportou o 

computador 
O'Brien soltou o ar dos pulmões bruscamente e sorriu discretamente para 

os dois técnicos bajoranos. Voltou então a atenção para os mostradores e 
murmurou: 

— Computador, precisamos ter uma conversinha. 

✰ 
Kira e Dax pilotavam o módulo. Odo estava sentado atrás da major e ao 

lado de Bashir, que olhava em volta com enervante ansiedade. 
Odo também não estava exatamente calmo. Afinal de contas, tinha muito 

em que pensar, incluindo a possibilidade de descobrir algo sobre suas 
origens. Mas tinha suficiente dignidade para não deixar a ansiedade 
transparecer. 

Bashir, ao contrário, olhava pela janela de observação e para os controles 
do painel, por cima do ombro de Dax, com a curiosidade e o entusiasmo de 
um menino. Pelo menos o jovem médico tivera o bom senso de não tentar 
puxar conversa com Odo. 

Navegaram em silêncio, todos tensos, com exceção de Dax, que 
mantinha uma aparência de serena competência. Foi a primeira a falar, 
enquanto olhava para a tela. 

— Nave de guerra cardassiana dentro do alcance visual. 
— Passe para a tela — ordenou a major Kira. 
As estrelas na tela principal oscilaram, sendo substituídas pela visão de 

uma sinistra nave gigante. Kira verificou os instrumentos e então soltou um 



suspiro ao olhar para a nave cardassiana, que claramente rumava para o 
buraco-de-minhoca. 

— Estão indo diretamente para lá — Tamborilou os dedos sobre o 
console enquanto pensava. 

Bashir colocou a mão no encosto do assento de Dax e inclinou-se 
ansioso para a frente, dirigindo-se a Kira: 

— Eles têm que ouvir a voz da razão, não têm? Se dissermos o que lhes 
vai acontecer se entrarem no buraco-de-minhoca... 

— Doutor — interrompeu Odo, com evidente cinismo — a maioria das 
pessoas que conheço não reconheceriam a razão nem se ela lhes aparecesse 
na frente e as cumprimentasse pessoalmente. Gul Dukat se inclui nesse tipo 
de pessoas. 

— Mas... — insistiu Bashir. 
Kira ergueu a mão pedindo silêncio. 
— A questão não é se irão acreditar em nós ou não. Não podemos fazer 

nada a respeito, de qualquer modo. Tudo depende deles. — Quando Bashir 
sentou-se novamente, frustrado, ela pressionou um controle no painel do 
intercomunicador. 

— Esta é a nave da Federação Yangtzee Kiang. Major Kira no comando. 
O painel deu três apitos consecutivos. A imagem de Gul Dukat, com todo 
seu traiçoeiro esplendor, apareceu na tela. Traiçoeiro porque Dukat parecia 
tão comum, tão benigno. Mas Odo sabia que era capaz da mais vil crueldade. 

— Sim, senhora? — disse Dukat, aparentando estar imensamente 
aborrecido e impaciente por ter que conversar com um bajorano inferior. 

Kira cruzou os braços, como que tentando esconder o ódio. 
Admiravelmente, conseguiu falar num tom de voz civilizado, o que era um 
feito incrível aos olhos de Odo. Ele havia testemunhado pessoalmente as 
atrocidades cometidas pelos cardassianos e Kira havia dado a entender que 
ela e sua família haviam sofrido violências horríveis nas mãos deles. Odo 
sentia-se grato, ao menos, por não ter uma família que os cardassianos 
pudessem destruir. 

— Gul Dukat — Kira aprumou-se, mostrando uma expressão senhoril, 
implacável e que não tolerava ser contrariada — sabemos que está rumando 
para o buraco-de-minhoca. 

— Buraco-de-minhoca? — Como ela esperava, Dukat curvou os lábios 
em um sorriso de troça, sem sequer fingir sinceridade— Que buraco-de-
minhoca? 

Kira começou a encolerizar-se, mas conseguiu conter-se e manteve-se 
calma. 

— Eu o aconselho firmemente a abandonar seu objetivo. Encontramos 



uma forma de vida hostil em seu interior. 
Gul Dukat inclinou a cabeça para trás enquanto escutava. Ergueu-se 

depois, demonstrando descrença. 
— Pode ser que sejam menos hostis aos cardassianos do que aos 

humanos... 
— Dukat — interrompeu Odo, com impaciência, ignorando o rápido 

olhar indignado de Kira — sabe que não mentiria para você. Sei que 
provavelmente não me dará ouvidos, mas saiba que estas pessoas estão 
procurando evitar-lhe muitos problemas. 

— É mesmo? — mostrando-se francamente sarcástico. — Suponho que 
irão me dizer que não se tratam das formas de vida que enviaram as orbes e 
que seu comandante Sisko não está negociando a sua tecnologia. — 
Balançou a cabeça negativamente. — Obrigado pela preocupação, mas creio 
que preferimos ver com nossos próprios olhos. 

A tela principal escureceu, passando a mostrar estrelas e a nave de guerra 
cardassiana prosseguindo rumo ao Cinturão de Denorios. Odo voltou-se para 
Bashir e deu um suspiro cínico: 

— Que me diz da voz da razão? 

✰ 
Refestelado em sua plataforma de comando na nave cardassiana, Gul 

Dukat interrompeu a comunicação com um movimento súbito e arrogante, 
sorrindo de desdém. 

Os bajoranos eram tão comicamente estúpidos: tiveram as orbes por 
tantos anos e tudo que conseguiram fazer foi criar uma religião baseada 
nelas! Agora essa major Nerys sequer era capaz de inventar algo mais 
convincente do que o aviso de que o buraco-de-minhoca seria perigoso. 

A Frota Estelar não ficava atrás ao deixar uma raça tão inferior governar-
se a si mesma, vomitando frases nobres sobre liberdade e livre arbítrio. 
Dukat detestava a Frota Estelar e toda aquela conversa mole sobre fazer o 
bem. Dukat perguntou a si mesmo que nobreza havia em conceder o livre 
arbítrio a um bando de idiotas? A raça bajorana iria acabar exterminando a si 
mesma em meio a guerras civis. Os combates começaram assim que as 
forças cardassianas partiram. 

Dukat compreendia a necessidade de governar povos primitivos com 
mão-de-ferro. Por isso é que havia sido um prefeito bajorano tão excelente 
por tantos anos, apesar do que diziam as más línguas. Não queria ter perdido 
o poder e prestígio associados ao cargo de prefeito e trabalhara arduamente 
para elaborar um meio de recuperá-lo. Seus instintos lhe diziam que as orbes 
poderiam lhe dar essa oportunidade. Tinha feito bem em manter a estação 



sob vigilância, especialmente o novo comandante da Frota Estelar. Seus 
instintos seriam recompensados na forma de um buraco-de-minhoca em 
território que havia sido cardassiano nas últimas seis décadas. 

Valia a pena lutar por aquele objetivo. Mas, de qualquer maneira, toda 
manobra que ajudasse a tirar Sisko do cargo que por direito pertencia a 
Dukat parecia justificada. 

Sua linha de pensamento foi interrompida pelo chamado de um 
subordinado. 

— Gul Dukat, estamos nos aproximando do buraco-de-minhoca. Dukat 
levantou-se da cadeira e caminhou até a beira da plataforma para observar os 
redemoinhos de poeira estelar e estrelas na tela principal, os quais nada 
revelavam de novo. 

— Muito bem. Informe Macet que estamos entrando. Prossiga com a 
operação. 

A nave cardassiana avançou suavemente. Os primeiros clarões não 
fizeram Dukat recuar. Ele apenas deu uma risada prazenteira. 

✰ 
Existência pura. Ausência de tempo. Sisko sentiu uma perturbação no 

vazio, uma agitação, percebendo instintivamente que os alienígenas se 
aproximavam. 

Estava novamente em Szagy Park, num corpo mais magro e jovem, 
sentado em uma toalha de piquenique que Jennifer havia estendido no chão. 
Ela adorava estar ao ar livre: o parque, o oceano, as montanhas. Era uma 
paixão que Sisko aprendera a compartilhar e que Jake herdara naturalmente. 
Ela adorava também costumes antiquados. Ele tinha achado tolice, a 
princípio, ir até o parque para namorar, mas mudara de idéia ao vê-la em seu 
vestido florido tão fino que se agitava com a mais leve brisa primaveril. Ele 
riu e pôs sobre a toalha tudo que preparara especialmente para Jennifer. 
Sentindo-se extravagante, havia colocado toda a comida dentro de uma velha 
cesta de vime que pertencera ao pai. 

Seria apenas por estar recordando o passado ou teria mesmo sentido, 
desde a primeira vez em Gilgo Beach e novamente em Szagy Park, com a 
mesma certeza que sentia neste momento, que ela era a pessoa certa? O 
passado, o presente e o futuro estavam misturados agora e não faziam 
sentido. Sisko tentou, sem sucesso, lembrar-se de que tudo não passava de 
uma recriação, que aqueles olhos tão queridos que o fitavam eram 
alienígenas e desconhecidos. 

Era um dia quente e claro, com um céu azul e uma brisa fria. O vento 
trazia o riso despreocupado de crianças. Sisko sentou-se na toalha ao lado do 



que restara da refeição. Jennifer estava aninhada em seus braços respirando, 
cálida e viva. Sisko sentia a pele macia, os cabelos e o vestido fino de 
Jennifer junto à própria pele. Por um instante deixou-se imaginar estar 
realmente abraçando-a. Realmente abraçando Jennifer, por um momento 
eterno, além do tempo... 

Ela moveu-se em seus braços e apontou para si mesma, desfazendo a 
ilusão de Sisko. 

— Jennifer — disse ela. 
Ele afastou-se, retirando rapidamente os braços. A emoção levou mais 

tempo para se desfazer. Ela sentou-se enquanto ele fitava as alamedas 
ensombreadas, os jardins floridos cuidadosamente podados. Ele disse 
tristemente: 

— Sim, esse era seu nome. 
— Ela é parte de sua existência — disse a alienígena, com a voz de 

Jennifer. Sisko olhou para o outro lado, fitando o horizonte ensolarado. 
(Não pense. Não sinta) 
(Os sentimentos são irrelevantes) 
— Ela é parte de meu passado. Ela não vive mais. 
Seguiu-se uma pausa enquanto o alienígena ponderava o assunto. Sisko 

voltando-se um pouco, viu com o canto dos olhos que ela se mostrava 
confusa. 

— Mas ela é parte de sua existência. Sisko deixou escapar um suspiro 
trêmulo. 

— Sim, ela era a parte mais importante da minha existência. Mas eu a 
perdi há algum tempo. 

— Perder? O que é isso? 
Ele a fitou diretamente nos grandes olhos negros, vendo apenas sincera 

curiosidade. Sisko sentiu uma pontada de inveja: uma raça que não conhecia 
a perda. 

— Numa existência linear... — procurou a palavra certa, tentando 
explicar um conceito sobre o qual nunca havia pensado de modo objetivo. — 
Não podemos voltar ao passado para apanhar algo que lá deixamos. Desse 
modo nós o perdemos. 

Ela espantou-se, franzindo a testa e sorrindo ao mesmo tempo, com uma 
expressão tão semelhante à que Jennifer faria, que Sisko esperava ouvi-la 
dizer o que sempre dizia nessas ocasiões: Oh, Ben, está brincando, não está? 
Em vez disso, ela disse: 

— Não é concebível que uma espécie possa viver nessas condições. Está 
nos enganando. 

— Não. E a pura verdade — ergueu-se, olhando a grama e as crianças 



jogando futebol ao longe. — Este dia... este parque...— não conseguiu 
prosseguir, tentando conter o fluxo de emoções e lembranças que estava 
quase a tragá-lo. — Isso foi há quase... quinze anos. Foi um dia muito 
importante para mim. Um dia que mudou todos os outros que se seguiram. 
— Olhou para ela, que o fitava concentrada, tentando compreender tudo o 
que ele dizia. Ele soltou um longo e prolongado suspiro e recompos-se. 

— Essa é a essência da existência linear. Cada dia afeta o seguinte. 
Ela franziu a testa, voltando-se em seguida para a direção do som de 

risos. 
Sisko seguiu o olhar e viu... a si mesmo, a poucos metros dali, deitado no 

chão sobre a toalha de piquenique ao lado de Jennifer. Ela estava apoiada 
nos braços, com os olhos fechados, dando-lhe a oportunidade de memorizar 
cada detalhe de seu rosto sem ser visto: a pequena curvatura do nariz, cílios 
negros emoldurando as pálpebras morenas, as curvas e planos sensuais das 
maças do rosto, queixo, pescoço... 

O Sisko que observava desviou o olhar, torturado pela dor. Aqueles não 
eram alienígenas, eram os próprios Ben e Jennifer, guardados na memória, 
além do tempo. Mas... voltou a fitá-los, compelido a observá-los, incapaz de 
deixar de olhar para a esposa, tão jovem, tão extraordinária e vibrantemente 
viva. 

— Ouça — sussurrou o jovem Sisko, sorrindo para a bem amada e 
apreciando o momento. 

Sonolenta por causa da refeição e do calor, Jennifer moveu-se nos braços 
dele sem abrir os olhos. 

— Ouvir o quê? 
— O som de crianças brincando — murmurou o jovem Sisko.— Existe 

algo mais belo? 
— Então... — um tímido sorriso espalhou-se pelo rosto dela. — você 

gosta de crianças. 
O jovem Sisko assumiu um tom brincalhão. 
— Isso quase parece uma pesquisa pré-nupcial. 
O sorriso desvaneceu-se. Ela abriu os olhos e o encarou séria. 
— Ouvi dizer que os oficiais da Frota Estelar não querem ter família 

porque isso lhes complica a vida. 
— Os oficiais da Frota Estelar dificilmente encontram uma companheira 

que esteja disposta a criar uma família a bordo de uma nave estelar — disse 
o jovem Sisko, prendendo o fôlego pelos segundos de hesitação que ela 
levou para responder: 

— Isso quase parece uma pesquisa pré-nupcial. 
Ele sorriu, percebendo subitamente a aceleração do ritmo cardíaco, 



esforçando-se para não deixar o nervosismo transparecer na voz ou no olhar: 
— É exatamente o que eu tinha em mente. 
Ela não disse nada, não sorriu, apenas tocou-lhe o rosto com dedos 

longos e carinhosos 
(Respire) 
e o beijou. 
O Sisko que observava não desviou os olhos... 
(Não pense. Não sinta) 
apenas procurou recompor-se, concentrando a atenção na Jennifer-

alienígena a seu lado, a qual fitava com muita perplexidade o casal que se 
beijava. 

— Por serem entidades corpóreas — explicou Sisko num sussurro, como 
se não quisesse interromper os jovens enamorados — os humanos 
consideram o contato físico prazeroso. 

— Prazer — ela repetiu a palavra — O que é isso? 
— Bons sentimentos — Sisko começou a explicar com a voz 

suficientemente impassível. — Felicidade... — Perdeu a fala ao pronunciar a 
palavra. Calou-se e abaixou a cabeça pesaroso. 

Quando ergueu a cabeça novamente, estava olhando para os olhos 
chorosos de Doran e seu rosto pálido e sujo de fumaça. Virou-se e viu 
Hranok, musculoso e de pele azulada, a seu lado e sentiu a inclinação do 
convés sob os pés. Os corredores estavam tomados pelas chamas e fumaça. 
Sisko fechou os olhos que ardiam ao ouvir o som de sobreviventes que 
tossiam, choravam e gritavam histericamente chamando uns pelos outros. 

Não podia seguir por aquele corredor. Não podia fazer o que dele era 
esperado, não dessa vez. Não dessa vez... 

(Não pense. Não sinta) 
Mas não podia evitar as emoções. Não havia nenhum dever a ser 

cumprido, nenhum civil a ser salvo, nenhuma esperança, somente os 
fantasmas dos que já tinham morrido há muito tempo. Abalado, começou a 
encostarse na parede, mas afastou-se bruscamente ao sentir o calor. Voltou 
as costas a Doran, como se quisesse fugir para a segurança do turbo-
elevador. 

Não iria até lá. Não iria. 
Atrás dele, Doran falou com uma interrogação na voz. 
— Mas esta é sua existência... 
— Sim — admitiu Sisko com voz rouca, sentindo-se tonto, vencido pelo 

calor e pela fumaça. Passou a mão na testa suada.— Mas é difícil voltar a 
este lugar. Mais difícil do que as outras lembranças. 

— Por quê? — perguntou Hranok gentilmente. Não havia hostilidade na 



pergunta, apenas curiosidade compassiva. 
— Porque — Sisko começou a responder, lutando para conseguir 

pronunciar as palavras e evitar que a voz tremesse — este foi o dia... em que 
perdi Jennifer. — Encostou-se novamente na parede, sentindo-se 
subitamente exausto, sem sequer se importar se o metal quente seria capaz 
de lhe causar queimaduras reais ou imaginárias. — Não quero estar aqui. 

Uma figura surgiu do meio das grossas nuvens de fumaça. Alguém que 
não se encaixava na lembrança daquele momento: Jennifer, nos trajes de 
banho de Gilgo Beach e com óculos de sol, andando calmamente descalça 
através das chamas, sem se importar com os sobreviventes que se arrastavam 
a seu lado, nem com a visão do inferno que a envolvia. 

Ela caminhou até ele, chegando tão perto a ponto de fazê-lo sentir o 
aroma da pele oleosa aquecida pelo sol misturado ao cheiro da fumaça. Ela o 
encarou com os olhos escondidos pelos óculos de sol e perguntou: 

— Então, por que você existe neste lugar? 
— Não... não compreendo — gaguejou Sisko. Ele olhou para o turbo-

elevador vazio atrás de si, pensando que talvez pudesse fugir para a 
segurança que ele parecia oferecia... mas para onde poderia ir na Saratoga 
com exceção da ponte de comando, onde estavam os corpos dos 
companheiros mortos? 

Jennifer inclinou a cabeça, uma pequena ruga formou-se acima dos 
óculos de sol. Sisko viu-se duplamente refletido nas lentes: dois 
homenzinhos assustados vestindo uniformes vinho e negros iluminados pelas 
chamas. 

— Você existe aqui. 
Sem compreender, ele olhou para ela, vencido pelo medo, pela dor, pela 

confusão. Afastou-se da parede, abriu a boca para implorar que alguém o 
ajudasse a fugir dali. 

As palavras sumiram-lhe na garganta quando todo o movimento e 
barulho cessaram abruptamente. A cena no corredor da Saratoga tornou-se 
estática, como se tivesse sido congelada. As chamas pararam no ar, os 
sobreviventes pararam a meio passo, a fumaça ficou imóvel, suspensa no ar. 
Jennifer, Hranok e Doran estavam imóveis, sem respirar, como imagens sem 
vida. 

