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 - Sim. Não é o que fariam? - respondeu Hawke, sem qualquer dor na consciência.
 - Direto para o Sistema Epsilon, dobra 9.3. Acionar - delegou Jean Luc, com um sorriso de canto.
 Levantando de sua cadeira, Picard foi em direção de seu gabinete, à esquerda da Ponte:
	 -	Apenas	usaremos	os	torpedos	quando	necessário.	Podemos	chegar	de	fininho,	mas	nunca	usar	os	mesmos	
métodos que utilizam contra nós. Fui claro?
 - Sim senhor - disseram os autores da idéia em uníssono.
	 -	Vou	saber	como	anda	a	Conselheira	com	o	Embaixador.	Nº	1,	a	Ponte	é	sua	-	delegou	por	fim,	ao	sair	para	
seu escritório, o mestre daquela nave estelar.

 - Picard para Troi, responda.
 - Estou aqui, Capitão.
 - Como está indo com o convidado?
 - ... bem, digamos que está sendo peculiar... - disse a Conselheira da nave, após uma breve pausa.
 - Peculiar?
 - Sim. O embaixador é amável e... atencioso demais. 
 - Duvido que você não saiba se sair bem com isso. Não é a primeira vez que é assediada.
 - Não com tanta insistência e... peculiaridade.
 - Ele está a desrespeitando?
 - Não... sim... os elogios dele são lisonjeiros, mas um pouco mais picantes do que o usual.
 - Insisto que se sairá bem. Entenderia se já tivesse pisado no planeta dele. Ele apenas está encantado com 
você.
 - Com toda a tripulação.
 - Toda? - se espantou o Capitão com a falta de compostura de um embaixador.
 - Bem, não toda... só a feminina.
	 -	Acalme-se.	Teremos	que	ficar	com	ele	um	pouco	mais	do	que	pensamos.	Aliás,	onde	está	ele?
 - No banho, estou na porta dos aposentos. Ele insistiu em que eu... bem, não posso dizer que vou comemorar 
a notícia. Vou fazer o que puder.
 - Sei que vai. Se criar confusão, me avise. Picard desliga.
 - Picard para engenharia. La Forge?
 - Bem onde o senhor me deixou, ou quase.
 - O que houve?
 - Estou à caminho da Sala de Transporte 5. Bartell me disse que há problemas ali, que não pode resolver.
	 -	Uma	sala	de	transportes	danificada?	A	Frota	não	testou	tudo	antes	de	sairmos?
	 -	Eu	também.	Verifiquei	também	do	painel	da	engenharia	agora,	e	está	tudo	bem.	Bartell	não	me	daria	um	trote.	
É isso que me preocupa.
 - Geordi, tenho um pedido a fazer, antes de resolver este problema.
 - Fale Capitão, sou todo ouvidos.
 - Coloque a temperatura da água dos aposentos do embaixador a 5º C. Quando for solicitada assistência, diga 
que	vai	verificar	este	problema.
 - Problema? O que está acontecendo?
 - Só faça isso Tenente. A Conselheira será eternamente grata. Ah, não se esqueça que esta ordem não existe.
 - Que ordem? - disse rindo o Engenheiro-Chefe da Enterprise, continuando - vou acessar de um painel secun-
dário daqui mesmo do corredor, mas depois quero ouvir a explicação, se possível. Contato o senhor quando souber o 
que acontece com o transportador.
 - Faça isso. Picard desliga.
 A preocupação agora é secundária ao Capitão. Está tudo em boas mãos. Sua tripulação atual é realmente 
magnífica.	Sente	falta	de	velhos	amigos,	é	verdade,	mas	está	bem	do	jeito	que	está.	Gostaria	que	Worf,	e	até	Wesley,	
estivessem	ali.	Afinal,	também	foram	membros	desta	valiosa	família.	No	momento,	se	contenta	em	vislumbrar	seu	novo	

I. Lar, Doce Lar

 Diário de Bordo, Data Estelar 8301.9
 “Recém inaugurada e lançada, a Enterprise de contrato naval de construção 1701 E, ou simplesmente Enterprise 
E, acabou de deixar a doca em sua primeira missão: levar o Embaixador de Nerendra III de volta à seu lar, um planeta 
pacífico	e	sem	inimigos,	até	há	bem	pouco	tempo.	A	família	de	um	Ferengi,	que	foi	meu	desafeto	por	lá,	culpa	toda	a	
raça por perda de lucros ou, resumidamente, por não terem conseguido roubar e levar o Toxo Utat, um artefato bélico 
poderosíssimo, intacto e vendido a bons compradores, provavelmente romulanos. Agora, esta falange ataca qualquer 
nave que se aproxima da área, numa tentativa de embargo comercial, para causar os mesmos “danos” que receberam. 
Nós	devemos	averiguar	a	situação	e	tentar	cessar	com	esta	estupides,	típica	em	tal	raça,	e	verificar	qual	o	envolvimento	
romulano nesta negociação e embargo”.
 O Capitão Jean Luc Picard, de sua cadeira na Ponte de Comando, pôde vislumbrar que a nave poderia ser 
nova, mas, tipicamente, continuava sendo a mais bela e poderosa de toda a Frota Estelar. Diferente, sim. Maior, com 
certeza. E, absolutamente, mais moderna. Com todas as inovações, da engenharia ao sistema de armas, este crusador 
seria seu novo lar. 
 Não só seu. Nave nova, companheiros antigos. A sinergia e camaradagem que os mantiveram vivos durante 
os quase oito anos à bordo da Enterprise anterior foram maiores do que as vontades do Alto Comando da Frota, que 
insistiu muito em lhe dar uma tripulação também atualizada. Foi uma briga difícil. Mas, como não ceder a este humano 
de meia idade, uriundo da França, que tantas batalhas venceu e tantos ganhos deu, respeitando sempre a ética que 
a instituição pregava por todos os recôncavos a que já pusera os pés. Estavam todos lá: Riker, Troi, La Forge, Data, 
Dra.	Crusher,	e	é	claro,	até	Guinan,	amiga	e	conselheira	valiosa.	Apenas	Worf	ficara	para	trás,	na	Estação	de	Espaço	
Profundo 9. Alegou ser indispensável à segurança de lá. Coisas de um guerreiro Klingon. Em sua substituição, veio o 
Tenente Hawke, um humano cuja obstinação e dedicação surpreendera a todos, tanto quanto o velho companheiro o 
fizera	quando	chegou.
 - Senhor, chegaremos à Zona de Bloqueio em 2 horas, 27 minutos e meio - cortou-lhe os pensamentos o an-
dróide Data, com a precisão de sempre sobre os dados relatados, com a fala serena a que lhe sempre foi peculiar - sem 
sinais de batalhas ou de armas para defesa.
	 -	Algo	que	denote	naves	camufladas,	Sr.	Data?	-	questionamento	naturalmente	levantado	pelo	Comandante	
William	T.	Riker,	o	jovem	Primeiro	Oficial	do	Capitão,	ou	nº	1,	como	gostava	de	se	referir.
 - Os sensores estão no alcance máximo para obter estas leituras. Não podemos dizer ainda se há partículas 
ionizadas	suficientes	para	camuflar	uma	nave	ou	mais.	Poderei	informar	aos	senhores	isto	em	1	hora	e	15	minutos	-	
terminou o relatório o Comandante de pele dourada.
	 -	Fantástico	-	surpreendeu-se	Will,	coçando	a	barba	que	os	tempos	lhe	deram	de	presente,	sentado	bem	à	
direita	do	seu	oficial	superior.
 - O que foi nº 1, ainda não se acostumou com os novos equipamentos? - perguntou sarcasticamente o Capitão.
 - É realmente difícil conceber que tenhamos tanto em nosso poder. Sempre tivemos que nos virar com o que 
tínhamos, e agora que estamos em vantagem, devemos fazer bom uso dela.