Sisko olhou ao redor, em pânico. Assim como desejara fugir de suas 
lembranças, a súbita suspensão do movimento parecia desesperadamente 
estranha. 

Ficou olhando enquanto o corredor em chamas e todos que nele se 
encontravam começaram a se dissolver. Um apito agudo e penetrante 
encheu-lhe a mente. Sisko levou as mãos aos ouvidos tentando abafá-lo, mas 



o som continuou aumentando até limites intoleráveis, enquanto Doran, 
Hranok e Jennifer desapareciam. 

— O que há de errado? — gritou Sisko, sem poder ouvir as próprias 
palavras devido ao som ensurdecedor. — O que está acontecendo? 

O vazio. A respiração. O pulsar do coração. A dor... 

✰ 
Com uma sensação de triunfo, Dukat relaxou em sua cadeira e admirou o 

círculo tremeluzente de luz que envolvia a nave de guerra. O Império 
Cardassiano daria o seu nome àquele buraco-de-minhoca e iria encontrar 
uma maneira de recompensá-lo devidamente. Não importava que Sisko 
viesse a reivindicar o buraco-de-minhoca. Deixem-no tentar. Que tente 
vencer duas naves de guerra cardassianas com o patético armamento da 
estação. 

A luz clareou e apareceram estrelas. 
— Gul Dukat — reportou o navegador, entusiasmado.— Alcançamos — 

verificou novamente a posição, como se não pudesse acreditar — o 
Quadrante Gama. 

Dukat sorriu. 
— Muito bem. Dê meia-volta e reentre no buraco-de-minhoca. Observou 

as estrelas moverem-se lentamente enquanto a grande nave fazia a volta de 
cento e oitenta graus para se colocar novamente de frente para o buraco-de-
minhoca, que ainda tinha a entrada iluminada por um suave e tremeluzente 
arco-íris. Dukat mal podia conter o júbilo, quase não conseguia permanecer 
sentado mas como a viagem havia sido turbulenta, contentava-se em 
regozijar-se em silêncio. 

— Aproximamo-nos do buraco... — o navegador começou a falar e 
então engasgou-se, espantado. 

Dukat seguiu-lhe o olhar. Diante deles, o buraco-de-minhoca 
despedaçou-se em milhões de pontos de luz. 

— O buraco-de-minhoca... — Dax voltou-se para Kira, sussurrando 
espantada. — desapareceu! 



CAPÍTULO DEZ 
 
 
— POR QUE VOCÊ FEZ ISSO COMIGO? — perguntou Jake com 

raiva, assim que ele e Nog saíram do alcance da audição de Keiko. Andava 
tão rapidamente que o ferengi estava resfolegando no esforço de acompanhá-
lo. — É isso que você chama de brincadeira? 

✰ 
Uma ruga profunda se formou entre as sobrancelhas peladas de Nog e 

ele arregalou os olhos confuso. 
— Pensei que você soubesse quando tinha que correr. Eu me enganei 

totalmente. 
Jake parou no meio da calçada e enrijeceu o corpo, cerrando os punhos. 
— Como é que eu ia adivinhar que você ia roubar alguma coisa? 
— Sou um ferengi — respondeu Nog, com ar de dignidade ferida, que 

logo se transformou em alegria. Olhou de soslaio por cima do ombro e então 
tirou um biscoito salpicado de verde do bolso. 

— Pegue. Guardei este para você. Está com fome? Jake grunhiu e voltou 
a caminhar. 

Nog o seguiu, dando uma grande mordida no droli roubado. 
— Não entendo os humanos — disse com a boca cheia. — Por que está 

bravo? Você foi apanhado por causa da própria estupidez. Um ferengi 
saberia quando fugir. 

— Bem, um humano não — contra-argumentou Jake, nem mesmo 
olhando para onde ia, apenas andando depressa para se afastar da 
humilhação por que passara. As coisas já tinham ficado feias o bastante, mas 
agora Keiko iria contar ao alferes O'Brien e este iria mencionar algo ao pai. 
E o pai ficaria furioso e provavelmente nunca mais o deixaria encontrar-se 
com Nog, o que naquele momento não parecia algo tão ruim. — Porque os 
humanos não roubam. Pelo menos a maioria dos humanos não rouba. É ... é 
desonesto. 

— Vocês humanos e a sua honestidade! — Nog deu uma segunda 
mordida no droli, depois outra, até que Jake mal podia compreender o que 
dizia. — Nunca consegui entender. Que sentido há em ser honesto quando é 
muito mais vantajoso não ser? 

— Porque ... porque esse é um jeito ordinário de se viver, é por isso. 
Sempre tendo que se preocupar se alguém vai lhe roubar alguma coisa assim 
que virar as costas. 

— Você não tem senso de aventura — disse Nog, apontando-lhe um 



dedo gordo com uma unha pontuda. — Você não compreende a emoção de 
passar a perna num adversário, de viver pela astúcia. Sua raça tem uma vida 
muito aborrecida. — Acabou de comer o doce com um floreado e lambeu os 
dedos. 

Jake sentiu p calor subir-lhe ao rosto. 
— Nós sabemos o que é aventura! Apenas preferimos explorar o 

universo em vez do bolso das outras pessoas! 
— Humpf — Nog fez pouco caso. — Já roubou alguma coisa, Jake 

Sisko? 
Ele ergueu o queixo ao ouvir tal sugestão. 
— Não! Já tentou ser honesto? 
— Se eu dissesse que sim, sabe que estaria mentindo — respondeu Nog, 

sorrindo. — Como podemos nos entender se não tentarmos experimentar o 
modo de vida do outro? 

Jake ficou quieto, sem conseguir imaginar uma resposta. 
— Venha — Nog o cutucou com o cotovelo e fez-lhe um sinal com a 

mão. Jake olhou para a direita e viu que haviam chegado ao cassino de 
Quark novamente. — Deixe-me ajudá-lo a experimentar a minha cultura, 
humano. 

— Você só vai me arrumar encrenca de novo — disse Jake, sombrio. — 
Além disso, se eu entrar aí — apontou a cabeça para o cassino lotado — vão 
me mandar sair porque sou criança. 

— Conheço uma passagem secreta — Nog abaixou a voz e fez um gesto 
de incentivo. — Ninguém vai nos ver. Prometo que não vou fazer nada sem 
antes lhe avisar primeiro. 

Jake franziu a testa e olhou para o cassino apinhado. 
— Você promete? 
— Dou-lhe minha palavra de honra de ferengi — disse Nog sério, caindo 

então na gargalhada.
 ✰ 

Nog conduziu Jake até a escondida entrada dos fundos do cassino, onde 
o ferengi agilmente digitou um código na trava de segurança. A porta se 
abriu. Nog convidou o humano a entrar com um gesto rápido da mão. 

— Rápido, rápido — murmurou Nog e seguiu Jake tão alegremente que 
o menino prendeu a respiração com medo de fazer muito barulho. 

Entraram no que parecia ser um setor de armazenamento com muitas 
caixas, um servente quebrado e teias de aranha. Jake podia ouvir o 
burburinho do cassino através da parede e espantou-se ao ver que a estrutura 
não era à prova de ruídos. 



Nog caminhou exageradamente furtivo até a grade de ventilação e 
retirou-a. Caiu de joelhos e começou a engatinhar para dentro da tubulação. 
Parou, virou-se e gesticulou para que o humano o seguisse. 

Jake engoliu em seco e então caiu de joelhos e engatinhou atrás do 
ferengi. Já não estava tão certo do motivo de estar fazendo aquilo, forçando-
se a relembrar que estava morrendo de tédio e zangado com o pai por ainda 
não ter descoberto uma maneira de saírem daquele lugar ordinário e 
voltarem para a Terra. 

Engatinharam pela tubulação completamente escura pelo que pareceu 
uma eternidade. Os gritos, resmungos e risadas do cassino ficaram tão altos 
que Jake sentiu não estar a mais de um braço de distância dos 
freqüentadores. Chegou à conclusão de que estavam separados apenas por 
uma fina parede. 

A sua frente, Nog parou subitamente. Jake chocou-se com ele e reprimiu 
um gemido. O ferengi então se aproximou tanto do menino, a ponto de fazê-
lo sentir o estranho e azedo cheiro de sua pele e hálito. 

— Veja — disse Nog ao ouvido de Jake, trocando de posição para que 
Jake pudesse se inclinar e olhar pela grade à frente do ferengi. 

Jake apertou os olhos. Não via nada exceto uma porção de botas 
empoeiradas e algumas sacolas no chão sujo. 

— Dabo! — gritou uma voz ferengi. 
As botas mudavam ligeiramente de posição à medida que as pessoas se 

inclinavam para frente e para trás. Os movimentos eram acompanhados de 
sons de desapontamento e de vitória. Pareciam estar em volta de uma mesa 
de jogo. 

— Ouro — cochichou Nog. Jake esforçou-se para ver na escuridão que o 
ferengi apontava para as sacolas que estavam no chão. 

Cuidadosamente furtivo, Nog começou lentamente a remover a grade de 
ventilação. Jake olhou para ele, soltando um leve e assustado som ao 
perceber o que o ferengi tinha em mente. Nog virou-se zangado e pediu 
silêncio com um gesto ligeiro. 

— Nog... não! Não me deixe aqui sozinho! 
Mas o ferengi já tinha removido a grade e se contorcido até a metade do 

corpo para fora da tubulação. Jake observou tudo em aterrorizado silêncio, 
agachado na escuridão de modo a permanecer fora de vista, mas ainda 
podendo ver Nog. 

Agachado, movendo-se silenciosamente por entre os grandes pés, Nog 
caminhou em ziguezague até as sacolas deixadas no chão. Jake não podia ver 
os rostos dos que estavam à mesa, somente as botas e um par de pés enormes 
e chatos de um palmípede. Nog moveu-se até ficar a menos de um palmo das 



botas mais próximas. A visão fez Jake fazer uma careta de ansiedade. Nog 
então agarrou as duas maiores sacolas, uma em cada mão. 

As sacolas deviam ser terrivelmente pesadas, porque o ferengi quase 
perdeu o equilíbrio e caiu em cima da maior. Nog teve que se erguer até 
quase a metade de sua altura para evitar que as sacolas ficassem arrastando 
no chão. Ele conseguiu recuperar o equilíbrio, mas o esforço o fez cambalear 
até a abertura da tubulação de ventilação. 

— Dabo! — gritou o crupiê ferengi novamente e um rosnado alegre 
partiu do dono de um dos pares de botas. Alguém havia acabado de ficar 
rico. 

Nog chegou por fim à abertura e entregou a sacola menor, com 
dificuldade, para Jake, que deu um gemido ao sentir-lhe o peso. 
Provavelmente pesava metade de seu próprio peso, mais que o dobro do peso 
do jovem ferengi. Incapaz de erguer-se com a sacola no colo, Jake a jogou 
no piso da tubulação, levantou-se até ficar semi-fletido e estendeu os braços, 
pronto a receber a segunda sacola e ajudar Nog a entrar. 

Outro rosnado partiu do vencedor, dessa vez de raiva e não de vitória, ao 
descobrir que seu dinheiro havia desaparecido. 

Nog voltou-se assustado ao ouvir o som, parando no meio do 
movimento, o que o fez perder o equilíbrio. Cambaleou quando a sacola 
escorregou-lhe das mãos. Elk caiu no chão com grande ruído, fazendo as 
botas e os pés do palmípede voltarem-se em sua direção. 

Jake, consternado, tapou os olhos com as mãos. 
Nog soltou um guincho e pulou para dentro da tubulação aberta. Mas foi 

apanhado no meio do pulo por duas mãos grandes. Jake girou nos 
calcanhares, pensando em fugir pelo caminho que tinha vindo, mas seu senso 
de culpa e responsabilidade e a pesada sacola de ouro bloqueando o caminho 
fizeram-no hesitar um segundo, não mais que isso. 

Foi o suficiente para que o crupiê ferengi enfiasse a horrenda cara na 
abertura de ventilação e gritasse: 

— Ei, você aí! Humano! Aonde pensa que vai? 

✰ 
A bordo do módulo, a voz de O'Brien soou pelo intercomunicador. 
— Têm certeza de que o buraco-de-minhoca desabou? Pode ser que 

tenha apenas se aprofundado no subespaço. 
Em sua voz, Dax podia perceber o desespero de todos. Talvez o seu 

próprio desespero fosse o maior de todos, pois era quem mais conhecia 
Benjamin. Não demonstrava estar perturbada, apenas trabalhava agilmente 
para rastrear a área com os sensores. Sempre soubera que um dia perderia 



Benjamin, tal como havia perdido tantos outros amigos íntimos nos séculos 
que se passaram. Mas não esperava perdê-lo assim tão breve. 

— Não encontramos indicações de que isso tenha acontecido— disse 
serenamente para O'Brien. — Mas ainda estamos verificando. 

Houve uma pausa, então a voz de O'Brien respondeu: 
— Devo dar meia-volta e retornar com isso aqui? 
A major Kira inclinou-se sobre o painel de controle, fazendo os curtos 

cabelos castanho-claros caírem sobre o rosto, com os olhos brilhando. Dax 
sabia que ela também estava procurando reprimir o desespero pela perda de 
Benjamin... e mais que isso. 

O buraco-de-minhoca significava a salvação econômica do povo de Kira. 
Mesmo assim, sua voz era impassível e suas perguntas objetivas. Dax a 
observou com admiração. Apesar do temperamento, ela havia nascido para 
liderar, tal como Benjamin. 

— Qual a sua posição? — perguntou Kira. O'Brien respondeu: 
— Estarei em suas coordenadas em menos de três horas. 
Kira deu uma pausa e respirou fundo. Houve um milissegundo de 

incerteza em seu olhar, que logo foi substituído pela firme determinação de 
uma decisão tomada. 

— Mantenha o curso. Nós nos encontraremos aqui. Até lá teremos 
terminado de rastrear o local. 

O tom de voz de O'Brien revelou seu alívio pela decisão. Ninguém 
queria deixar-se vencer pelo desespero nem desistir de Benjamin e do 
buraco-de-minhoca assim tão cedo. 

— Sim, senhora — fez uma pausa. — A propósito, estamos recebendo 
interpelações dos cardassianos desde que sua nave desapareceu da tela do 
sensor. 

Kira apertou os lábios. Disse secamente: 
— É claro que estão. 
Odo falou com uma voz séria e monótona. 
— Eles verão Gul Dukat em sessenta ou setenta anos, se ele começar a 

viagem agora. 
Dax olhou para trás e deu um leve sorriso para o oficial de segurança, 

confirmando seu comentário. Odo tentou retribuir, mas não conseguiu. 
Desviou então o olhar, voltando-se para as estrelas. Dax não se ofendeu. 
Escutara sua conversa com a major e sabia que ele tinha muito a perder com 
o desaparecimento do buraco-de-minhoca... como todos os demais. 

Ela voltou a verificar os instrumentos, soltando um suspiro silencioso. 

✰ 



O vazio. O pulsar do coração. A respiração. 
A dor tinha se tornado excruciante, atingindo limites intoleráveis, então 

cessou abruptamente. Sisko deixara-se ficar no vazio para descansar até estar 
em condições de falar novamente. Apesar do temor de ter que retornar à 
agonizante Saratoga, sentiu grande solidão quando os alienígenas o 
deixaram. 

— Falem comigo — pediu. — Vocês ainda estão aí? O que aconteceu? 
Jennifer apareceu novamente em seu traje de banho e com óculos 

escuros. Com grande alívio, Sisko viu que ela não estava andando pelos 
corredores em chamas da Saratoga, mas à beira-mar, com pequenas ondas 
quebrando nos calcanhares. Ela aproximou-se de Sisko com ar sério. 

— Outros de sua espécie — disse num leve tom de acusação. Ele 
esforçou-se para entender. 

— Outra nave? No buraco-de-minhoca? 
Ela abaixou os óculos com um dedo e olhou para ele por cima das lentes. 
— Buraco-de-minhoca... O que é isso? 
— É o nome que damos ao tipo de passagem que me trouxe até aqui. 
Jennifer e a praia desapareceram. Sisko piscou os olhos diante da 

transformação e viu que estava de novo a bordo da Enterprise, na sala de 
observação. Com os braços às costas, o capitão Picard voltou-se da janela de 
onde admirava a visão gótica da estação espacial, com uma expressão tensa e 
reprovadora. 

— Ela foi desativada — disse Picard friamente. Sisko teve um súbito 
calafrio. 

— Desativada? 
A ponte da Saratoga: Sisko olhou-se a si mesmo e viu estar usando o 

uniforme de tenente-comandante. Ao lado, Storil estava no assento de 
capitão e fitava, impassível, a tela principal. 

Locutus. O sensor do híbrido borg-humano emitiu uma luz vermelha e 
começou a perscrutar Sisko, retraindo-se com o que encontrou. Locutus o 
encarou com uma expressão irracional. 

— Nossa existência é perturbada a cada vez que um de vocês entra na 
passagem. 

Tamamota virou-se em seu console e encarou Sisko. 
— Sua natureza linear é inerentemente destrutiva. Delaney então, com a 

face pálida acusadoramente tensa. 
— Vocês não se importam com as conseqüências de seus atos. 
— Não é verdade — protestou Sisko. — Temos consciência de que cada 

escolha que fazemos tem uma conseqüência. 
Storil voltou-se para ele, com as mãos unidas em um V invertido, calmo 



e meditativo, tão parecido com o vulcano morto que Sisko sentiu uma 
pontada de dor. 

— Mas vocês afirmam não saber qual será essa conseqüência— disse 
Storil. 

— Não sabemos... — começou ele. 
O lago de pesca. As árvores, a sombra, Jake com os pés balançando na 

água. 
— Então como podem assumir a responsabilidade dos próprios atos? — 

perguntou o menino, franzindo a testa. 
Sisko suspirou, cansado de ter que explicar, mas não querendo se 

entregar. 
— Usamos as experiências do passado para nos guiar. 
Fez uma pausa, seu tom de voz tornou-se mais brando ao ver o filho. 

Achava difícil acreditar que não era realmente Jake quem estava ali diante 
dele. 

— Para Jennifer e eu, todas as experiências da vida nos prepararam para 
o dia em que nos encontramos na praia... e talvez nos ajudaram a reconhecer 
que teríamos um futuro juntos. Quando nos casamos, aceitamos todas as 
conseqüências desse ato, fossem quais fossem... incluindo você. 

O menino jogou a cabeça para trás, perplexo. A rolha vermelha e branca 
flutuou sobre a superfície, desapareceu de repente e novamente emergiu. 