	 -	O	que	sugere,	Will?
 - Tenente Hawke - o imediato passou a palavra ao novo tripulante, nada corpulento como seu predecessor, 
mas o que poderia ser considerado apenas uma “fachada” para um especialista em artes marciais de toda a galáxia 
conhecida.
 - Senhor, o Comandante e eu consideramos a possibilidade de desviarmos pelo sistema Epsilon, para uma 
aproximação mais sutil, e conseguirmos melhores leituras.
 - Vocês também consideraram a possibilidade de haver romulanos ali? - indagou o calvo e astuto capitão.
 - Sim. E consideramos que nossos sensores os detectariam antes mesmo deles conseguirem se armar. Se 
eles estiverem ali, seria apenas por retaguarda, não teremos grandes problemas se utilizarmos os torpedos quânticos 
- terminou, com lógica irrepreensível, o Tenente.
 - Vocês sugerem que os peguemos pelas costas?
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II. A Visita de Sempre
 Picard não acreditava em quem via, prostado na plataforma de transporte. Não é que não acreditava. Não 
queria acreditar.
 - Q!
 - Ah, então se lembra dos velhos amigos!
 - Não somos velhos amigos. O que quer desta vez?
 - Permissão para ir à bordo.
 - Você já está à bordo! - perdeu a calma o Capitão.
 - Não tecnicamente. Escute, eu não tenho seu endereço para correspondência, então resolvi tentar seus medí-
ocres protocolos o máximo possível para alguém tão superior quanto eu. E, segundo eles, eu só estarei à bordo quando 
deixar esta plataforma. Com sua permissão, é claro.
 - Não temos tempo para seus joguinhos, estamos em missão...
 - Claro, sempre estão - cortou a palavra do Capitão a entidade altamente poderosa, autodenominada Q, que 
já causou uma série de problemas àquela tripulação.
 - Fale logo, o que quer aqui - disse Picard, retomando a natural compostura.
 - Conversar. Então, vai ou não dar a permissão?
 - Permissão negada.
 - Por que? Se tivesse alguma intenção de invadir, já o teria feito.
 - Sua intenção é sempre nos colocar em problemas. Fez isto em todos os nossos encontros.
	 -	E	vocês	se	viraram	bem.	Tanto	que	conquistaram	minha	confiança.
 - Você não conquistou a nossa. Esta conversa não está nos levando a lugar algum. Acabe com isso. Vá para 
seu limbo e não nos perturbe.
 - Só depois de lhe falar. Em seu gabinete, claro.
 - Tenho escolha?
 - Não.
	 Eis	que	se	abre	a	porta	e	entra	a	enigmática	figura	de	Guinan,	uma	mulher	que	se	não	fosse	o	fato	de	ser	muito,	
muito velha, uma das últimas de sua espécie, passaria por uma ainda jovial humana negra de aproximadamente 40 
anos. Logo, todos os seguranças lhe deram passagem. Ela foi logo dizendo:
 - Ele mente. Não devemos nos meter com o que já foi.
 - Aqui está o corvo que nos ronda... “gahrr, nunca mais...” - debochou Q, imitando a ave terráquea - imaginei 
quando apareceria.
	 -	O	mesmo.	Andou	estudando...	bom.	Agora	saia.	Você	já	os	importunou	o	suficiente	-	seguiu	Guinan.
 - É a segurança deles em jogo. Picard, não quer saber mais de suas origens?
 - Não tem jeito, Guinan. Vamos ao meu gabinete - concluiu Picard.
 - Não está esquecendo de algo? - perguntou Q, com ares de clemência.
 - Certo. Permissão de embarque concedida... - cedeu o Capitão, já farto daquilo tudo. Após um suspiro, res-
mungou: - o vampiro só entra onde é convidado...
 - É isso aí, vamos! - e com um estalar de dedos, um brilho os encobriu. Quando viram, estavam no escritório 
de onde Jean Luc acabara de sair.
 A diferença da antiga serenidade é que lá estavam o Embaixador de Nerendra III com feição aterrorizada e, 
a seu lado, a também farta conselheira Deanna Troi, que agora tinha a mesma feição de sua “companhia”, ao ver a 
entidade. Logo, desfarçou para não amedontrar mais seu infortúnio.
	 -	Jean	Luc,	dispense	esse	aí,	já.	A	bela	dama	pode	ficar,	interessa	muito	à	ela	também	-	ordenou	prepotente-
mente o novo “convidado”.
 - Capitão, esta nave é uma sucata. O senhor não imagina. A água quase congelou sobre mim. O senhor sabe 
quais os efeitos disso em minha virili... ...reputação? Estou indignado! - começou a cuspir o horror a que passara a 
poucos instantes.

escritório, com os modelos de todas as Enterprises, de ouro, numa prateleira de cristal à direita de sua mesa, que na 
realidade ocupa toda a lateral da sala. À esquerda, claro, escotilhas que estão mostrando as estrelas, passando como 
riscos	e	ficando	para	longe,	em	alta	velocidade.	É	uma	bela	sala.	A	Frota	só	esqueceu	de	repor	seu	aquário,	destruído	
na queda da Enterprise D. Continha um belo e raro espécime de peixe leão, realmente insubstituível. Simbolizava à 
Jean Luc o mal que a humanidade fez a seu próprio ecossistema, e que tenta corrigir até esses tempos. Neste aspecto, 
o Homem tem feito bom trabalho, mas bem aquém do projetista pioneiro. “Bom saber os erros que cometemos, não para 
nos amargurarmos, mas para não incorrermos neles no futuro”, pensou com a convicção que lhe era comum.
 - La Forge para Capitão Picard - contatou o Engenheiro, que enxergava por meio de um VISOR, semelhante à 
uma tiara nos olhos. Mas não era ver como os outros homens. Apenas padrões de calor e ondas. Por ora, só acabou 
com a paz do Capitão e não com as contínuas dores que o artefato lhe causava.
 - Vá em frente, Geordi.
 - Venha para a Sala de Transporte 5, imediatamente.
	 -	Tenente,	eu	não	vou	ficar	com	charadas	agora...
 - Capitão, aquele problema de Bartell... é uma visita.
 Picard se arrepiou e saiu do escritório, atravessando a Ponte pela direita e depois entrando no turboelevador, 
sem dizer uma palavra. Ainda ouviu alguém chamá-lo, mas não deu ouvidos. - Deck 5, Sala de Transportes 5 - ordenou 
à condução, quando fechou as portas. Teria a tripulação, e ele mesmo, se gabado tanto de sua nova tecnologia, sem 
nem ao menos pensar que os romulanos também teriam suas cartas escondidas? Seria uma armadilha? Indagações 
que tinha que responder a si, logo.
 - Quero um pelotão de segurança comigo agora, na Sala de Transporte 5. Alerta vermelho. Intruso à bordo.
 Não tardou um minuto e havia mais de vinte seguranças com phasers em punho, e o Tenente Hawke à porta 
da sala, junto à ele, prontos para entrar.
 - No três. Um, dois... - assegurou o sincronismo da manobra o cuidadoso Chefe da Segurança.
	 Quando	entrou,	Jean	Luc	Picard	se	deparou	com	uma	figura	já	há	muito	familiar.
 - Vocês demoram para ouvir a campaínha, não? Estou tocando há horas...
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 Guinan saiu pela porta do escritório e pegou o indesejado visitante pelo braço:
 - Chega! Você sabe o que poderia acontecer se...
 - Tá, tá bem, eu sei. Dá para soltar? - continuou a entidade - só está faltando uma coisa: meu amigo microen-
céfalo!
	 O	brilho	ofuscante	se	esvaneceu,	trazendo	o	Comandante	Worf	à	Ponte,	como	se	sempre	estivera	ali.