— Eu? 
— Meu filho Jake — respondeu Sisko com brandura. 
A enfermaria. Jake recém-nascido estava enrolado num cobertor, nos 

braços do pai. Sisko sorria de uma orelha a outra, sem conseguir resistir à 
lembrança de ter olhado para aquela criaturinha vermelha e enrugada e ter 
sido dominado pelo amor intenso e infinito que sentia por ela. Voltou-se para 
Jennifer, corada e exausta, cercada de médicos e fitando o marido e o filho 
cheia de adoração. 

— Seu filho com Jennifer — ela sussurrou. 
— Sim — Sisko olhou para o filho e conteve as lágrimas. 
— Procriação... linear? 
— Sim — Ele conteve a emoção ao assentir com a cabeça. Ela estava 

começando a compreender. — Jake é a continuação de nossa família. 
— O som de crianças brincando — murmurou a Jennifer-alienígena 

pensativamente. 
O cenário transformou-se num campo de basebol. Sisko curvou-se com 

graça e arremessou uma bola ligeira perfeita em direção ao batedor, que 
brandiu o bastão no ar. A bola atingiu em cheio a luva dò apanhador. A luva 
de basebol de Jake. 



O batedor, Ty Cobb, abaixou o bastão antiquado de madeira e sacudiu a 
cabeça negativamente, suspirando. 

— Agressividade. Antagonismo. 
— Competição — corrigiu Sisko de sua posição de arremessador. — É 

diversão. É um jogo que eu e Jake jogamos no holodeck. Chama-se basebol. 
Jake levantou-se de sua posição atrás da base de chegada, tirou a 

máscara de apanhador e olhou em volta, curioso. Andou, então, até o pai, 
estudando o campo em formato de losango ao caminhar até a posição do 
arremessador. 

— Basebol — murmurou Jake, como se temesse que Cobb ouvisse a 
conversa, e jogou a bola para Sisko. — O que é isso? 

Sisko apanhou a bola na luva, soltando um suspiro, quase um gemido. 
— Receava que me perguntasse isso. — Fez uma pausa, pensando como 

diabos iria explicar o basebol para um alienígena que não compreendia o 
tempo linear. Respirou profundamente. — Eu jogo a bola para você. E há 
um outro jogador que fica em pé entre nós com um pedaço de pau, um 
bastão. Ele tenta acertar a bola entre essas duas linhas brancas — apontou 
para elas. 

Jake fitou-o sem compreender. Sisko tentou novamente. 
— As regras não importam agora. O importante é que... é linear. — 

Segurou a bola na mão sem luva. — Toda vez que arremesso a bola, 
centenas de coisas diferentes podem acontecer num jogo. — Apontou para 
Ty Cobb. — Ele pode girar o bastão e errar. Ele pode acertar a bola... O 
ponto principal é que nunca se sabe. Você procura antecipar, estabelecer 
uma estratégia para cada possibilidade da melhor forma possível. Mas no 
final, o jogo resume-se em jogar uma bola após a outra e ver o que acontece. 
A cada nova conseqüência, o jogo começa a tomar forma. 

Cobb caminhou até eles vindo da base, com uma expressão de súbita 
compreensão. 

— E você não tem idéia do que vai acontecer até que o jogo esteja 
terminado. 

— É isso mesmo — disse Sisko, cada vez mais excitado. — De fato, não 
teria graça jogar se soubéssemos o que iria acontecer. 

Jake olhou para eles sem poder acreditar. 
— Vocês valorizam a ignorância do que está por vir? Sisko fez que sim 

com a cabeça, fazendo um tento. 
— Talvez esta seja a coisa mais importante a se compreender a respeito 

dos humanos. É o desconhecido que define nossa existência. Estamos 
constantemente em busca de algo. Não somente das respostas às nossas 
perguntas, mas de novas perguntas. Somos exploradores. Exploramos nossa 



vida, dia a dia, e exploramos a galáxia, procurando expandir as fronteiras de 
nosso conhecimento. É por isso que estou aqui. Não para conquistá-los seja 
com armas ou idéias. Mas para coexistirmos pacificamente e aprendermos. 

Jake passou o dorso da mão na testa, limpando o suor, e analisou o rosto 
de Sisko com atenção, ponderando tudo que havia sido dito. Sisko aguardou 
a resposta esperançoso. Olhou então para a bola de basebol em sua mão. 

A bola tinha desaparecido. Sisko assustou-se com a visão das próprias 
mãos, feridas e ensangüentadas. Em pânico, olhou ao redor e não viu mais o 
campo de basebol do holodeck, mas o seu alojamento a bordo da Saratoga. 
Hranok estava a seu lado, o convés arrebentado, as chamas subindo 
rapidamente do nível inferior, o queimado e retorcido anteparo caído sobre 
os móveis e pertences, e 

Jake inconsciente, quase escondido pelos escombros. 
A mão sem vida de Jennifer... 
Sisko fechou os olhos com força e gritou em silêncio. 
Nãaaaaaaao... 
— Se tudo que você disse é verdade — disse Hranok acima do crepitar 

das chamas — por que você existe neste lugar? 
Sisko olhou para ele transtornado, sem poder compreender. 

✰ 
Minutos após a estação espacial ter chegado ao local do buraco-de-

minhoca, a major Kira estava no posto de Comando do setor de Operações 
observando a aproximação de três belonaves cardassianas na tela principal. 

Não estava surpresa. Conhecia bem o modo de pensar dos cardassianos. 
Havia crescido sob seu domínio em um campo de refugiados depois de ter 
visto seu lar e sua família serem destruídos. Ela sabia que isso iria acontecer 
no instante em que a nave de Gul Dukat apareceu. 

Kira não se permitiu externar qualquer reação diante da visão, apenas 
cerrou firmemente o punho, cravando as unhas na palma da mão. 
Interiormente estava tomada de raiva, frustração e confusão. Se Sisko 
realmente era o escolhido que podia salvar seu povo, se Kai Opaka tinha fé 
nele, se o buraco-de-minhoca era uma dádiva dos profetas, então por que 
todo o universo parecia conspirar contra ele naquele instante? 

Ela não se deixou dominar pela confusão nem pela raiva. Não havia 
teimosamente sobrevivido a uma infância nos campos de refugiados para 
desistir agora. Como sempre, haveria de encontrar um modo de sobreviver. 
E tinha um plano. 

Ao redor, em seus postos, O'Brien, Dax, Odo e Bashir aguardavam 
instruções. 



Ainda fitando a tela principal, Kira dirigiu-se calmamente a O'Brien. Ela 
tinha muita fé que ele encontraria um meio de cumprir suas ordens. Havia 
lhe pedido o impossível quando ordenou-lhe que trouxesse a estação até 
aquele lugar, e ele havia conseguido. 

Desejava poder lhe pedir que explodisse das naves de guerra. 
— Sr. O'Brien, seria possível estabelecer um campo Thoron de alta 

energia antes que estejamos dentro do raio de ação de seus sensores? Não 
quero permitir que analisem nossos sistemas de defesa. 

— Sim, senhora. 
Ela deu uma olhadela na direção do alferes e viu que ele fitava a tela 

com um ódio cuidadosamente contido igual ao que ela sentia. 
— Eles estão solicitando contato — disse Dax. 
Kira voltou a atenção novamente para a nave de guerra. 
— Transfira para a tela. 
A imagem oscilou e transformou-se na de um comandante cardassiano 

em sua sala de instruções. Ela aprumou-se e disse com fria formalidade. 
— Sou a Primeira Oficial Kira Nerys. 
O comandante, meio calvo e gordo, olhou para as unhas e então voltou-

se para Kira com visível desprezo. 
— Posso falar com o comandante da Frota Estelar? 
— Ele não pode atender no momento — disse Kira. 
O cardassiano curvou ligeiramente o grosso lábio superior em desdém, 

enrugando as grandes cristas que tinha na testa e sob os olhos, inclinando-se 
em direção à tela. 

— Não costumo falar com oficiais bajoranos. 
— É o melhor que vai conseguir — ela cravou as unhas na palma das 

mãos com mais força. 
Ele a estudou por um momento, então deu um suspiro de extremo 

aborrecimento. 
— Sou Gul Jasad da Sétima Ordem da Guarda Cardassiana. Onde está 

nossa nave de guerra? 
— Com um pouco de sorte — disse ela — deve estar no Quadrante 

Gama, do outro lado do buraco-de-minhoca. 
Jasad quase se levantou da cadeira, com o rosto contorcido pelo ódio. 
— Que buraco-de-minhoca? — gritou ele. — Nossos sensores não 

mostram qualquer indício de um buraco-de-minhoca neste setor. 
Bela jogada, pensou Kira, mas continuou com o jogo. 
— É porque ele acabou de se desintegrar. 
Dax falou de seu posto, dando um passo à frente para que Jasad pudesse 

vê-la. 



— Acreditamos que ele tenha sido criado artificialmente— disse ela, no 
mesmo tom de voz agradável e educado que usaria para com seus colegas 
oficiais. — Deve ser por isso que nossos sensores nunca captaram os padrões 
habituais de flutuação quântica. 

Com a boca aberta de raiva e incredulidade, as sobrancelhas franzidas, 
Jasad sacudiu a cabeça negativamente. 

— Esperam que eu acredite que alguém tenha criado um buraco-de-
minhoca, que muito convenientemente acabou de ser demolido? 

Kira abriu a boca para responder e a fechou em seguida quando a 
imagem de Jasad desapareceu subitamente, sendo substituída pela sua nave. 

— Eles estão inundando o subespaço com interferência anti-lépton — 
avisou Dax. — Isso irá cortar nossa comunicação com a Frota Estelar. 

— Estão carregando os phasers de proa — reportou O'Brien, tenso. 
— Alerta vermelho — ordenou Kira automaticamente — erguer escudos 

defletores. 
— Que escudos? — perguntou O'Brien. 
— Eles estão enviando nova comunicação — disse Dax subitamente, 

cortando a resposta de Kira a O'Brien. 
Kira esperou um momento então deu a ordem. 
— Abra o canal de comunicação. 
O cardassiano Jasad apareceu na tela. Ele falou imediatamente. 
— Não aceitamos sua explicação. De alguma forma vocês destruíram 

nossa nave de guerra... 
— Gul Jasad, eu asseguro que... — respondeu Kira, mas sabia que Jasad 

não ouviria à voz da razão. 
— Exigimos rendição incondicional da estação. Ou abriremos fogo. Kira 

sabia que isso ia acontecer. Ela lançou um último olhar de aviso a 
O'Brien a respeito dos escudos e voltou a atenção novamente para a tela. 
— Preciso de pelo menos um dia para fazer os arranjos necessários... A 

resposta de Jasad não a surpreendeu. 
— Você tem uma hora — disse ele secamente. 
Seu rosto desapareceu, sendo substituído pela imagem de sua nave na 

tela. Kira voltou o olhar a O'Brien. Ela sabia que novamente estava lhe 
pedindo o impossível, mas dessa vez não queria ouvir os argumentos 
contrários. 

Por alguns segundos ninguém falou. Então O'Brien disse: 
— Posso transferir toda a energia disponível para estabelecer escudos 

parciais em torno das áreas críticas. Mas se atingirem o anel de atracação, os 
danos serão imensos. 

Kira lançou-lhe um olhar de gratidão que dizia: faça-o. O'Brien assentiu 



com a cabeça e voltou ao trabalho. 
— Oficial — disse em voz baixa para Odo — por favor, coordene a 

transferência de todo o pessoal para as áreas mais seguras... 
Odo respondeu movendo-se rapidamente em direção ao Passeio. Kira 

voltou-se para Dax. 
— Tenente, qual é a última posição conhecida da Enterprise. 
— Estão a pelo menos vinte horas daqui — disse Dax, com tanta 

serenidade e profissionalismo que Kira sentiu-se agradecida, apesar das más 
notícias. 

Vinte horas. Era impossível à quase desarmada estação agüentar mesmo 
dez minutos contra três naves de guerra cardassianas, mas Kira tinha 
enfrentado situações impossíveis a vida toda. 

— Temos que nos agüentar até que cheguem aqui. 
Na maior parte do tempo ela não tinha qualquer fé nos profetas porque já 

tinha visto demais o seu povo ser destruído, mas respeitava sua religião. Mas 
havia acreditado neles nas noites em que sonhara com Sisko e estava movida 
pelo desespero. Não era justo, não era direito que o comandante se 
esforçasse tanto para ajudar, que arriscasse a vida em favor de seu povo, para 
apenas fracassar e morrer. 

Ouvira rumores de que Kai possuía grandes poderes, mas estava certa de 
que tudo não passava de mitos. Mas naquele momento enviou uma 
mensagem silenciosa a Opaka: — Kai, não pode sentir o que está 
acontecendo? Não pode ver? Não há nada que possa fazer para ajudar? E 
se Kai havia escolhido Sisko como mensageiro para os profetas, por que o 
haviam abandonado então?— Ajudem-no — implorou Kira silenciosamente. 
— Ajudem-nos. Se podem me ouvir, se podem perceber o que está para 
acontecer, se existem de fato... ajudem-nos. 

O entusiasmo típico do Dr. Bashir havia se transformado em mudo 
estado de choque. Fitava a tela, com o belo rosto azeitonado completamente 
inexpressivo. 

— Não posso acreditar que os cardassianos ousem atacar um posto da 
Federação. 

Kira voltou-se para ele, com intenção de repreendê-lo duramente, mas 
O'Brien falou primeiro, com um tom de voz carregado de emoção. 

— Doutor, já leu alguma vez a respeito da história militar das guerras de 
fronteira? Já ouviu falar no massacre de Setlik Três? — Algo em sua voz 
dizia que ele falava com conhecimento de causa. 

O olhar de Kira cruzou com o seu c fitaram-se de modo que somente um 
sobrevivente poderia compreender. 

— Creio, Sr. O'Brien, que concorda comigo que a rendição não é uma 



opção aceitável. 
O'Brien ergueu o queixo. 
— Sabe o que fazem com os prisioneiros, senhora. 
Sim, pensou Kira, e lamento descobrir que também saiba. Pensativa, 

concordou com o alferes com um gesto da cabeça. Voltou-se então para 
Bashir, que fitava, ainda em estado de choque, o movimento das naves de 
guerra na tela. 

Acabaram-se as conversas sobre aventuras na fronteira. 
— Cheguei a mencionar, doutor — perguntou ela — que os heróis 

costumam morrer cedo? 

✰ 
O crupiê ferengi agarrou Jake, puxou-o para fora do tubo de ventilação e 

colocou-o no chão ao lado de Nog. Apanhou, então, a segunda sacola de 
ouro e a entregou ao proprietário indignado. O grupo que estava em volta da 
mesa, na sua maioria formado por mineiros humanóides e bajoranos, 
cobertos de fuligem e suor, com a barba de vários dias por fazer, olharam 
ameaçadoramente para os meninos. O proprietário da segunda sacola de ouro 
fez que ia apanhar o cinto para usá-lo como arma. Jake estava convencido de 
que apenas a presença do crupiê Ferengi o separava de um final rápido e 
trágico. 

— Senhores, senhores... — o ferengi ergueu uma mão apaziguadora. — 
Minhas sinceras desculpas. Drak, — fez um movimento brusco com a 
cabeça para outro crupiê ferengi — termine o jogo. Vou levar pessoalmente 
estes dois ladrõezinhos ao escritório do oficial de segurança. 

Jake ficou desalentado. O pai sem dúvida nenhuma ficaria sabendo disso. 
Se Jake não acabasse na cadeia, seria no mínimo confinado ao horrível 
alojamento por meses, talvez anos, sem ninguém para lhe fazer companhia 
com exceção dos holos do Dr. Lamerson. 

O ferengi mais velho cutucou Jake com visível hostilidade e arrastou os 
dois acusados para fora do cassino até a calçada do Passeio. Caminharam 
rapidamente até chegarem a um canto escondido, fora do alcance do ouvido 
e da visão das pessoas do cassino. 

O crupiê parou subitamente e voltou-se para encarar as duas pequenas 
vítimas. Começou então a berrar em ferengi. Repetia constantemente uma 
palavra, a única que Jake conhecia em ferengi: Nog. 

Olhou para Nog, que fitava o convés com uma expressão emburrada que 
Jake conhecia muito bem. Ele próprio sempre a usava quando o pai 
começava um de seus sermões. Olhou novamente para o ferengi mais velho 
e disse, com inocente surpresa: 



— Você é o pai de Nog. 
A descoberta trouxe-lhe um certo alívio. Talvez não fossem então 

levados ao escritório do oficial de segurança, afinal de contas. Ocorreu-lhe 
que talvez o pai de Nog provavelmente o estivesse repreendendo por estar 
andando com um humano imprestável. 

O crupiê voltou-se para ele vingativamente, encostando a enorme cabeça 
quadrada no rosto de Jake. O menino encolheu-se, em parte devido à fúria 
paterna do ferengi, em parte devido ao mesmo estranho e azedo cheiro de 
alho que percebera em Nog. 

— E você, seu filho do comandante Sisko! Diga-me: seu pai o mandou 
aqui para tentar me humilhar ainda mais? Ou é tudo culpa de Nog, que nem 
sequer é capaz de realizar a mais simples das tarefas sem ser apanhado? — 
Voltou a descarregar a fúria sobre o filho, terminando o restante da 
reprimenda em ferengi. 

Jake esperou humildemente que o pai de Nog terminasse de falar, então 
perguntou timidamente: 

— Vai contar para o meu pai? 
O crupiê deu um soco no ar na frente do rosto de Jake, mostrando as 

unhas compridas como um gato faria diante do inimigo. 
— Eu não só vou contar ao seu pai, como vou insistir para que... 
Foi interrompido por uma voz forte atrás dele. Jake olhou para cima, 

assustado, vendo a estranha face achatada do oficial de justiça. Ele o vira 
uma vez, de longe, e perguntara ao pai que tipo de alienígena era aquele. Um 
transmutante, dissera o pai. Aquela não parecia ser sua forma real. Mas 
quando Jake perguntara de que planeta ele tinha vindo, o pai apenas fez que 
não sabia com a cabeça. Se era mesmo um transmutante, não parecia a Jake 
que fosse muito bom nisso. Tentava parecer-se com um humanóide, mas o 
nariz era muito amassado e tinha os lábios muito finos. A boca era apenas 
um traço e as orelhas também pareciam muito amassadas, como um boneco 
de massa de modelar ainda não terminado. 

— Todos devem deixar esta área — disse o oficial ao pai de Nog, em 
voz suficientemente alta para que os passantes pudessem ouvir. — Todos 
devem seguir para a área do mercado central. Fiquem longe dos edifícios. 

— Não vê que estou tendo uma discussão particular em família, aqui? — 
rosnou o ferengi mais velho. — O que está acontecendo? 

— Problemas — começou Odo, então fez uma pausa quando a voz do 
computador soou pelo sistema de intercomunicação. 

— Todos os civis e a tripulação devem seguir imediatamente para a área 
do mercado central — disse a voz tranqüilamente.— Este é um alerta 
vermelho. Sigam imediatamente para a área do mercado central e aguardem 



novas instruções. 
— Cardassianos — disse Odo. — Não tenho tempo para ficar discutindo 

com você. Deve haver outras pessoas neste Passeio mais interessadas em 
sobreviver a um ataque — virou-se e começou a ir embora. 

— Espere! — gritou Jake, começando a entrar em pânico. O oficial 
voltou-se e franziu-lhe a testa impacientemente. 

— Meu pai... já voltou com o módulo? 
Um traço de inquietação cruzou pela face do transmutante. 
— Não tenho tempo para discutir esse assunto. 
Uma lembrança repentina surgiu na mente de Jake. Ele, três anos mais 

jovem, naquele último dia a bordo da Saratoga, viu a parede explodir em 
chamas e desabar-lhe em cima. Sentiu-se subitamente à beira das lágrimas. 

— Por favor, oficial, meu pai já voltou? Odo hesitou, sua expressão era 
indecifrável. 

— Não — disse por fim, brandamente. — O módulo desapareceu dentro 
do buraco-de-minhoca. 

— Desapareceu? — sussurrou Jake, sem compreender, sem sentir nada a 
não ser medo. 

— Perdeu-se. Tenho que ir avisar as outras pessoas — disse Odo, 
gentilmente. — Por favor, vá para a área do mercado central. — Afastou-se 
apressado antes que Jake pudesse fazer outras perguntas. 

Jake ficou parado, entorpecido pelas notícias. O pai estava perdido. Isso 
significava que poderia nunca mais ser encontrado e Jake poderia não mais 
voltar a vê-lo. 

O mesmo havia acontecido com a mãe. Num minuto estava nos braços 
dela, no outro estava acordando em uma estranha enfermaria e o pai não 
conseguia falar nada a respeito, a não ser que a mãe se fora. O pai havia dito: 
— Perdemos sua mãe — como se fosse possível encontrá-la se procurassem 
bastante. 

Ele sabia que isso aconteceria. Nunca devia ter deixado que o pai viesse 
para aquele lugar. Devia ter fugido para a Terra há muito tempo, quando 
estavam em Planitia e o pai lhe contara pela primeira vez a respeito da 
transferência para a Deep Space Nine. Mas agora era muito tarde. 

Ele levantou o rosto ao sentir um puxão na manga da camisa. Nog o 
olhava com uma estranha mistura de compaixão e impaciência. 

— Venha, Jake. Temos que ir. 

✰ 
No seu alojamento a bordo da agonizante Saratoga, Sisko tossiu e 

afastou a densa fumaça tentando respirar. Afastou-se do calor insuportável 



que lhe fustigava a face, pescoço e mãos descobertas, afastou-se da visão de 
Jennifer e Jake prensados sob o anteparo. Cheio de dor e raiva, gritou para o 
Hranok-alienígena que estava ao lado. 

— Eu lhe disse que não queria estar aqui! 
O rosto azulado de Hranok ondulava no calor das chamas. 
— Você existe aqui — disse simplesmente. 
— Por que me trazem sempre para este lugar? 
— Não o trazemos para cá. 
Sisko voltou-se ao ouvir a voz do filho atrás de si. Viu então um segundo 

Jake, três anos mais velho, vestindo a roupa de pescar, ao lado de Jennifer, 
quinze anos mais nova vestindo a roupa que usara no dia em que a pedira em 
casamento em Szagy Park. 

— Nós não o trazemos para cá — repetiu Jake. 
— Você nos traz a este lugar — disse a jovem Jennifer. Hranok fez que 

sim com a cabeça compassivamente. 
— Você existe aqui. 
Sisko passou a mão trêmula na testa suada, exausto de dor, medo e raiva, 

exausto de tentar entender e de se fazer compreender. 
— Apenas parem com isso. Seja o que for que estejam tentando fazer, 

vamos parar com isso. Chega! 
— Procure as respostas dentro de si mesmo, comandante— disse Opaka, 

sorrindo-lhe através do véu de fumaça e chamas, apoiada em sua bengala. 
Sisko assustou-se ao vê-la e novamente ao ouvir a própria voz. 
— Apenas ajude-me a libertá-la. 
Ergueu os olhos e viu-se a si mesmo no alojamento em chamas a bordo 

da Saratoga, como realmente acontecera havia três anos. A poucos metros 
dali, um segundo Hranok observava Sisko andar de um lado para o outro 
junto ao anteparo desabado. 

O boliano tomou o menino inconsciente nos braços musculosos e então 
olhou com pena para o comandante. 

— Ela se foi — disse Hranok — Não há nada que possamos fazer. Sisko 
observou a si mesmo, querendo fechar os olhos para não ver a cena dolorosa, 
querendo fugir do passado, mas sendo compelido a tudo assistir, horrorizado. 

O Sisko do passado fitou entorpecido as mãos queimadas, a esposa 
morta, o anteparo retorcido e queimado e não se permitiu compreender. 

— Os teletransportadores — murmurou. Hranok sacudiu a cabeça. 
— Nenhum deles está funcionando, senhor. Temos que ir. 
A voz do computador, soando estridentemente acima do caos: 
— Aviso. Dano ao núcleo do motor de dobra. Vazamento em dois 

minutos. 



O Sisko do passado ajoelhou-se ao lado da esposa e tomou-lhe a mão. O 
Sisko que observava lembrou-se do horror de tomar aquela mão fria e sem 
vida, soluçando de dor. 

A voz do Sisko do passado, racional, tranqüilizadora, entorpecida pela 
dor insana: 

— Vá na frente, tenente. Leve o menino. 
Um oficial de segurança apareceu à porta. Hranok lhe entregou o 

menino. 
— Eu estava pronto para morrer — murmurou o Sisko que observava, 

olhando para o próprio passado, ciente de que outros o observavam: Jake, 
Jennifer, Opaka, o primeiro Hranok. 

— Morrer — murmurou o primeiro Hranok enquanto observava o 
segundo. — O que é isso? 

Sisko abriu a boca, preparando-se novamente para explicar, mas a 
Jennifer-alienígena respondeu: 

— O fim de sua existência linear. 
Ele olhou para ela surpreso. Ela se achegou a ele e pôs uma mão 

consoladora em seu ombro. Ele olhou no fundo daqueles olhos ao mesmo 
tempo familiares e alienígenas, mas não tão alienígenas como aparentavam 
anteriormente. Estavam, naquele momento, cheios de nova compreensão. 

Além deles, na cena flamejante a bordo da Saratoga, o segundo Hranok 
agarrou Sisko pelo braço e o forçou a ficar em pé, falando com a autoridade 
absoluta do desespero: 

— Agora, senhor. 
(Não sinta. Não pense...) 
— Não — disse o Sisko do passado e o Sisko que observava percebeu a 

insanidade por trás da calma. — Não posso partir sem ela. 
Hranok puxou e empurrou o comandante até a porta. 
— Maldição — disse o Sisko do passado, enquanto o boliano o 

empurrava pela porta até o corredor, fora da visão do Sisko que observava. 
— Não podemos deixá-la aqui. 

As palavras ecoaram pelo corredor e na memória do Sisko que 
observava. Seu olhar voltou-se para os escombros retorcidos do que fora sua 
vida a bordo da Saratoga. As chamas subindo pelo convés arrebentado, o 
corpo da esposa prensado sob o anteparo desabado... e uma simples 
descoberta o atingiu com tamanha intensidade, com tanta força, que ficou se 
perguntando como podia ter sido tão cego. 

— Nunca deixei esta nave — murmurou Sisko. 
Jennifer assentiu com a cabeça, séria, ainda com a mão pousada no 

ombro dele. 



— Você existe aqui. 
Sisko olhou com renovada perplexidade para a cena infernal. 
— Eu... existo aqui. 
Diante dele, Hranok conduziu o Sisko do passado gentilmente para fora 

do alojamento em chamas, para longe de Jennifer que permanecia sob os 
escombros. O Sisko que observava deu um passo à frente, tomando o lugar 
do outro Sisko, ajoelhando-se ao lado da esposa morta e tomando-lhe a mão. 

— Não sei se podem compreender — disse gravemente — eu a vejo 
assim, cada vez que fecho os olhos. Na escuridão, ao piscar os olhos, ela 
está... aqui, assim. 

Ouviu a Jennifer alienígena falar atrás de si. 
— Nenhuma de suas experiências passadas o ajudaram a se preparar para 

esta conseqüência. 
Sisko negou lentamente com a cabeça. Sua voz tornou-se um murmúrio: 
— E nunca consegui descobrir como viver sem ela. 
— Então você decidiu viver aqui. 
Ele assentiu e respirou profundamente, trêmulo, torturado, sem poder 

falar. A Jennifer alienígena achegou-se a ele. 
— Não é linear — disse a alienígena. 
— Não — sussurrou Sisko com dificuldade, sentindo a voz sumir-lhe na 

garganta. — Não é... linear. 
(Não sinta. Não pense) 
Mas a onda de emoção finalmente o envolveu e quebrou-se. 

Gentilmente, Sisko soltou a mão da esposa morta e chorou em meio às 
chamas. 

✰ 
As figuras alienígenas permaneceram em silêncio enquanto ele chorava. 

Por fim, Sisko ergueu-se e viu que a Jennifer-alienígena havia partido. Mas 
Opaka, Jake e Hranok o esperavam. 

Não havia mais perguntas. As palavras não eram mais necessárias. O 
Jake alienígena o agraciou com um sorriso e um olhar de compassiva 
compreensão. Sisko limpou as lágrimas do rosto e retribuiu o sorriso com 
gratidão. 



CAPÍTULO ONZE 
 
 
— A NAVE CAPITANIA está nos chamando. 
A tenente Dax ergueu os olhos do posto de operações com a graça e a 

compostura de uma Kai bajorana, em gritante contraste com Bashir, que 
movia-se de um lado para o outro nas imediações. 

— Gul Jasad quer uma resposta. 
Kira indicou ter compreendido a mensagem com um rápido gesto da 

cabeça e voltou-se para o posto de engenharia. Procurou acalmar a 
respiração e firmou a voz. A vida de Sisko e de todos na estação dependia 
agora de sua habilidade em conseguir levar a farsa adiante. 

— Está pronto, Sr. O'Brien? 
— Sim, senhora — O'Brien apertou um último controle, afastou-se e 

ficou olhando para o console, atento e absorto. 
— Quando penetrarem nosso campo Thoron, com certeza vão ficar 

espantados. 
Ela lançou-lhe um olhar de aprovação. Os dois discordavam em muitas 

questões, mas ele havia conquistado sua confiança. Voltou, em seguida, a 
observar as belonaves, procurando ignorar o ritmo cardíaco acelerado. 

— Vamos, então, dar-lhe nossa resposta. Dispare seis photons através do 
arco de Jasad. 

O'Brien deixou escapar uma leve interjeição de espanto. 
— Nós só temos seis photons, major. Ela manteve o olhar na tela. 
— Não vamos vencer esta batalha com torpedos, alferes. Sua resposta foi 

quase um suspiro de resignação. 
— Sim, senhora. 
Kira observou com entusiasmo nervoso os torpedos riscarem o espaço 

estrelado e explodirem em clarões ofuscantes bem ao lado do arco de 
estibordo da nave capitania. 

— Uma comunicação urgente de Jasad — disse O'Brien ao mesmo 
tempo em que era detonado o último torpedo. 

Bashir exibia um grande sorriso, com um visível tremor de alívio. 
— Acho que conseguimos chamar sua atenção. 
— Passe para a tela — disse Kira. 
Jasad não gritava mais. Estava controlado, mas mostrava um claro tom 

de incredulidade na voz. 
— É esta a sua resposta? 
Kira ergueu-lhe o queixo, mostrando-se desafiadora ao apoiar as mãos na 



mesa ao lado. Sabia que externamente transbordava confiança, porém, 
internamente, queria se agarrar à mesa para não cair de joelhos tremendo. 

Mas nunca iria cair de joelhos e acovardar-se na frente de um 
cardassiano. Nunca mais... 

Respondeu a Jasad com arrogância: 
— Não pensava que a Frota Estelar assumiria o comando desta estação 

espacial sem capacitá-la a defender-se, pensava? 
Os grossos lábios de Jasad torceram-se numa expressão de desdém. Sorte 

dele, pensou Kira, estar protegido pelo espaço que nos separa. 
— Defender-se? — gracejou Jasad. — Sua estação espacial não seria 

capaz de defender-se sequer de uma única nave de guerra cardassiana. 
Ela ergueu-se altivamente e deu um passo ameaçador em direção à tela. 
— Você pode até estar certo, Jasad. E se estivesse lidando com uma 

oficial da Frota Estelar, ela provavelmente reconheceria estar lutando por 
uma causa perdida. — Deixou então que parte do intenso ódio que sentia 
emergisse na voz. Inclinou-se para a tela e teve o prazer de ver o cardassiano 
recuar ainda que ligeiramente. — Mas, sou apenas uma bajorana que vem 
lutando por uma causa perdida contra os cardassianos a vida inteira. 
Portanto, se quer guerra, vai tê-la. 

Voltou a endireitar-se, arfando de emoção. As palavras lhe saíram do 
fundo do peito e Jasad sabia disso. O cardassiano balançou a cabeça, 
emudecido pelo descaramento da ameaça. A tela escureceu abruptamente e a 
imagem de Jasad foi substituída por naves e estrelas. 

— Major — disse O'Brien, num sussurro, de seu posto. Ela moveu-se em 
sua direção, ainda irada, com os cabelos castanhos balançando. O humano 
estudava-a com sincera admiração, sorrindo sem realmente sorrir. Ela piscou 
os olhos, levemente abalada pela brusca mudança de intensidade emocional. 

— Lembre-me de nunca jogar poker roladano com a senhora— disse 
O'Brien com sinceridade, e Kira quase, quase, sorriu. 

✰ 
Na ponte da nave de guerra cardassiana, Jasad fitava a estação espacial 

em sua tela, totalmente perplexo, com o indicador pousado sobre os lábios. 
Voltou-se então para o segundo homem em comando, Majut, que se 
aproximava. Jasad não tinha a menor idéia do que fazer em relação à ameaça 
da major bajorana. Achava que ela sem dúvida estava blefando e lançando 
ameaças vãs em desespero de causa, como era de se esperar de qualquer 
bajorano. Mas como ter certeza de que suas ameaças eram realmente vãs, 
uma vez que a Frota Estelar tinha assumido o comando da base? 

Majut fez uma rápida reverência e esperou que Jasad lhe acenasse com a 



cabeça para começar a falar. 
— Estão usando um campo Thoron para bloquear nossos sensores, Gul, 

mas conseguimos penetrá-lo. 
— Hmmm... — Jasad correu os dedos pelos lábios e pelo queixo abaixo. 

— Quais são suas defesas? 
Majut entregou ao comandante uma prancheta de dados. Jasad estudou-a 

enquanto o segundo em comando falava: 
— De acordo com nossos sensores, eles possuem aproximadamente 

cinco mil photons e bancos phaser integrados em todos os níveis. 
Jasad franziu a testa, surpreso, com a informação que tinha diante de si. 
— Quando foi que transportaram todo esse armamento? Como 

conseguiram instalá-lo sem nosso conhecimento? Majut hesitou e então 
apontou para a prancheta nas mãos de Jasad: 

— A análise mostra claramente que... 
Jasad jogou a prancheta para o outro lado da sala. Majut enrijeceu o 

corpo, mas manteve-se calado, esperando que o comandante falasse 
primeiro. 

Jasad sacudiu a cabeça. 
— De alguma forma eles criaram uma enorme ilusão com sombras de 

duranium. 
— Mas, se não for uma ilusão... 
— É uma ilusão! — grunhiu Jasad. 
Majut aproximou-se dele, adotando um tom apaziguador, procurando 

chamá-lo à razão. 
— Por que arriscar um confronto, Gul? A Quarta Ordem pode chegar 

aqui em um dia. 
Jasad suspirou em extrema frustração. 
— E a Frota Estelar também. — Ergueu a mão à testa e esforçou-se para 

pensar. 

✰ 
— Eles acreditaram! — disse Bashir, exultante, virando-se para Dax 

como se fosse abraçá-la cheio de alegria. Ela manteve-se imóvel em seu 
posto, fazendo com que Bashir se voltasse para os outros em busca de apoio. 

— Nós conseguimos — gritou ele. 
— Ainda não — advertiu O'Brien, tenso. — Eles ainda estão pensando. 

Com uma pequena ruga de preocupação, Dax dirigiu-se a Kira: 
— Major, a nave capitania está enviando uma mensagem via subespaço, 

solicitando reforços. 
— Viva! — Bashir deu alegremente um soco no ar. 



Sem se mover, Kira fitava a tela. Ela vinha lidando há muito tempo com 
os cardassianos para confiar neles. 

— É muito cedo para comemorar vitória, doutor.... Sr. O'Brien? 
O alferes fez uma leitura de dados, sobressaltando-se com o que viu. 
— As naves estão sendo posicionadas em formação padrão de ataque. 
Bashir deixou cair o braço e quedou-se silente. Kira trocou olhares 

sombrios com O'Brien e Dax. Assim como se ressentira ao saber que a Frota 
Estelar estaria enviando pessoas para operar a estação, estava, naquele 
instante, extremamente grata por terem vindo, por ter a oportunidade de 
trabalhar com elas e de conhecê-las. Era uma pena que talvez tivessem que 
morrer. 

Mas ao menos, teria o frio consolo de morrer em boa companhia. Se 
apenas Bashir conseguisse ficar de boca fechada... 

— Postos de combate — ordenou Kira serenamente, lutando para vencer 
o desespero que sentia ao pensar que os sonhos de Kai e Sisko, os sonhos 
dos profetas, não tinham passado de sonhos.— Profetas, — rogou em 
silêncio, — onde estão vocês e o seu Templo Celestial agora que 
precisamos? 

✰ 
Entorpecido pela dor, Jake deixou que os dois ferengis o levassem de 

volta pela calçada até o cassino. 
Já quase não havia ninguém passando por ali. A maioria tinha 

conseguido seguir para a área do mercado central. E os que não o fizeram 
passavam por eles apressadamente. Eram, na sua maioria, mercadores que se 
recusavam a partir sem antes proteger as mercadorias. 

— Alerta vermelho — continuava repetindo o computador nos 
intercomunicadores acima — Sigam imediatamente para a área do mercado 
central. 