	 -	Capitão?!	-	o	assustado	Klingon	fitou	seu	antigo	oficial	comandante,	que	lhe	apontou	o	causador	do	constran-
gimento.	A	única	reação	de	Worf	foi	rosnar.
 - Ah a família reunida, agora o pivete... não ele não. Até mais que o testa-franzida. Cansei! Como estão chatos 
hoje!	Me	larga,	sua	coisa...	-	e	Q	se	solta	do	agarrão	da	mulher	-	não	vou	ficar	só	falando.	Vou	apenas	dar	um	presente.	
Façam com ele o que quiserem. A decisão será de vocês.
 E mais um brilho incandesceu a Ponte de Comando da Enterprise NCC 1701 E.

 - Entendo que a virili... reputação, como o senhor disse, é um ponto fundamental em sua cultura, mas conheço 
sua espécie, e acho que uma boa noite de sono debaixo de um quente cobertor o recomponha. Vá visitar a Dra. Crusher, 
e ela lhe dará mais conselhos. Ela é mais gabaritada a isso - aconselhou o Capitão, conduzindo o Embaixador à porta.
 - Dra.? É mulher! Eu não vou! Capitão, não posso sequer ver uma mulher mais nesta pocilga. Não tenho con-
dições...
 - Como é chato! Então, hasta la vista! - e com mais um estalar de dedos a entidade fez o homem sumir.
 - Q! Já chega! O que fez? - exigiu explicações Picard.
 - Sua missão não era levá-lo para casa? Pronto. Terminou. Vamos falar dos destinos do Universo...
 - Eu ainda tenho que saber se há romulanos aqui... espere um pouco, não lhe devemos satisfações. Termine 
com isso!
 - Romulanos, deixe ver... muito astuto. Há apenas uma nave, exatamente onde seus homens disseram. Armada 
até os dentes. Esperavam que tentassem isso. Queriam vocês, não aos taradinhos.
 - Há quanto tempo está nos observando? - indagou Deanna.
 - Desde nosso 1º encontro, ora - desdenhou a prepotente criatura.
 - Sempre? - foi a vez de Picard.
 - Vocês são tão estreitos em sua maneira de pensar... tempo linear... humf! Sempre procurando encrencas em 
prol do conhecimento... eu sei de uma que ninguém perderia.
 - Pare Q, você está indo longe demais! Não se deve interferir com o que já foi. Eles estão bem assim. Progre-
dindo. Nem os Borgs os detiveram. Eles são fortes. Vão ser mais ainda - protestou Guinan.
 - Mas a que custo? Você assiste ao circo pegar fogo com um copo de água na mão. Eles que decidam se 
gostam ou não de seu passado - contra-argumentou Q à ela.
 - O que pretende? Nos condenar novamente pelos crimes da humanidade? Está sem criatividade - apoiou o 
argumento de Guinan o Capitão.
 - Touché, capitain! Não vou levá-los lá de novo. Mas vocês não gostam daquilo mesmo, não é?
	 -	Claro	que	nos	arrependemos	de	todas	nossas	atrocidades.	Porém,	foram	elas	que	definiram	o	que	somos	
hoje, como espécie. Guinan está certa. Já vi onde quer chegar. Não vamos mudar nossa história. É passado. Acabou.
 - Então aceita todo aquele banho de sangue? - indagou de novo a entidade.
 - Com vergonha, mas sim.
 Então o apito agudo do comunicador do Capitão soou: - Picard aqui.
 - Senhor, estamos chegando ao sistema Epsilon - era a voz de Riker.
 - Nº1, parada total. Não faça um movimento. Eles anteciparam nossa ação. Era uma armadilha para a Enter-
prise, o planeta está fora de risco.
	 -	Como	sabe?	-	indagou	o	Primeiro-Oficial.
	 -	Você	não	quer	realmente	saber	Will,	falamos	depois.	Picard	desliga.
 - Viu? - olhou Q, sentado à mesa, com o queixo debruçado sobre sua mão.