Em frente ao cassino, o pai de Nog fez uma pausa. 
— Vão vocês na frente. Tenho que cuidar de algumas coisas. 
— Vou ajudar — voluntariou Nog, visivelmente ansioso em recuperar as 

boas graças do pai. 
— Vocês não deviam entrar aí — disse Jake desanimadamente.— 

Devíamos ir todos diretamente para a área do mercado. 
— Vá você na frente — Nog deu-lhe um pequeno empurrão. 
Jake desequilibrou-se, mas não chegou a cair. Não temia por si próprio. 

Só conseguia pensar no pai perdido no buraco-de-minhoca e em como lhe 
havia acariciado os cabelos na noite anterior, achando que o menino 
estivesse dormindo. 



Estava apenas pensando como você se parece com sua mãe... 
Sabia, porém, que se houvesse problemas, se os cardassianos abrissem 

fogo contra a estação, com certeza seria perigoso ficar dentro dos edifícios. 
Observou Nog e o pai sumirem cassino a dentro. 
— Por favor, não entrem aí — disse Jake, sem ninguém para ouvi-lo a 

não ser ele mesmo. Ouviu-se, então, um grande estrondo, como um 
terremoto. O convés deu uma guinada sob

 
seus pés, jogando-o ao chão. 

✰ 
O convés do setor de Operações sacudiu sob as botas de Kira. Ela trocou 

o peso de uma perna para outra e conseguiu manter o equilíbrio. Não havia 
sido um impacto direto, graças aos profetas. Ela ligou uma representação 
esquemática da estação no console e viu que as cargas haviam explodido 
fora do anel de atracação. 

Enquanto a estação balançava com o impacto, O'Brien a chamou: 
— Eles podem estar apenas nos testando. Posso correr uma onda de 

compressão de pulso pelos bancos phaser e lançar-lhes um disparo que 
poderá fazê-los pensar de novo. 

— Faça-o — ordenou Kira, agarrando-se ao console com uma das mãos, 
quando o convés foi novamente sacudido. 

Observaram juntos o disparo phaser riscar o espaço e atingir a belonave 
cardassiana. Não houve gritos de vitória de Bashir dessa vez. Ele se 
mantinha em sóbrio silêncio ao lado de Dax, enquanto a pós-imagem da 
explosão se dissipava, revelando o dano feito ao casco da nave de guerra. 

Mas o ataque cardassiano não diminuiu. Kira segurou-se com as mãos, 
quando a estação foi novamente sacudida. 

— Relatório de danos — gritou Kira, mas antes mesmo que O'Brien 
pudesse responder, sabia que o anel de habitação havia sido atingido. 

— Impacto direto — disse ele. — Nível quatorze. Compartimentos de 
carga vazios... Nenhuma baixa. 

Seu alívio teve curta duração. 
— Os escudos caíram para vinte e sete por cento — alertou Dax, pouco 

antes de Kira ver o mundo ser sacudido por um estrondo ensurdecedor, e cair 
batendo o rosto contra o convés. 

✰ 
Os tremores ficaram piores, depois acalmaram-se um pouco. Jake jazia 

caído no sujo convés de metal, procurando algo em que se agarrar. Respirou 
profundamente e afastou a apavorante idéia de ter voltado à Saratoga e de 
que todos estavam prestes a morrer. Tudo ficaria bem, disse a si mesmo. Ele 
estava na estação espacial e os cardassianos haviam aberto fogo contra eles, 



mas já haviam parado e ele estava bem. 
Desde que não pensasse no pai. Se os cardassianos haviam usado armas 

contra a estação, o que teriam feito com o pequeno módulo? 
Estava tudo bem. O módulo estava perdido no buraco-de-minhoca, 

lembra-se? Os cardassianos não vão encontrá-lo, tampouco... 
Não era um grande consolo. Se você conseguir se safar desta, pai, 

prometo que nunca mais vou reclamar sobre esta estação espacial. Nunca 
mais vou perguntar sobre a Terra. Quero que você consiga voltar, pai... por 
favor... 

Jake esforçou-se para parar de pensar e ergueu-se com dificuldade. O 
Passeio foi novamente sacudido, mas dessa vez ele estava preparado e 
conseguiu manter o equilíbrio abrindo os braços. Tinha medo de se apoiar na 
periclitante frente da loja. 

— Nog? — gritou para dentro do cassino. — Nog, temos que nos 
apressar. 

Não houve resposta, mas Jake pôde ouvir movimentos e ruídos metálicos 
no interior da estrutura. Sentia-se estranhamente culpado por desertar Nog e 
o pai, apesar de eles não lhe terem feito nenhum favor. Procurou justificar-se 
pensando que seu pai certamente gostaria que saísse dali e procurasse um 
lugar seguro. Se Nog e o pai dele queriam ignorar o aviso do Oficial Odo, 
era problema deles. Jake havia feito tudo que podia. 

— Estou indo embora! — gritou ao virar-se e seguir apressadamente 
pela calçada. 

Sem aviso, o chão tremeu e se levantou, como se uma mão gigantesca 
tivesse agarrado a estação e a sacudido como a um tapete. Jake foi lançado a 
vários metros, caindo de cara no chão, batendo dolorosamente os cotovelos e 
depois o queixo contra o metal e mordendo a língua. 

O movimento foi acompanhado de um estrondo ensurdecedor. Jake ficou 
ali caído, sentindo gosto de sangue na boca, e cobriu a cabeça com os braços 
para protegê-la da chuva de fragmentos de metal. 

Ficou sem se mexer por alguns segundos, até ter certeza de que a chuva 
de pedaços de metal e os tremores haviam cessado. Virou-se então para o 
lado e sentou-se com um gemido, esfregando cuidadosamente o queixo 
ferido com os dedos. 

Vários metros à direita, o fogo irrompeu pelo convés. Enquanto olhava, 
um segundo foco de chamas surgiu no lado esquerdo do convés. Ergueu-se 
cambaleando, correu de volta até o cassino e espiou dentro, ficando 
horrorizado ao ver as chamas e a fumaça próximo ao bar. O fogo era 
pequeno e podia facilmente ser apagado pelo sistema extintor de incêndio 
automático, se esse funcionasse melhor que os outros sistemas da estação. 



Mas Jake não ficou tranqüilo. 
— Nog! — gritou. 
O ferengi surgiu do meio da fumaça e correu tossindo para a calçada. 
— Meu pai — disse Nog, apontando para o meio das chamas antes de 

ser tomado por um acesso de tosse. 
O Passeio foi sacudido por outro impacto. Ele e Jake agarraram-se um ao 

outro para conseguirem manter o equilíbrio. 
Jake olhou as chamas por um instante, então correu até a calçada e bateu 

no intercomunicador público mais próximo. 
— Oficial Odo... alguém! 
Parou de gritar ao ouvir o ruído de estática que vinha do alto-falante. Um 

pouco além na calçada, na direção do mercado central, pôde ver as chamas 
subindo pelo convés. O fogo parecia pior naquela direção do Passeio. O 
auxílio levaria algum tempo para chegar até ali. 

Começaram a ouvir gemidos partindo de dentro do cassino. Sem pensar, 
Jake encheu o pulmão de oxigênio e correu para dentro do fogo, que era 
pequeno e restrito. A fumaça era pior que o fogo. Jake abanou o ar com as 
mãos, procurando enxergar, com os olhos ardendo e lacrimejando. 

O pai de Nog jazia caído de lado entre a escada e o bar, tossindo e 
gemendo. O pesado corrimão de metal havia caído em cima de suas pernas. 
As chamas subiam pelo convés próximo ao bar, muito perto do ferengi mais 
velho. Ondas de calor tremiam próximo a seus pés. Ao ver Jake, disse numa 
voz trêmula: 

— Socorro — então cobriu o rosto com os braços e teve um acesso de 
tosse. 

Jake segurou o corrimão e largou-o quase imediatamente, gritando de 
dor quando o metal quente lhe queimou as mãos e dedos. 

Pensou subitamente no pai a bordo da Saratoga, encontrando a esposa e 
o filho presos sob um anteparo em chamas e lembrou-se, quase por 
revelação, que as mãos do pai estavam enfaixadas naquele primeiro e 
horrível dia em que Jake acordou na enfermaria da base estelar. Ele as tinha 
visto, mas nunca realmente as percebera. Havia estado muito preocupado 
com a própria dor para pensar no pai... 

Ouviu um berro ao lado, quase dentro do ouvido. Voltou-se e viu Nog, 
apavorado, agitando-se a seu lado e esfregando as mãos. 

— Não podemos ficar aqui — gritou o jovem ferengi. — O sistema não 
está funcionando! O fogo... 

— Vá embora, então! — gritou Jake com raiva. — Sou apenas um 
humano estúpido e não posso deixá-lo aqui desse... 

As luzes obscureceram-se e o chão inclinou-se sob o impacto de outra 



explosão, fazendo-o cambalear na direção do fogo, girando os braços para 
manter o equilíbrio. Suas mãos e braços tocaram as chamas. Fechou os olhos 
com o calor que sentiu no rosto. Mãos surpreendentemente fortes o 
agarraram e o puxaram para trás. Olhou admirado e tossindo enquanto Nog 
rapidamente apagava uma brasa que lhe caíra na manga. Os gemidos do 
ferengi mais velho se intensificaram, como se o movimento lhe tivesse 
causado mais dor. 

Algo se quebrou no bar. Eram garrafas que tinham caído, algumas 
estavam rachadas e vazando. O conteúdo escorreu pelo chão e os meninos 
viram, horrorizados, a poça se incendiar rapidamente. 

✰ 
Quando o alerta soou, o primeiro impulso de Keiko foi retornar ao 

alojamento. Era suficientemente treinada nos procedimentos da Frota Estelar 
para nem sequer pensar em entrar em contato com Miles, apesar de desejar 
fazê-lo desesperadamente. Ele estaria por demais atarefado. Falar com ele 
somente iria distraí-lo de seus esforços para defender a estação. 

Por isso, Keiko agarrou Molly nos braços e correu de volta ao turbo-
elevador. Parou, assustada pela corrente de pessoas que por ela passavam, 
lembrando-se de que os elevadores poderiam não ser seguros naquela 
situação. 

Voltou-se e acompanhou a multidão que fugia para a área descoberta, 
quase sem poder acreditar que a estação estivesse realmente sob ataque. Os 
cardassianos provavelmente tinham quebrado o tratado de paz com a 
Federação, mas por quê? 

Não se deixou dominar pelo medo. Estivera na Enterprise sob ataque e 
havia sobrevivido, até mesmo quando enfrentaram o maior de todos os 
inimigos: os borgs. Naturalmente isso havia sido antes de Molly nascer. Era 
mais fácil naquela época, pois arriscava somente a própria vida. Mas, por 
causa de Molly, não ousava entrar em pânico. 

Porém, a menina percebeu o medo das outras pessoas e começou a 
chorar, agitando-se tão violentamente nos braços da mãe a ponto de Keiko 
quase não conseguir segurá-la. 

— Agora não, Molly! Temos que correr. Deixe a mamãe carregá-la. 
Molly começou a gritar como uma buzina Klaxon e agitou-se ainda mais. 
Keiko cerrou os dentes e apertou-a nos braços com mais força. Estava quase 
correndo para poder acompanhar a leva de pessoas que fugiam. Não tinha 
idéia de onde ficava a área do mercado central, mas confiava que a multidão, 
na maioria bajoranos, a conduzisse ao local certo. 

Ouviu-se um estrondo grave, como um trovão. O chão foi sacudido e 



inclinou-se para a direita de Keiko. Ela tropeçou na mulher bajorana à frente 
e quase caiu, apertando tanto Molly que a criança gritou. As outras pessoas 
que cambaleavam tentando manter o equilíbrio lhe deram cotoveladas e 
joelhadas nas costas e nos flancos. Ouviram-se gritos de medo na multidão. 
Molly começou a chorar. 

— Está tudo bem — arfou Keiko. — Segure-se na mamãe, benzinho. 
Segure firme. 

Com os olhos arregalados e parando de chorar, a menina agarrou-se à 
mãe enquanto voltavam a andar, dessa vez mais lentamente. Apesar da 
explosão, a multidão se acalmou quando um homem bajorano caminhou 
entre eles, falando com uma voz ao mesmo tempo autoritária e 
tranqüilizadora. 

— Fiquem calmos, por favor, e não corram. Assim será mais fácil chegar 
à área de evacuação em segurança. — Estendeu a mão e segurou um rapaz 
que passava correndo por ele. O rapaz imediatamente diminuiu o passo. 

Era o oficial de segurança, reconheceu Keiko. Miles havia falado a seu 
respeito. Quando se aproximou, ela entendeu o que Miles quisera dizer ao 
mencionar que ele não "conseguia imitar perfeitamente um bajorano". Nunca 
havia visto um transmutante até então, mas ao ver o oficial Odo passar, 
abaixou o rosto e reprimiu o impulso de encará-lo. Miles havia descrito Odo 
como um cínico rabugento cuja companhia não era nada agradável mas, 
naquele instante, Keiko sentia-se grata pelo efeito de sua presença na 
multidão. 

Quase haviam chegado à área do mercado central, quando o convés 
balançou novamente. Keiko caiu de joelhos, foi ajudada por outra bajorana e 
continuou andando. Molly estava por demais assustada para gritar. 

Outra explosão, e mais outra. Keiko desistiu de tentar prosseguir e 
simplesmente concentrou-se em manter o equilíbrio. 

— Está tudo bem — murmurava continuamente, beijando a cabeça de 
Molly e embalando-a como se ainda fosse um bebê. — A mamãe está aqui. 
Vai acabar logo. 

— Papai — lamuriou Molly e escondeu o rosto no pescoço de Keiko. 
— Papai está bem — disse ela, engolindo subitamente as lágrimas. — 

Ele está no setor de Operações, querida, cuidando de tudo. Ele vai fazer tudo 
ficar bem. Vamos vê-lo hoje à noite no jantar. — Oh, como era fácil pensar 
que havia sido um erro terem vindo para aquele lugar. 

— Quero papai — murmurou Molly no pescoço da mãe. Keiko piscou 
com força e tentou distrair-se para não chorar, olhando pelas janelas de 
observação. 

Pela janela mais distante, avistou a proa de uma belonave cardassiana e 



viu o phaser riscar o espaço estrelado antes do impacto. 
O mundo virou de cabeça para baixo, o som metálico feriu-lhe os 

tímpanos. Keiko foi lançada para o lado com força, sem poder pensar, sem 
poder respirar, sem conseguir segurar a criança. Ela protegeu a cabeça de 
uma chuva de fragmentos que caia do edifício ao lado. Um clarão vermelho 
alaranjado brilhou à sua frente. 

Ela sentou-se e cambaleou até ficar em pé juntamente com outras 
pessoas a seu lado. A poucos metros dali, as chamas irrompiam de uma 
fresta no convés de metal. Enquanto olhava, um segundo foco, um pouco 
menor, surgiu próximo dali. Então um terceiro. 

A explosão havia atingido um cano de combustível, percebeu Keiko. Se 
o vazamento não fosse contido rapidamente, todo o Passeio arderia em 
chamas. As pessoas espalharam-se e fugiram. 

Keiko olhou ao redor. 
— Molly? 
Nem sinal da menina, somente bajoranos, ferengis e humanos fugindo 

em pânico, gritando pelos companheiros perdidos. O oficial Odo parecia ter 
desaparecido. Keiko permaneceu no meio da confusão e começou a gritar 
enquanto a multidão passava por ela como uma onda, empurrando-a, 
forçando a mover-se ou ser pisada. 

— Molly! 

✰ 
O'Brien aproximou-se do console e ergueu-se. Embaixo dele, no posto 

de comando, a major Kira tinha acabado de se levantar e abrira a boca para 
dar uma ordem, quando Dax gritou acima do caos: 

— Um cano de combustível rompeu-se no Passeio. 
O'Brien sentiu um súbito calafrio de medo e lembrou-se do sonho que 

tivera a respeito do massacre de Setlik e do capitão Maxwell... e da estranha 
e sufocante convicção de que Keiko e Molly estavam sob mortal ameaça dos 
cardassianos. 

Era tudo ridículo, naturalmente. Elas estavam provavelmente em seus 
alojamentos, assustadas porém seguras... mas o medo de O'Brien se recusava 
a submeter-se à lógica. 

Ele reprimiu o pensamento, forçando-se a concentrar-se na pergunta que 
a major Kira lhe havia feito: 

— Pode desviar o fluxo principal de energia? 
Seus dedos começaram a trabalhar no painel antes que ela terminasse de 

falar, mas o resultado o fez contrair o rosto de frustração. 
— Os controles estão travados. Uma voz surgiu do intercomunicador. 



— Odo para o setor de Operações. 
O'Brien percebia o medo reprimido na voz do oficial. Kira pressionou o 

controle do intercomunicador, com uma expressão sombria. Ela sabia, assim 
como O'Brien, por que Odo estava chamando. 

— Pode falar. 
— Tenho pessoas feridas aqui! Viram aquele médico em algum lugar? 

Bom Deus, orou O'Brien enquanto continuava a lutar com os controles, fazei 
com que Keiko e Molly tenham ficado nos alojamentos. Fazei com que elas 
não estejam ali. Kira voltou-se para Bashir, mas ele já estava indo para o 
turbo-elevador. 

— Estou a caminho — disse ele, sem se voltar para encará-la. Pela 
primeira vez, a major sentia-se realmente feliz por ter o jovem médico na 
estação. 

Não que isso importasse muito, na verdade, pensou O'Brien, deixando-se 
entregar a uma onda de desespero. Bashir apenas poderia aliviar o 
sofrimento dos feridos. Eles iriam todos morrer. Era somente uma questão de 
tempo até que os cardassianos rompessem outro cano de combustível, e 
outro, e mais outro, até que toda a estação explodisse e iluminasse o céu de 
Bajor como um pequeno sol. 

Do mesmo modo como haviam matado em Setlik, não mostrando 
nenhuma compaixão quer para jovens quer para os idosos. Matando todos, 
até forçar homens como o capitão Maxwell e O'Brien a se tornarem 
assassinos também. O'Brien pensou em Maxwell sendo levado às raias da 
loucura pela perda da família. Quão fácil seria, se Keiko e Molly fossem 
mortas, buscar vingança, matando, matando e matando... 

A expressão de O'Brien se enrijeceu ao agarrar-se ao console devido aos 
abalos. Nem morto iria deixar os cardassianos ganharem esta batalha. Não 
iria se entregar ao medo e ao desespero. Antes de deixar que algo 
acontecesse a Molly e Keiko, iria lutar com os cardassianos nem que fosse 
com as próprias mãos. 

O'Brien ergueu o queixo, desceu da Engenharia e cambaleou até o posto 
de comando, murmurando para si mesmo e para Kira. 

— Vou ter que desligar a força principal ou o Passeio inteiro vai explodir 
em chamas. 

Andou até o poço, jogou as pernas no buraco e engatinhou para dentro. 
— Malditos cardassianos... Tínhamos acabado de consertar a droga do 

equipamento. 

✰ 
No cassino, Nog gritou de susto quando um novo fogo surgiu nas 



bebidas derramadas. Jake permaneceu quieto e procurou pensar. Sabia que 
assim que o fogo se espalhasse para as outras garrafas, o lugar inteiro ia ser 
consumido pelas chamas e não haveria tempo de salvar o pai de Nog. Densa 
fumaça envolveu o ferengi mais velho e as chamas aproximaram-se de seus 
pés. Mas estava mais ameaçado pela inalação de fumaça do que pelas 
chamas, concluiu Jake. 

As luzes se obscureceram novamente e então apagaram-se 
completamente. Nog e o pai tornaram-se apenas silhuetas imprecisas contra 
a luz das chamas. 

Seu pai devia ter se sentido assim, pensou Jake: inútil, assustado e 
abalado. Mas havia encontrado um modo de ajudar, um modo de enfrentar a 
fumaça, o fogo e o medo e tinha conseguido salvar a vida de Jake... 

— Temos que apagar o fogo — gritou. — Não há extintores manuais? 
Ou algum sistema sobressalente? 

Nog fez que não com a cabeça. 
— Tem água ali no bar? 
Nog deu um guincho de medo e afastou-se das chamas que cresciam. 
— Tem água ali? — disse Jake, exigindo uma resposta e sacudindo-o 

pelos ombros. 
Nog moveu-se tão súbita e rapidamente que Jake pensou a princípio que 

estava fugindo. Mas o jovem ferengi passou rente às chamas, contornando-
as, e correu até o bar. Voltou com panos molhados e deu um ao pai, que o 
colocou sobre a boca e o nariz, e outro a Jake que começou a usá-lo para 
apagar as chamas. Nog fez o mesmo. 

O chão e as paredes continuavam a sacudir com o impacto das repetidas 
explosões, fazendo que os dois cambaleassem como bêbados. Mesmo assim, 
em um minuto haviam reduzido o pequeno incêndio a cinzas fumegantes. 

Arfando e tossindo, com a garganta e os olhos ardendo, Jake sentiu-se 
vitorioso. Olhou o amigo bater com o pano, apagando uma última chama. O 
suor escorria pela face suja de fumaça do jovem ferengi, misturando-se às 
lágrimas que caíam do canto dos olhos. A fumaça, o calor, a adrenalina e o 
esforço haviam-nos deixado exaustos, mas ainda não era hora de descansar. 

Ainda segurando o pano molhado no rosto, o ferengi mais velho havia se 
acalmado um pouco, mas tinha os olhos vidrados de dor. Jake pediu panos 
secos e grossos. Nog assentiu com a cabeça e correu até o bar. 

Nog era um bom sujeito, concluiu Jake, enquanto via o ferengi apanhar 
os panos. Talvez fosse um ladrão, e às vezes um pouco covarde, mas podia-
se contar com ele nos momentos de crise. E certamente não era tolo. 

Nog voltou correndo e deu um pano seco a Jake, então apanhou o seu e 
amarrou-o à extremidade do corrimão de metal que prensava os pés do pai. 



Jake amarrou o seu pano à outra extremidade do metal quente e acenou para 
Nog quando tinha as mãos posicionadas. 

Jake puxou com toda a força, fazendo os músculos retesarem-se até 
sentir dor. 

Enquanto se esforçava, pensou no tenente boliano, Hranok, que havia 
servido com o pai na Saratoga. Hranok tinha ido até a enfermaria da base 
estelar para conversar com Jake quando o pai não estava presente. Não lhe 
dissera tudo, suspeitava Jake, mas havia lhe contado o quanto o pai se 
esforçara para salvar a esposa e o filho... Ele se esforçara, mas nada 
conseguira. O anteparo era muito pesado... 

Do outro lado, Nog cerrou os dentes e soltou um grave e rouco rosnado, 
enquanto se esforçava. 

Vagarosamente, muito vagarosamente, conseguiram erguer o pesado 
corrimão... um milímetro, depois outro. Com um grito, Nog puxou com mais 
força, além da própria capacidade, e Jake puxou também, sentindo cada 
músculo se retesar com o esforço. O corrimão tremeu e ergueu-se um pouco 
mais. 

A estação balançou. Por milagre, Jake conseguiu manter-se em pé, 
sentindo o calor do metal passando através do pano. Mas o corrimão caiu 
perigosamente perto do peito do ferengi mais velho. 

Era horrível. Devia ter sido horrível para o pai, tentar repetidas vezes 
sem conseguir. Ter que deixar a esposa caída ali... Se Jake tivesse tentado 
levantar o anteparo sozinho, teria ficado com ela, não seria capaz de deixá-la 
sozinha. Mas o pai a havia deixado, não porque fosse mais fraco, mas porque 
era mais forte. Ele a deixara por causa do amor que tinha pelo filho 
sobrevivente... 

Jake gritou e lutou contra o peso do corrimão. Nog fez o mesmo. Por 
fim, o corrimão ergueu-se o suficiente para que o ferengi mais velho 
conseguisse se libertar, puxando a perna machucada. Ambos os meninos 
largaram o corrimão ao mesmo tempo, encolhendo-se ao ouvir o forte ruído 
metálico que fez ao cair no chão. 

— Vamos carregá-lo nos ombros — disse Jake, tendo então um acesso 
de tosse. Quando passou, Jake e Nog ergueram o ferengi mais velho. Foi 
uma manobra desajeitada, que fez o pai de Nog torcer o rosto de dor, mas 
conseguiram levá-lo para fora do cassino até a calçada, onde Jake respirou 
profundamente. 

Andaram pela calçada como uma criatura ferida e manca de seis pernas, 
rumo à área do mercado central. Jake viu fios de fumaça subindo de outros 
incêndios recém apagados. O pai de Nog começou a falar em ferengi com o 
filho, num sermão áspero e surpreendentemente ríspido. 



Já haviam se aproximado da multidão reunida no mercado quando Jake 
juntou coragem para perguntar ao amigo: 

— O que foi que ele disse? Nog sorriu com os olhos. 
— Ele disse que você foi um péssimo exemplo para mim, humano. Disse 

que foi muito estúpido de nossa parte arriscar a vida para salvá-lo. Nenhum 
ferengi decente o teria feito. 

Jake olhou para cima e suspirou desanimado. 
Nog concordou com ele com uma expressão que poderia ser um sorriso 

ou um espasmo de dor. 
— Ele também me pediu que lhe agradecesse. 
Jake voltou-se para o ferengi adulto com um sorriso e disse: 
— Não há de quê — mas suas palavras foram abafadas pelo estrondo de 

um novo impacto. 

✰ 
— Molly! — Keiko gritou, ao ser empurrada para trás pela multidão que 

fugia do fogo. As chamas que subiam do cano de combustível rompido 
cresciam e ela sentia o seu calor no rosto. Procurou desesperadamente por 
algum sinal de Molly, mas a menina parecia ter sido engolida pela multidão. 
Molly era tão pequena, podia facilmente ter sido pisoteada. 

— Oh, meu Deus, Molly! 
É tudo culpa sua. Você nunca deveria ter convencido Miles a aceitar a 

promoção... 
Pare com isso. Acalme-se. Procure ficar calma. Se ela foi ferida, deve 

estar caída perto do fogo. 
Keiko abriu caminho por entre a corrente humana. Os bombeiros da 

estação, todos bajoranos, tinham conseguido passar pela multidão e estavam 
começando a controlar as chamas com extintores portáteis. Aparentemente 
os danos haviam causado a paralisação dos sistemas automáticos da estação. 

— Vocês viram uma garotinha? Uma garotinha humana? — gritou 
Keiko para eles, mas estavam preocupados com o fogo e apenas um deles a 
ouviu e respondeu encolhendo os ombros. Ela correu os olhos pelo convés 
deserto. Nenhum sinal de Molly. Se a criança tivesse sido pisoteada, estaria 
caída por ali... 

Não pense nisso, disse a si mesma. Nem sequer pense nisso. 
Lutando para conter as lágrimas, Keiko voltou-se e caminhou 

apressadamente de volta ao grupo que havia parado de correr 
desesperadamente e estava se reunindo um pouco além na calçada. 

— Molly? — gritou Keiko assim que chegou próximo à multidão. A 
depressão que sentira pela manha e a autopiedade pareciam estar a milhões 



de anos-luz dali. Tudo parecia ridículo e sem sentido comparado à 
possibilidade de perder a criança. 

— Ninguém viu uma menininha? Uma menina humana de dois anos? 
Quase todos estavam muito agitados ou ocupados conversando entre si para 
ouvirem sua pergunta. Mas alguns, na maioria bajoranos, a olhavam com 
pena. Um deles, um rapaz, abriu a boca e disse alguma coisa, mas as 
palavras foram abafadas pelo estrondo de outra explosão. 

Keiko perdeu o equilíbrio e caiu sentada. Não procurou se levantar 
quando os tremores cessaram, mas ficou no chão, procurando em meio às 
pernas das pessoas, esperando poder encontrar Molly olhando do ponto de 
vista de uma criança. 

Uma mão estendida a fez olhar para cima. 
O oficial Odo estava de pé em frente dela. Suas feições estranhas e mal 

definidas eram difíceis de ser interpretadas por Keiko. A ausência das 
sobrancelhas e dos lábios fazia seu rosto parecer uma máscara inexpressiva. 
Porém, ela viu claramente que ele demonstrava preocupação no olhar. 

— Está ferida? — perguntou ele. Sua voz era ríspida, quase insensível: 
dissimulada, concluiu Keiko. Ela segurou-lhe a mão, surpreendendo-se por 
esta parecer normal, de carne e ossos, e deixou-se erguer. 

— Não — respondeu ela, embaraçada pelo tom trêmulo e choroso da 
voz. Esforçou-se para manter a voz firme. — Mas a minha garotinha, Molly, 
a filha do chefe O'Brien... não consigo encontrá-la. Nós nos separamos 
durante uma das explosões, quando todo mundo começou a correr. — Ela 
procurava pela multidão enquanto falava. 

— Bem, ela não deve ter ido longe — disse Odo com impaciência, como 
se estivesse ansioso para resolver aquele problema para poder continuar sua 
ronda. Voltou-se e olhou para a multidão. Então gritou em bajorano. A 
multidão imediatamente aquietou-se e passou a escutar o que Odo dizia, 
aparentemente perguntando sobre Molly. 

Quando terminou, um murmúrio soou pela multidão. Do outro lado, uma 
voz feminina gritou uma resposta em bajorano. Ouviu-se um choro familiar 
que fez Keiko levar a mão ao peito e dar um passo adiante. Molly então 
apareceu, chorando e esperneando, carregada por mãos alienígenas, que a 
passaram de mão em mão por cima da multidão. 

— Molly! — gritou Keiko, não mais procurando reter as lágrimas, 
voltando-se para Odo, que já estava procurando escapar. Ela agarrou-lhe o 
braço. 

— Oh, oficial, muito obrigada! 
Odo afastou-se com aversão e retirou o braço. 
— Por favor, madame. Não tenho tempo para isso. 



Ele havia dado apenas um passo quando um dos bombeiros, ansioso, 
aproximou-se e o puxou para longe. 

— Obrigada, de qualquer forma — disse Keiko para o oficial que se 
afastava. Então abriu caminho por entre a multidão até chegar à criança 
soluçante. 

✰ 
No Passeio, as luzes piscaram novamente e se apagaram completamente, 

mas as explosões não pararam. 
Odo ajoelhou-se ao lado de uma mulher bajorana e teve medo. Não pela 

própria vida, não tinha medo de morrer nas mãos dos cardassianos. Havia 
vivido sob essa ameaça desde quando podia se recordar, desde que os 
bajoranos o acolheram. Mas nunca, até então, havia se sentido tão 
completamente impotente. Não tinha nenhum instinto nem conhecimento do 
corpo dos humanóides e por isso mal conseguia reproduzir sua aparência. E 
não tinha a menor idéia do que fazer quando um deles era ferido, que era um 
dos motivos por que havia insistido tão rigidamente na proibição do porte de 
armas no Passeio. 

— A mulher ferida moveu-se um pouco e gemeu. Era jovem, atraente, 
uma das vendedoras. Odo a havia visto diversas vezes no Passeio, a ponto de 
cumprimentá-la com um aceno da cabeça sempre que se cruzavam. A maior 
das explosões havia destruído a frente de uma das lojas. Os estilhaços 
haviam atingido o pescoço da mulher. Uma poça de sangue estava se 
formando ao lado de sua cabeça. 

Ela estava sangrando mortalmente e Odo não tinha idéia do que fazer. 
Ela suspirou e abriu os olhos negros e assustados, encarando-o 

— Está tudo bem — tranqüilizou-a gentilmente em bajorano.— Você vai 
ficar boa. O médico está chegando. 

Ela abriu a boca para falar, mas ele apenas escutou o som de sua 
respiração acelerada. Seus olhos permaneceram por um instante 
completamente vazios e inexpressivos, então começaram a se fechar. 

Desesperado, Odo pressionou o ferimento. Imaginava precisar fazer algo 
para estancar o sangramento. Teve um calafrio ao sentir o sangue quente e 
pegajoso nos dedos e o nauseante cheiro metálico-orgânico. A sensação o 
deixou tonto. Respirou fundo e fechou os olhos. 

Sentiu um movimento ao lado e abriu os olhos. Pela primeira vez desde 
que o jovem humano havia chegado à base, Odo sentia-se verdadeiramente 
grato em ver o dr. Bashir. 

O médico ajoelhou-se a seu lado e rapidamente passou o tricorder sobre 
a mulher, com movimentos confiantes e experientes, como se já fizesse 



aquilo há centenas de anos. Odo sentiu um enorme alívio. 
Bashir concentrou-se na leitura, pôs o tricorder de lado e sem aviso 

agarrou a mão de Odo. 
Odo emitiu uma interjeição de surpresa e assustou-se, mas os 

movimentos de Bashir eram firmes e não admitiam resistência. Guiou os 
dedos de Odo a um ponto preciso no pescoço da mulher. 

— Aperte aqui — disse Bashir rispidamente. — Firme. 
Odo apertou com força, percebendo chocado que estava apertando a 

artéria da mulher, dentro do ferimento, o que o fez sentir-se tonto 
novamente. Começou a retirar a mão. 

— Sabe, doutor, talvez deva procurar outra pessoa... 
Com mais prática em atendimento médico, ia dizer, mas Bashir agarrou-

lhe a mão novamente e disse com tal autoridade que faria até a major Kira 
ficar dócil. 

— Aperte aqui!. 
Odo piscou os olhos. Controlou a tontura. Apertou os dedos com firmeza 

no local determinado. O sangramento parou, dando tempo para que Bashir 
retirasse um laser cirúrgico da maleta médica e amparasse a cabeça da 
mulher firmemente na mão livre. O jovem médico inclinou-se sobre a 
paciente com uma concentração que Odo jamais havia visto e começou a 
manejar o laser. 

Odo estava imóvel, pressionando firmemente, maravilhado com a 
habilidade de Bashir, quando as luzes voltaram. 

✰ 
— Deve bastar por enquanto — dizia O'Brien, começando a sair do 

poço, quando outra explosão atingiu a estação. Ele oscilou, quase perdendo o 
equilíbrio, mas conseguiu segurar-se à beira do poço até o tremor cessar. 
Saiu do poço e correu, antecipando outro impacto à sua estação. 

— Escudos a dezoito por cento e caindo — alertou Dax calmamente, 
como se não estivesse anunciando seu próprio fim. 

Kira agarrou-se à beira do console, como se fosse enterrar os dedos no 
metal e fitou as belonaves com amargo sentimento de derrota e ódio 
profundo a si mesma por haver confiado nos profetas e nos próprios sonhos 
estúpidos. Sua vida inteira tinha sido de luta contra esse mesmo inimigo. 
Havia perdido a guerra. 

Tal como seu povo, seu planeta, perderia também no final. 
O'Brien deve ter lhe percebido o desespero, pois disse: 
— Posso ainda lhe dar mais um round, major. 
Kira retirou as mãos do console e ficou em pé sem apoio. 



— Não — disse calmamente, ignorando a dor que a afligia. Não havia 
mais nada a fazer a não ser morrer com honra, sem medo. — Avise a nave 
capitania cardassiana que iremos... 

— Major — interrompeu Dax, sua voz normalmente calma estava tão 
excitada que fez com que Kira se voltasse para encará-la.— Estou captando 
um distúrbio de neutrinos a quinze quilômetros do anel de atracação. — 
Olhou para Kira com um grande sorriso. — É o buraco-de-minhoca! 

Kira respirou profundamente, conseguindo falar ao mesmo tempo que 
inspirava. 

— Passe para a tela. 
O buraco-de-minhoca surgiu explosivamente, iluminando a escuridão 

com um tremeluzente clarão nas cores do arco-íris. O Templo Celestial, 
pensou Kira. Em sua mente, era a mais bela visão que já tinha testemunhado. 
Sorriu de volta para Dax, que trazia no rosto uma expressão beatífica 
iluminada suavemente pelo brilho refletido. Voltou-se, então, novamente 
para a tela. 

Na entrada do buraco-de-minhoca, surgiu o minúsculo módulo, seguido 
pela gigantesca belonave cardassiana, quase cinqüenta vezes maior. 

A voz de Sisko, clara e triunfante, surgiu no intercomunicador: 
— Rio Grande para Deep Space Nine. 
Kira sentia-se tomada de emoção, quase a ponto de chorar. A emoção foi 

rapidamente substituída pela aversão à própria fraqueza. 
— Passe para a tela — repetiu rispidamente, mas não pôde deixar de 

sorrir ao ver a imagem de Sisko, perfeitamente incólume e sorridente, na 
cabine de controle do módulo. 

— Pode falar, comandante. 
— Desculpe o atraso — disse Sisko, com uma naturalidade que o brilho 

nos olhos desmentia. — Não sabia que teríamos visitas. Libere-me a 
atracação, Sr. O'Brien. 

— Sim, senhor — respondeu O'Brien com prazer. — Plataforma C 
liberada. 

— Obrigada — pensou Kira, sem mais se importar se as entidades a 
quem dirigia sua gratidão existiam ou não.— Obrigada... 

E riu, pela primeira vez, ao perceber que os disparos haviam cessado. 

✰ 
Sisko saiu da câmara de compressão para o Passeio como um homem 

renascido. Pela primeira vez em três anos, sentia-se livre da dor, livre do 
passado, capaz de olhar para o futuro. Podia ver que sua dor havia 
prejudicado Jake, mas tudo mudara, as coisas iriam melhorar entre eles. 