 - Está bem, você nos alertou. Mas saberíamos disso em alguns segundos - cortou o argumento de sua contra-
parte, o Capitão da Enterprise.
 - Humf! Ingrato - resmungou o ser onipotente, num tom quase efeminado - deixe-me ver... o que é mesmo que 
procuram	aqui,	longe	de	sua	insignificante	esfera	azul?
 - Não nos enrole, já disse que não vamos entrar no seu joguinho...
	 Então,	Picard	saiu	para	a	Ponte,	indo	direto	à	sua	cadeira,	de	onde	o	1º	Oficial	cedera	o	lugar.	Ao	sentar-se,	
foi logo dando as ordens:
 - Nº 1, chame reforços do Sistema Veridian. Há três naves lá. Uma é de um antigo colega de academia: a nova 
Melbourne. Contate em prioridade máxima. Os romulanos querem nos pegar de surpresa. Bem, vamos dar uma a eles. 
Use código de segurança.
 - Claro, capitão - disse Riker, se dirigindo ao painel de comunicações à esquerda de onde estava.
 Então, o familiar brilho reluz na ponte e a indignada criatura vai tecendo sua indignação:
 - Isto foi um ultraje! Você nunca me deixou falando sozinho antes!



Foi Quando Tudo Começou • 10 Foi Quando Tudo Começou • 11

 - Obrigada. Apenas estou preocupada. Caso amanhã soframos um ataque, pronto. Tudo acaba. Mas se não o 
sofrermos, e Sheridan conseguir o que tanto tenta? O que vai ser de mim? Normais me temem. Imagine! Uma telepata, 
ainda mais a que foi tocada pelos Vorlons. Ninguém me quer por perto. Já a Psicorp... ou me dissecariam, ou...
 - Você reagiria - completou o pensamento de sua companhia o Ranger.
	 -	Eu	não	gosto	de	qualquer	opção	-	entristeceu	de	novo	Lyta.
 - Quer saber? Estou aqui há um ano e meio e nunca tinha conversado com você. Tinha outra impressão. Gostei 
do seu jeito. É simpática, atraente, e bem melhor do que - cochichou Marcus de novo - Pak’maras.
	 -	Muito	galante.	Onde	quer	chegar?	-	Lyta	aguçou	a	curiosidade,	depois	de	um	breve	sorriso.
 - Quantas pessoas existem aqui com quem nunca conversou antes? A idéia do estranho partiu de você. Use-a. 
E se não encontrar um ombro melhor, espero sinceramente que o meu sirva - concluiu Marcus Cole, sem qualquer 
feição de sarcasmo.
	 -	Obrigada,	eu	precisava...	argh!	-	Lyta	não	controlou	um	impulso	de	se	contrair	ao	chão	e	se	virar	para	o	alto,	
como se algo transcedental a perturbasse.
	 -	O	que	há	de	errado?	Fale!	Marcus	para	Laboratório	Médico.	Stephen,	está	aí?	Emergência	com	Lyta!	-	se	
exaltou o rapaz ao comunicador em sua mão, com a telepata nos braços.
 - Marcus, avise aos outros. Há algo vindo para cá. Muito grande. Estou com leitura parcial. Há uma telepata de 
nível dois com eles - a mulher vomitou a informação com a urgência que lhe convinha.
 - Calma Marcus, já te localizamos. Zack está perto. Ele os trará para o MedLab - disse a voz do Doutor Stephen 
Franklin pelo comunicador.
	 -	Chame	os	outros,	parece	que	é	mais	do	que	Lyta.	Pode	ser	mal	a	todos	nós	-	completou	a	informação	o	as-
sustado soldado.

 Na sala da Segurança, Michael Garibaldi observava os monitores, como de costume ao chefe do departamento. 