Sabia o que queria: as nuvens de culpa e autopiedade haviam se 
dissipado, deixando-lhe uma clara visão das coisas. Ele queria permanecer 
em DS9, queria continuar a ajudar os bajoranos. Sentia uma afinidade por 
esse povo. Eles também, como ele, haviam recebido uma nova chance, um 
novo início. 

Mas desistir do cargo na Universidade Vasteras não era uma decisão que 
poderia tomar sozinho. Teria que conversar com Jake. Os sentimentos do 
menino tinham que ser levados em consideração... 

Sisko voltou a atenção ao Passeio. Uma das lojas havia sido 
grandemente danificada e podia se ver o lugar onde um dos canos de 
combustível havia se rompido e queimado o convés. Uma multidão havia se 
reunido na calçada, já ajudando a limpar os escombros. A pouca distância 
dali, Odo e Bashir estavam agachados ao lado de uma mulher bajorana, 
conversando de modo tão amistoso que fez Sisko piscar e olhar de novo. 

— Pai! — Jake correu do meio da multidão e lançou-se nos braços do 
pai com tanta força que fez Sisko cambalear para trás. Ele se recuperou e 
abraçou o menino com tanto amor que teve que conter as lágrimas. 

— Pai... — Jake engasgou, agarrando-se ao pai como se tivesse medo de 
largá-lo. — Tive tanto medo de que... você não voltasse mais. 

— Está tudo bem — tranqüilizou Sisko, dando tapinhas nas costas do 
menino, como faria a um bebê. — Está tudo bem. Eu voltei. — Segurou o 
menino até senti-lo relaxar-se, então gentilmente afastou-o a um braço de 
distância e o fitou. — Meu Deus, Jake... — Sisko cheirou o ar. — Você está 
cheirando fumaça! Você está bem? 

— Estou. Houve um incêndio no cassino, mas nós o apagamos— Jake 
deu um sorriso torto, com o rosto sujo de fumaça animado, os olhos 
brilhando pelas lágrimas e pelo entusiasmo. — Sabia que você ia voltar. 
Mesmo quando Odo disse que o módulo tinha desaparecido no buraco-de-
minhoca. Você devia ter visto, pai, foi mesmo assustador no começo. Os 
cardassianos estavam disparando contra nós e todo o Passeio estava 
tremendo. Mas Nog e eu apagamos o fogo e ajudamos o pai dele, porque o 
corrimão de metal lhe tinha caído em cima. Ele quebrou a perna, mas o Dr. 
Bashir disse que vai ficar bom, e... 

— Ei, ei, ei, espere um pouco, companheiro — disse Sisko, agachando-
se até ficar da altura de Jake e sorrindo ao ouvir a conversa acelerada do 
menino. — Você e Nog? 

— É. Ele não é tão ruim na verdade, mesmo sendo ferengi. Ele ficou um 
bocado assustado quando os cardassianos começaram a atirar na gente. Ele 
odeia cardassianos. E eu juro que não roubei nada. Verdade, pai, não importa 
o que os outros digam. Então houve uma explosão muito forte e o convés 



pegou fogo e o pai de Nog ficou ferido, mas acho que ele vai ficar bom — 
Jake parou e piscou os olhos como se um pensamento tivesse acabado de lhe 
ocorrer — Você está bem, papai? O que aconteceu lá fora? 

— Nunca estive melhor — murmurou Sisko, erguendo-se. — Vou lhe 
contar tudo quando voltarmos ao alojamento. E talvez possamos conversar 
mais sobre esse ferengi e essa, ahn, história de não ter roubado nada. Mas 
tenho que cuidar de algumas coisas primeiro. — Pôs o braço nos ombros do 
menino e caminharam juntos até Odo e Bashir. A mulher bajorana de que 
cuidavam sorriu debilmente ao reconhecer Sisko. 

— Baixas? — perguntou Sisko. 
Bashir ergueu o rosto, com uma expressão séria e confiante. Parecia 

dezenas de anos mais velho que o jovem médico que Sisko encontrara no 
primeiro dia. 

— Treze feridos, comandante. Nenhum gravemente. 
Enquanto o médico falava, Odo escutava em silêncio com algo muito 

parecido com respeito. Sisko assentiu com a cabeça e caminhou com Jake 
até o turbo-elevador. 

— Há algo que tenho que conversar com você esta noite — disse ao 
menino. — Uma decisão que devo tomar e para a qual necessito de sua 
ajuda. Recebi uma oferta de trabalho, hoje, como professor de uma 
universidade. 

— Uma universidade? — Jake enrugou o nariz. — Quer dizer que seria 
um professor? 

— Isso mesmo. 
— Bem... é isso mesmo que quer fazer, pai? Não me parece muito 

emocionante. 
Sisko respirou fundo e tentou explicar num tom de voz o mais neutro 

possível. 
— É na Universidade Vasteras, Jake. Na Terra. 
Ele se segurou, esperando uma explosão de emoção e que Jake voltasse a 

pular nos braços do pai novamente. Ao invés disso o menino franziu a testa, 
olhando para os conveses que passavam pela porta do turbo-elevador e disse, 
numa voz estranhamente controlada: 

— Oh. 
— Pensei que ia ficar feliz — disse Sisko. 
— Bem... — Jake hesitou, então enrijeceu os ombros, como se fosse 

enfrentar uma tarefa desagradável. Quando falou novamente, sua voz era tão 
amadurecida que fez Sisko encher-se de amor e orgulho. 

— Acho que fico feliz quando você está feliz. Eu... eu não me importo 
mais com o lugar onde moramos, pai. Quero fazer o que você quiser fazer. 



A leve hesitação em sua voz fez com que Sisko perguntasse: 
— Mas...? 
— Bem... — Jake abaixou a cabeça e ficou olhando para o piso do 

elevador. — Eu teria que deixar Nog — Voltou a olhar para o pai. — Quero 
dizer, quase não tive tempo de conhecê-lo.— Acrescentou rapidamente, — 
mas está tudo bem, pai, se é isso que você quer fazer. 

Um sorriso espalhou-se lentamente pelo rosto de Sisko. Ele deu um 
tapinha gentil no ombro do menino. 

— Acho que posso lhe dar um pouco mais de tempo, Jake. — Antes de 
poder dizer mais, o elevador parou e abriu as portas no setor de Operações. 

Quando os dois saíram do turbo-elevador, Dax disse: 
— Os cardassianos estão esperando para falar com você, Benjamin. 

Sisko deixou Jake e caminhou até o posto de comando, postando-se ao lado 
de Kira, que o cumprimentou com um grande sorriso. 

— Passe para a tela — disse Sisko. 
As imagens de Gul Jasad e Dukat apareceram diante dele. Sisko os 

agraciou com um pequeno sorriso tenso. 
— Feliz retorno, Gul Dukat. 
— Comandante — disse Dukat mostrando-lhe os dentes. — Fico 

satisfeito por termos conseguido escoltá-lo de volta em segurança. 
Sisko trocou um olhar divertido com Kira. 
— Senhores — disse formalmente. — Entrei em contato com as formas 

de vida que criaram este buraco-de-minhoca. 
Jasad inclinou-se para a frente, com um pouco mais de ansiedade do que 

queria aparentar, suspeitou Sisko. 
— Esperamos ansiosos que faça os acertos para que sejamos 

devidamente apresentados. 
Sisko continuou, ignorando a interrupção. 
— Eles concordaram em permitir que o utilizemos na exploração do 

Quadrante Gama. 
Jasad enrijeceu as costas e começou a falar ameaçadoramente: 
— Então devo declarar que esse fenômeno ocorre em território que foi 

controlado pelo Império Cardassiano nas últimas seis décadas e portanto... 
Sisko o interrompeu. 
— Eu fiz um acordo com esses seres em favor do planeta Bajor, 

garantindo aos bajoranos o livre acesso ao buraco-de-minhoca. — Com o 
canto dos olhos, percebeu que Kira havia virado a cabeça para encará-lo. — 
Os que violarem esse acordo acabarão ficando perdidos em algum lugar 
entre Bajor e o Quadrante Gama. Se quiserem desafiar o que lhes digo, 
sugiro que voem de volta ao buraco-de-minhoca e verifiquem pessoalmente. 



Um longo silêncio se passou, enquanto os cardassianos o fitavam 
carrancudos. Dukat, então, perguntou com amargura. 

— Mas quem são esses seres? 
Sisko abriu a boca para iniciar uma longa explicação... então parou e 

sorriu discretamente quando uma resposta mais simples e mais verdadeira 
lhe ocorreu. 

— São os profetas do Templo Celestial. 
Voltou-se e viu que Kira o olhava francamente maravilhada. 

✰ 
— Bom dia — disse Jean-Luc Picard cordialmente, mas com uma 

hesitação, um quase imperceptível tom de defensiva na voz ao parar à porta 
do escritório do comandante da estação. 

Sisko ergueu o olhar do monitor, tendo acabado de se comunicar com 
Opaka, e ergueu-se. 

— Capitão. 
Estendeu a mão e andou até Picard. Dessa vez, Sisko não sentiu o cheiro 

de fumaça, não escutou o choro, não viu a luz vermelha do sensorscópio, 
nem o monstruoso híbrido de metal e pele. Dessa vez, viu apenas um 
homem, um homem muito humano, de carne e ossos, que carregava 
profundas cicatrizes da violação borg. 

Sisko esqueceu-se da própria dor e pensou na de Picard. Sentiu-se 
envergonhado pelo comportamento anterior. Não havia aliviado a própria 
dor, apenas aumentado a do capitão. Não podia imaginar que tipo de 
demônios suas palavras tinham evocado. Queria explicar, pedir desculpas, 
mas não encontrava palavras. 

Apertou firmemente a mão de Picard, como faria com um velho amigo, e 
sentiu-se aliviado quando o capitão retribuiu o aperto. Picard apertou os 
olhos um pouco, curioso com a súbita cordialidade, enquanto olhava para 
Sisko. 

— Perdoe-me — Sisko queria dizer, mas as palavras morreram-lhe na 
garganta. Em lugar disso, apenas sorriu debilmente. 

Picard percebeu o sorriso e o retribuiu, muito discretamente, e Sisko 
pensou ter notado um traço de gratidão. 

Soltou a mão de Picard e fez sinal para que o capitão se sentasse. Picard 
sentou-se e Sisko voltou à cadeira atrás da escrivaninha. 

Picard foi o primeiro a falar. 
— Então, comandante. Parece-me que sua transferência para a DS9 já 

trouxe alguns frutos. Estou curioso para saber como conseguiu localizar o 
buraco-de-minhoca. 



Sisko sorriu e lhe contou tudo. Explicou a respeito de Kai Opaka e da 
orbe, sobre como Dax utilizou a mitologia bajorana para localizar a entrada, 
sobre o Templo Celestial, sobre o ataque cardassiano e os valorosos esforços 
de Kira e O'Brien para salvarem a estação e o comandante. 

Picard escutou tudo com grande interesse, assentindo com a cabeça ao 
ouvir o elogio de Sisko a seus oficiais e sua visão otimista dos efeitos que o 
buraco-de-minhoca teria sobre a economia bajorana. 

-... e os cardassianos deixaram claro que estão dispostos a colaborar — 
terminou Sisko, percebendo um pouco encabulado que vinha tagarelando 
sem parar a toda velocidade, como Jake o fizera ao encontrá-lo saindo da 
câmara de compressão. — Ao menos por enquanto. 

Picard sorria, com os dedos dobrados sobre o queixo e o indicador 
estendido apoiado no rosto, parecendo apreciar o entusiasmo do comandante. 

— Parece-me que conseguiu colocar Bajor no mapa, comandante. Este 
lugar deve se tornar um importante centro de comércio e de exploração 
científica. — Mudou de posição na cadeira e inclinou-se para a frente. — E 
para a Federação, um de nossos portos mais importantes. 

— Capitão — disse Sisko sem jeito e hesitou. Picard o olhou 
interrogativamente. — A respeito de nossa conversa sobre uma pessoa para 
me substituir... 

— Sinto muito. Não tive tempo de comunicar seu pedido ao Comando 
— a expressão de Picard tornou-se opaca e indecifrável. 

Sisko sentiu-se aliviado. 
— Gostaria que o pedido fosse esquecido, senhor. 
Picard inclinou o rosto magro e anguloso, com um olhar que parecia 

dizer a Sisko que aquilo não seria assim tão fácil. 
— Não sei se será possível, comandante. Tem certeza de que é isso que 

deseja? Não posso me arriscar a deixar em comando aqui alguém que... 
— Tenho certeza, senhor — interrompeu Sisko, com firmeza. 
Picard o observou em silêncio por algum tempo. Então ergueu-se e 

estendeu a mão por cima da escrivaninha do comandante. 
— Boa sorte, Sisko. 
— Igualmente, senhor — respondeu Sisko, enquanto apertava a mão do 

capitão. Picard piscou os olhos surpreso, a princípio, mas aos poucos sua 
expressão se alterou, tornando-se mais sombria, e Sisko teve a certeza de que 
o capitão compreendia perfeitamente o que ele queria dizer. 

— Obrigado — disse Picard brandamente. 



CAPÍTULO DOZE 
 
 
KEIKO ESTAVA SENTADA em seu alojamento, com as pernas 

encolhidas sobre o estofado sofá cardassiano, observando o marido brincar 
com a filha. Miles, deitado no chão, jogava Molly para cima, sacudindo-a até 
fazê-la rir de prazer. Era tarde, já se passavam duas horas da hora de Molly 
dormir, mas Keiko teve dó de colocá-la na cama. A criança não parecia nem 
um pouco sonolenta e Keiko sabia que os pais também custariam muito a se 
acalmar para conseguirem dormir, apesar de estarem física e 
emocionalmente exaustos. 

Os acontecimentos daquela tarde ainda pareciam aterradoramente 
próximos. Keiko tinha somente que fechar os olhos para ver novamente as 
chamas e a fumaça, a multidão em pânico à sua volta, empurrando, levando-
a para longe de Molly. Por mais assustadora que a lembrança lhe parecesse, 
Keiko não queria esquecê-la. Queria se lembrar do que o medo lhe tinha 
ensinado. 

Quando encontrou Molly novamente e as duas se abraçaram durante os 
últimos disparos dos phasers cardassianos, tudo na vida de Keiko se reduziu 
aos elementos mais básicos. Na provação por que passara no Passeio, tudo 
havia se tornado muito simples e claro, tão extraordinariamente claro. 

Ela amava Miles. Amava a filha. Os três eram humanos, mortais e 
chegaria uma ocasião em que dois deles viriam a perder o terceiro. Por mais 
cruel que isso parecesse, eram fatos sobre os quais Keiko não tinha controle. 

Mas tinha controle sobre a própria felicidade. E podia evitar que a 
autopiedade obscurecesse a alegria que compartilhava com Miles e Molly. 

Ela e Molly haviam voltado do Passeio contundidas e assustadas, mas 
sem nenhum ferimento. O alojamento não mais parecia sombrio e desolado, 
mas cheio de vida e promessas. Ela havia contado tudo a Miles quando ele 
retornou do serviço. Os três, então, se abraçaram por muito tempo. 

Keiko estava sentada e observava Miles e Molly sob a suave luz noturna 
e o brilho das estrelas, esperando que essa profunda gratidão nunca se 
apagasse. 

Tinha sido tão tola. Em vez de ficar deprimida com todo o tempo livre 
disponível, decidiu aproveitá-lo. Afinal de contas, sempre se sentira culpada 
na Enterprise por não passar mais tempo com Molly, por trabalhar demais. 
Bem, ali estava o tempo necessário. Ali estava o tempo para ler todas as 
revistas de botânica que nunca pudera ler a bordo da Enterprise, 
especialmente depois que Molly nasceu. Tinha também a oportunidade de se 



matricular em um curso de pós-graduação e um simpósio ou outro, via holo. 
— Estive pensando... — começou Keiko a dizer brandamente. 
Miles desceu a filha sobre o peito, dando-lhe antes um beijo ruidoso na 

bochecha. Molly deu um grito agudo, estendeu a mão e agarrou um cacho 
dourado na cabeça do pai. 

— Ai! — Miles gentilmente se libertou fazendo uma careta.— Molly, 
amor, você não sabe a força que tem. Algum dia vai ser a campeã do mundo 
de braço-de-ferro! — Olhou sorridente para a esposa. — Em que você esteve 
pensando, querida? 

— Estive pensando em começar um projeto de pesquisa botânica aqui na 
estação. Posso fazer todos os pedidos necessários... 

— Especialmente agora que diversos ônibus espaciais estarão vindo de 
diversas partes da galáxia por causa do buraco-de-minhoca. — Sentou-se 
com Molly no colo. 

— Vou pedir permissão ao comandante Sisko, é claro. 
— Não vejo porque ele deixaria de aprovar. 
Keiko suspirou de repente, lembrando-se de Jake e do garoto ferengi no 

Passeio. 
— O que foi, querida? — perguntou Miles, preocupado. 
— Oh. Não é nada realmente. Só estava pensando no filho do 

comandante Sisko. Ele estava no Passeio. Gostaria de fazer algo para ajudá-
lo. Ele parecia tão solitário. 

— Isso não me surpreende. Deve ser difícil estar nesta estação sem ter 
outras crianças da mesma idade e apenas um dos pais. — Miles olhou para o 
colo e abaixou a voz. — Ah, olhe. 

Molly estava dormindo encolhida, com as delicadas sobrancelhas 
franzidas como se estivesse concentrada em algo, os lábios rosados abertos. 
Miles cuidadosamente ergueu-a nos braços e esperou que a mãe a apanhasse 
para que pudesse ficar em pé. 

Keiko a carregou para seu quarto e carinhosamente a colocou na pequena 
cama que haviam trazido da Enterprise. Miles a seguiu e os dois ficaram no 
escuro observando a filha que dormia. 

— Quando os cardassianos começaram a atirar — sussurrou Miles, por 
fim, achegando-se a Keiko e colocando-lhe uma mão no ombro. — Temi 
tanto por vocês duas. 

— Estamos bem — sussurrou Keiko, voltando-se para ele. Ele continuou 
a falar como se não a tivesse escutado. 

— Senti-me tão terrivelmente culpado por trazê-las a este lugar e fazê-
las passar por tudo isso... 

— Acha que foi pior do que ter que enfrentar os borgs a bordo da 



Enterprise! — interrompeu Keiko, colocando gentilmente os dedos no 
ombro dele. 

Miles fez uma pausa, recordando-se. 
— Foi um milagre termos sobrevivido... Muitos não conseguiram. 
— Tivemos sorte — disse ela simplesmente. — E tivemos sorte hoje 

também. Por que se culpar então? Por que não ficamos gratos, 
simplesmente? Estou tão feliz por estarmos todos juntos. 