Acabara de ser resgatado sabe-se lá de onde, e estava irritado com o excesso de zelo com que seus companheiros o 
tratavam desde então. Sentia-se só, por não compartilhar a experiência com qualquer outro habitante ou amigo. Sonhos 
o atormentavam. Como se estivesse preso em plástico, outra hora numa cela lacrada. O que mais o perturbava era 
o alienígena que acompanhava o Capitão - Lorien. De que fosso ele disse ter saído? Como chegou lá? “Ah, loucura”, 
diria, se não estivesse tão preocupado.
 - Michael, venha para o C&C. Rápido - a voz de Ivanova soava com temor nunca ouvido por ele.
 - Estou a caminho - e foi saindo como um cometa - algum problema de segurança?
 - À estação. Nunca vi nada igual. Podem ser aliens querendo se aproveitar da situação que a guerra nos deixa. 
Já chamei o Capitão. Não demore.
 - Olhe para trás, Comandante - e logo depois da entrada de Garibaldi, foi a vez de Delenn e Sheridan.
 - Vai ser impossível, Chefe. Olhe, você, para frente - devolveu a astuta Comandante.
 - O que diabos é aquilo? - foi a vez de Sheridan.
 - Em nome de Valen - a Mimbari solicitou ajuda a seus antepassados - é enorme, como uma das nossas.
 - Loucura! - praguejou o Chefe da Segurança - e aí? Alguém sabe se é amigo ou inimigo. Não respondam! Com 
a sorte que temos, não quero saber.
	 Eis	que	vem	a	resposta	requerida	e	dispensada	por	Garibaldi,	assim	que	Lyta,	Stephen	e	Marcus	entram	no	
Centro de Comando.
 - Aqui é a nave estelar Enterprise, representando a Federação Unida dos Planetas. Precisamos de algumas 
informações. Requerimos assistência. Alguém entende?

III. Sempre na Pior Hora

 Mais	uma	reunião	tática	da	última	Estação	Babylon	construída	teria	a	importância	de	sempre:	vital	para	a	galá-
xia conhecida. Os Vorlons, raça altamente desenvolvida e antiga, têm dizimado colônias inteiras e explodindo planetas 
que tiveram contato com os Shadows, seus antagonistas, igualmente poderosos e antigos. O que se sabe, através de 
John Sheridan, o capitão desta estação que orbita Epsilon III, é que, enquanto Vorlons pregam a ordem e a disciplina, 
os Shadows pregam o caos e a guerra, tudo em nome da evolução. O resto é história.
 O tempo era escasso para tudo. Nem o romance entre Sheridan e Delenn trazia folga a ambos. A decisão do 
próximo passo a ser tomado era prioridade. E a que custo, eles se perguntavam.
 - Ivanova, como vão os informes da Voz da Resistência? - o óbvio questionamento vinha de Delenn, pois este 
improvisado telejornal era a única forma de comunicação de massa dentro dos 8 km de comprimento deste lugar, que 
abrigava quase 250 mil pessoas.
 - Gostaria é de ter melhores notícias. Queria saber onde esta loucura vai nos levar - a segunda em comando, 
Susan Ivanova, uma mulher que se tornou forte por ver muita coisa que a desagradou, respondeu com um olhar quase 
sem esperanças.
 - Acalme-se, Susan. Desespero não solucionará nossos problemas. Estamos no apogeu da guerra. Talvez não 
queiramos saber nem o que nos acontecerá em uma hora. Mas, se agirmos cirurgicamente agora, temos uma chance 
-	acalentou	as	preocupações	o	esperançoso	Capitão.	Afinal,	quem	volta	dos	mortos,	tem	realmente	muito	a	esperar.
 - E o que sugere, John? - Delenn se atentou mais ainda ao debate.
 - Vamos ver o que Lorien tem a dizer. Ele já me ajudou uma vez. Não parece que tenha intenção de só assistir 
tudo indo pelos ares - concluiu Sheridan.
 - C&C para Sala de Guerra - disse a voz logo após o agudo apito.
 - Ivanova aqui, o que há?
 - Comandante, precisamos da senhora aqui - a preocupada voz já não assustava a qualquer um dos três. Era 
o cotidiano.