— Eu também — disse Miles e a abraçou. 
Keiko sorriu no escuro e colocou a mão na cintura dele. 
— Venha. Vamos nos deitar. 

✰ 
Sisko transportou-se para a superfície do planeta, levando apenas uma 

carga muito especial, cuidadosamente guardada em seu receptáculo. Dessa 
vez, ao andar pelas ruas bajoranas, sua atenção não estava voltada aos 
edifícios destruídos, o solo queimado e a vegetação morta, mas aos sinais de 
reconstrução nos edifícios recuperáveis e a multidão que enchia as ruas 
naquela manhã. Os vendedores haviam montado uma feira ao ar livre na 
praça ao lado do templo e o ar estava cheio de vozes de mercadores e 
compradores a pechinchar. Ao longe, erguiam-se as montanhas violáceas, 
tão serena e impressionantemente belas que pareciam irreais, como se 
fossem pintadas. 

Sisko imaginou como deveria ter sido bela a cidade antes da destruição e 
quão mais bela seria no futuro próximo. 

Chegou à entrada do grande templo de pedra e deteve-se, antes de passar 
da luz do sol brilhante às frias trevas. Um jovem monge apareceu quase que 
imediatamente e fez uma reverência. 

— Comandante, seja bem-vindo. 
Sisko sorriu, retribuindo a reverência um pouco desajeitadamente devido 

ao tamanho do receptáculo que trazia nas mãos, o qual, porém, não pesava 
quase nada. O monge voltou-se e caminhou rapidamente pela grande câmara 
reverberante. 

Sisko o seguiu, apressando-se para acompanhá-lo, e percebeu as 
melhorias. As paredes exteriores tinham sido consertadas e os monges 
estavam restaurando as interiores. Os escombros haviam sido removidos, as 
janelas quebradas substituídas e as estátuas danificadas removidas, 
presumivelmente para serem restauradas. 

— Comandante Sisko. 
Kai Opaka surgiu do meio das sombras. Dessa vez, ela se parecia 

exatamente com a mulher do sonho que Sisko tivera. As contusões haviam 



desaparecido e, apesar de ainda usar a bengala, quase não mancava ao cruzar 
o piso de pedra para aproximar-se dele. Seu sorriso era tão radiante quanto o 
dele. 

— Então você nos trouxe outro presente. 
Sisko riu e percebeu surpreso que sentia-se verdadeiramente feliz, uma 

emoção que não experimentava havia três anos. 
— Não, Opaka. Estou apenas restituindo o presente que me deu. 
— Venha — disse ela e voltou-se. Ele a seguiu até o holograma da 

piscina espelhada e juntos desceram a escadaria até a câmara secreta. 
Opaka tomou-lhe gentilmente a arca das mãos e a colocou sobre o nicho. 

Sisko esboçou um sorriso. 
— Quatorze planetas já entraram em contato conosco sobre a abertura de 

rotas de comércio através do espaço bajorano. 
Opaka assentiu e voltou-se para encará-lo. 
— Os profetas foram generosos. 
Ele se aproximou dela, ansioso para lhe contar sobre os fascinantes seres 

intemporais que habitavam no buraco-de-minhoca. 
— Tenho muito que lhe contar a respeito dos profetas, Opaka. 
Ela o silenciou com um aceno. Sua expressão parecia desculpar-se. 
— Surpreende-lhe o fato de eu não desejar ouvir? 
Ele recuou, desapontado por não poder compartilhar tudo que 

aprendera... mas considerando o ponto de vista dela, sorriu 
compreensivamente. Ela retribuiu o sorriso aliviada. 

— Talvez tenha sido por isso que um descrente foi escolhido para 
procurá-los. Nunca se deve olhar nos olhos de seus próprios deuses. 

Sisko concordou com a cabeça e suspirou, recordando-se. 
— Foi... uma jornada e tanto. 
Ela deu um passo em sua direção e tomou-lhe o queixo nos dedos 

delicados, traçando uma linha até sua orelha. Dessa vez, ele se deixou tocar e 
não se afastou, nem sentiu dor. 

— Interessante — murmurou ela depois de um tempo, dizendo então em 
voz alta: — Foi apenas o começo de sua jornada, comandante... 



 

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. 

 
BAJORIANOS: Habitantes humanóides do planeta Bajor. Eram 

uma espécie mística e pacífica até a invasão dos cardassianos (veja 
verbete). Sob o domínio cardassiano tiveram que aprender técnicas 
de guerrilha para a sobrevivência de sua espécie até conseguirem 
reconquistar a liberdade. Foram ajudados, de maneira sutil, pela 
Federação, apesar de Bajor ter decidido não ingressar como planeta-
membro. 

 
BORGS: Talvez os mais cruéis inimigos já enfrentados pela Frota 

Estelar. Trata-se de uma mente coletiva que assimila seres 
inteligentes e sua tecnologia, criando híbridos de organismos e 
máquinas que se comportam como abelhas em uma colméia. O nome 
é uma abreviação do termo Cyborg (veja glossário cultural). 

CARDASSIANOS: Não existe a palavra crueldade 
na língua cardassiana: para eles é uma atitude natural e óbvia. São 
um povo guerreiro, astucioso, mas, apesar disso, respeitam os seus 
códigos de honra particulares. Para eles a tortura é uma forma de 
arte. Apesar de diversos incidentes, não estão num estado de 
hostilidade declarada com a Federação. 

 
ESCUDO DEFLETOR: Uma barreira física invisível que suporta 

cargas (disparos e impactos) de altíssima intensidade. Todos os 



escudos do sistema de defesa são ativados automaticamente por 
qualquer objeto em curso de colisão com a nave 

 

FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS: 
Organização política, econômica e social fundamentada no 

conceito da diversidade com diferentes mundos, espécies e culturas. 
Reconhece os direitos individuais de todos os seres à 
autodeterminação, o direito de escolher e seguir seu próprio destino. 
Seus membros não podem interferir com o desenvolvimento natural 
de qualquer cultura. Os planetas fundadores da Federação são: 
Terra, Vulcano, Tellar, Andor e Alpha Centauri. O Conselho da 
Federação de Planetas é o seu órgão de maior autoridade e 
constantemente avalia suas próprias decisões. O Conselho se 
autofiscaliza e se autogerencia. Fazem parte dele as mentes mais 
sábias da Federação, o que inclui diplomatas, educadores, dirigentes, 
cientistas e outros profissionais. 

FERENGI: Povo humanóide, agressivo e traiçoeiro, 
sobre o qual se tem poucas informações. Sua cultura é 
extremamente machista (as fêmeas são compradas e vendidas como 
se fossem animais e não usam roupas). Seu sistema econômico é 
uma espécie de capitalismo selvagem levado às últimas 
conseqüências. A posição social e a patente dos militares dependem 
exclusivamente de suas posses. Supõe-se que seu planeta de origem, 
de classe M, tenha atmosfera mais rarefeita que a da Terra, o que 
justificaria o tamanho de seus pavilhões auriculares (orelhas). Num 
dos primeiros encontros com a Federação, uma nave ferengi atacou, 
sem aviso, a U.S.S Stargazer, comandada pelo capitão Picard. Tão 
logo a nave pirata começou o ataque, Picard ordenou uma dobra de 



micro-segundo, o que fez a Stargazer aparecer em dois lugares ao 
mesmo tempo, confundindo seu atacante e permitindo sua 
destruição. Esses salto de dobra ficou conhecido como "Manobra 
Picard". Nas regiões de fronteira, os Ferengi desenvolvem um intenso 
comércio, envolvendo-se nas economias locais. 

 

FROTA ESTELAR: Uma divisão de segurança e 
pesquisa da Federação que controla a navegação espacial. 
Freqüentemente toma decisões no tocante ao bem-estar das 
civilizações. Apesar de ser taxada de braço militar da Federação, a 
Frota é controlada por leis muito rígidas como, por exemplo, a 
Primeira Diretriz, que proíbe a interferência física, política ou 
ideológica em outras civilizações. 

 
HOLO: Espécie de foto ou filme tridimensional. 
 
HOLOSUITES: Versão personalizada e erótica do Holodeck. 
 
HOLODECK: Local onde um computador cria e controla cenários 

e situações à escolha do usuário. Utilizado como área de lazer das 
naves, o holodeck cria e modela imagens holográficas com o auxílio 
dos bancos de memória do computador central, tornando possível 
aos tripulantes criarem desde florestas até cidades com prédios, 
carros, e mesmo pessoas que são personagens da aventura 
escolhida. O holodeck utiliza dois subsistemas principais: o 
subsistema de imagem holográfica (que cria um cenário ambiental 
realístico) e o subsistema de conversão de matéria (que cria objetos 
físicos a partir dos suprimentos de matéria-prima da nave). Em 
condições normais, o participante numa simulação no holodeck não é 
capaz de perceber diferenças entre um objeto real e um simulado. O 
holodeck produz recriações extraordinárias de humanóides e outras 
formas de vida. Tais personagens animados são compostos de 
matéria sólida organizada pelos replicadores básicos do transportador 



e manipulados por raios tratores dirigidos por computadores 
altamente articulados. O resultado são bonecos excepcionalmente 
realistas que exibem comportamentos quase idênticos aos seres 
vivos, dependendo dos limites do software. A replicação de matéria 
pelo transportador é incapaz de duplicar um ser vivo real. Os objetos 
criados, que são imagens holográficas puras, não podem ser 
removidos do holodeck, mesmo parecendo possuir realidade física, 
porque a imagem é dirigida pelo raio-trator em ação. Objetos criados 
pelo conversor de matéria têm realidade física e podem, de fato, ser 
removidos do holodeck mesmo já não estando sob controle do 
computador. 

 
LOCUTUS: Personalidade borg imposta ao capitão Jean Luc 

Picard quando de seu seqüestro pelos borgs. Ao fazer isso, eles 
queriam um porta-voz humano em sua campanha de assimilação dos 
mundos da Federação. 

 
PHASER: Armamento básico da Frota Estelar que sobrepujou o 

antigo laser. É usado em armas portáteis para defesa pessoal, 
canhões de pequeno porte e em bancos de armazenamento de 
astronaves para ataque e defesa em manobras no espaço. 

 
PLANETA CLASSE M: Planetas que têm crostas onde 

predominam os silicatos, mares ou oceanos de protóxido de 
hidrogênio (água), atmosfera oxidante e ainda geologicamente 
ativos. 

 
PRIMEIRA DIRETRIZ: Afirma que o direito de cada espécie 

senciente de viver de acordo com a sua evolução cultural natural é 
inviolável. Ninguém da Frota Estelar pode interferir com o 
desenvolvimento da vida e cultura alienígena. Tal interferência inclui 
a introdução de conhecimento superior, força ou tecnologia para o 
mundo cuja sociedade é incapaz de usar tais vantagens de maneira 
sábia. Ninguém da Frota pode violar esta primeira diretriz, até 
mesmo para salvar sua vida ou sua nave, a menos que esteja 
atuando no caso de violação anterior ou contaminação acidental de 
tal cultura. Esta Diretriz tem precedência sobre quaisquer outras 
considerações e assume a mais alta obrigação moral. 



 
TRANSPORTADOR: Um aparelho de teleportação que 

desmaterializa qualquer pessoa, "dissolvendo" sua estrutura atômica 
e materializando-a novamente em qualquer outra parte. Um 
transportador permite o desembarque da tripulação ou da carga de 
uma nave sem necessidade de uma nave auxiliar. 

 

TRICORDER: Aparelho portátil de múltiplas 
funções, misto de computador e sensor. Mede, analisa e arquiva uma 
infinidade de parâmetros. Existem várias versões, dependendo das 
especialidades: o tricorder médico tem suas funções voltadas para 
análise de órgãos internos de seres vivos; o de engenharia para 
análise de materiais e assim por diante. 

 
TRILL: Criatura simbionte, resultante da união de um ser 

vermiforme com algum organismo evoluído e inteligente. O verme é 
virtualmente imortal e transmite as memórias de seus hospedeiros 
anteriores ao atual. A personalidade do trill não é a do hóspede, mas 
sim o resultado harmonioso de ambas. Por isso, ao ter que mudar de 
hospedeiro, devido à morte do anterior, o trill acaba gerando um ser 
novo, de personalidade distinta, apesar de herdar todas as memórias 
anteriores. 

 



 

Glossário Cultural 
 

Este Glossário contém verbetes sobre diversos ramos do 
conhecimento humano. Objetiva não apenas uma compreensão de 
alguns termos usados neste livro, mas procura também servir de 
alicerce, estímulo e motivação para a ampliação e busca de novos 
conhecimentos. 

 
ANO-LUZ: Distância que a luz percorre em um ano terrestre, se 

propagando no vácuo. Como a velocidade da luz é da ordem de 
300.000 km/s, um ano-luz é da ordem de 10 metros (ou 10 trilhões 
de quilômetros). 

 
ANTIMATÉRIA: Toda matéria é constituída de átomos que, por 

sua vez, são formados por partículas elementares. As principais 
partículas são o próton (carga positiva), o nêutron (carga nula) e o 
elétron (carga negativa). Existem partículas com massas idênticas às 
dessas, mas com características eletromagnéticas opostas. Assim, 
temos, por exemplo, elétrons positivos chamados anti-elétrons (ou 
positrons), anti-prótons (negativos) e anti-nêutrons. Com essas 
partículas é possível a formação de anti-átomos, os constituintes da 
antimatéria. Quando matéria e antimatéria entram em contato, se 
aniquilam por completo, transformando-se totalmente em energia. 

 
BURACO DE MINHOCA: Nome popular dado pelo físico norte-

americano J. A. Wheeler às "pontes de Einsten-Rosen". Em certos 
modelos matemáticos de campos gravitacionais muito intensos há 
uma ligação entre dois pontos de um mesmo universo ou entre dois 
pontos de universos distintos, através das pontes de Einsten-Rosen. 
Na interpretação geométrica desses modelos as pontes 
correspondem a buracos e túneis (como os das minhocas). 

 
CYBORG: No início da era espacial percebeu-se que o ser 

humano deveria enfrentar ambientes extremamente agressivos e 
hostis. Alguns cientistas pensaram em implantar, nos futuros 
astronautas, equipamentos e próteses cibernéticas (como de 



autômatos, robots) para permitir aumentar sua resistência e 
capacidades. Para definir esses seres mistos, meio cibernéticos 
(CYBernetic) e meio orgânicos (ORGanic), cunhou-se o termo CYB+ 
ORG= CYBORG. 

 
DÉJÀ VU: Expressão em francês que é usada para indicar 

sensação de já ter visto uma cena ou um local, sem conseguir 
identificar quando e onde. Literalmente significa "já visto". 

 
DILLARD, JEANNE M.: (1954- ) Escritora norte-americana 

conhecida por seus trabalhos no universo Star Trek: Mindshadow 
(1986), Demons (1986), Bloodthirst (1987), Star Trek V: The Final 
Frontier (1989 - Novelização do filme Star Trek V: A Fronteira Final), 
The Undiscovered Country (1992 - Novelização do filme Star Trek VI: 
A Terra Desconhecida, publicado no Brasil pela Editora Aleph na 
coleção Star Trek, volume 4 com o título A Terra Desconhecida). 
Além disso escreveu War of Words: The Resurrection (1988) como 
seguimento a uma série de TV e o romance de horror Specters 
(1991). Seu trabalho mais recente é a novelização do primeiro 
episódio da série Deep Space Nine, Emissary (1993) publicado no 
Brasil pela Editora Aleph na coleção Star Trek com o título 
Emissário (vol.13). 

 
ESTRELA TIPO G: As estrelas podem ser classificadas de acordo 

com a composição química de suas camadas mais externas. Isso está 
relacionado com o estágio de evolução da estrela e com o tipo de 
reações termonucleares que ocorrem em seu interior. Os astrofísicos 
as dividem, basicamente, em sete classes: O, B, A, F, G, K, M (um 
mnemônico que permite lembrar essa seqüência poderia ser: O Barco 
Atinge Facilmente Grande KiloMetragem). O Sol é uma estrela de 
classe espectral G, assim como 9% de todas as outras estrelas da 
Galáxia. Sua vida estimada é de 10 bilhões de anos, dos quais já 
decorreu aproximadamente a metade. Como a Classe Espectral 
relaciona-se com muitas outras características de uma estrela, 
conhecendo-a pode-se dizer que se conhece razoavelmente bem a 
própria estrela. 

 
IMAGEM HOLOGRÁFICA: Imagem que se forma através de 



figuras de interferência de ondas eletromagnéticas. Cada pedaço do 
holograma contém informações suficientes para reconstruir a imagem 
inteira. Quando um holograma é convenientemente iluminado, 
apresenta imagens ligeiramente diferentes em função do ângulo do 
qual está sendo observado. Desta forma, a imagem observada pelo 
olho esquerdo é diferente da observada pelo olho direito, criando 
uma ilusão perfeita de tridimensionalidade. As primeiras imagens 
holográficas só podiam ser geradas com a utilização de raios laser. 
Atualmente, entretanto, existem técnicas que permitem o uso de luz 
comum, tanto para a produção quanto para a visualização de 
hologramas. 

 

 MARK TWAIN: Pseudônimo do escritor norte-
americano Samuel Langhorne Clemens (1835-1910). Entre muitas 
obras, retratou com humor a vida de dois meninos nas margens do 
Mississipi: Huckleberry Finn e Tom Sawyer, personagens que 
simbolizaram a vida livre e em contato com a natureza. Foi um 
precursor da Ficção Científica norte-americana com seu romance "Um 
Yankee na corte do Rei Arthur" (1889). 

 
NUTAÇÃO: Oscilação superposta ao movimento de precessão de 

todo corpo em rotação. A nutação da Terra, por exemplo, pode ser 
detectada através da variação da altura polar (ou da latitude) num 
determinado local. É muito fácil observar a nutação e a precessão 
quando um pião, posto a rodar, está quase parando: ele fica 
oscilando. 

 
PARSEC: Unidade de distância usada em Astronomia para indicar 

distâncias estelares e galácticas. Equivale à distância a que deve se 
encontrar um astro para apresentar uma paralaxe anual (aparente 
deslocamento sobre o fundo de estrelas afastadas) de 1 segundo de 
arco. Um observador, nesse astro, veria a Terra e o Sol afastados de 



1" de arco, perpendicularmente. Um parsec corresponde a cerca de 
3,26 anos-luz (mais de 30 trilhões de quilômetros). 

 
SUPERNOVA: Estrela que explode após ter se tornado muito 

instável. Seu brilho, durante a explosão, pode superar, por um curto 
período de tempo, o de uma galáxia inteira, constituída por bilhões 
de sóis! 
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