 - Mais cinco minutos e estarei...
 - Não, Comandante. Eu disse agora. A senhora precisa.
 - Está bem. Ivanova desliga - e aperta o aparato grudado nas costas de sua mão - bem, se o pessoal me quer, 
lá vou eu. Mas pense direito, John. Se Vorlons e Shadows passam por cima de nós como se fossemos formigas, por 
que esse seu salvador não faria o mesmo? - e Ivanova se levantou e foi subindo a escadaria que dava acesso à porta 
de saída.
	 -	É	verdade.	O	que	é	Lorien?	-	perguntou	a	meio-mimbari,	meio-humana,	que	ficara	só	com	seu	consorte.

 Em outro canto da estação, estavam Marcus Cole, um Ranger, isto é, um soldado da milícia que protege os 
interesses	da	paz	quando	se	trata	da	ameaça	Shadow,	e	Lyta	Alexander,	a	telepata	foragida	de	seus	semelhante	da	
Psicorp - a entidade que mantém os telepatas numa associação vitalícia, por assim dizer - apenas caminhando pelos 
corredores do mercado de pulgas local.
 - Não precisa esconder nada de mim, Marcus. Eu já sei de Ivanova - foi dizendo a telepata, que por algum 
motivo simpatizara com o rapaz.
 - Não é fácil lidar com uma telepata - retrucou o barbudo acompanhante, com um sorriso no canto dos lábios, 
bem típico a ele.
	 -	Não	fiz	um	escaneamento	em	você.	Só	queria	ser	gentil.	E	começar	uma	conversa.	Sabe,	às	vezes	é	melhor	
se	abrir	com	um	desconhecido.	Mesmo	sendo	uma	telepata	-	resguardou-se	Lyta.
 - Não quis ofender. Não tenho preconceitos. Porém, quer saber uma coisa - cochichou - não namoraria uma 
Pak’mara.
 Depois de um sorriso há muito esquecido na senhorita Alexander, Marcus continuou a falar:
 - Gostaria de arrancar um desses de alguém todos os dias. Parece-me que quem quer falar é você.
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 Na Enterprise, Jean Luc Picard se aliviou com o início do diálogo:
 - Estávamos neste sistema e sofremos um... “incidente”. Não sabemos direito onde... e quando estamos. Pre-
cisamos destas informações.
 - Vocês estão no ano 2261 - respondeu Sheridan - o sistema, você já deve saber: Epsilon.
	 -	Precisa	ser	mais	específico.	Se	importa	de	enviar	mensagem	em	video	também?
 A ousadia do Capitão Picard impreesionou sua tripulação. Tanta simplicidade num 1º contato é inédito nele. 
Tanto que a conselheira advertiu-o:
 - Senhor, devo lembrar que nunca falamos com esta gente. Talvez achem impertinente essa requisição.
 - Sim, conselheira, mas gostaria de saber a aparência deles. Data mencionou que não há somente humanóides 
por lá.
	 Em	Babylon	5,	o	mesmo	pedido	assustou	a	todos	que	assistiam	à	comunicação.	Garibaldi	tomou	a	dianteira:
 - Agora querem nos ver. Talvez queiram marcar um encontro, à luz de velas.
 - Não é hora para piadas, Michael. Eles podem nos interpretar mal. Não vou permitir que um mal-entendido 
inicie mais um confronto insensato.
 Neste momento, Delenn cerrou a face e se dirigiu à Marcus:
 - Nestes anos como Ranger, já ouviu falar nesta Federação?
 -	Por	enquanto	não.	Ora,	sempre	há	uma	primeira	vez,	não?	-	Marcus	finalizou	a	frase.
 - Iniciar transmissão audio e video - ordenou Sheridan.
	 Na	Enterprise,	a	tela	mostrou	Sheridan	e	o	resto	da	tripulação.	Em	Babylon	5,	foi	recíproco.	E	os	dois	lados	da	
conversa tomaram o mesmo conhecimento: a maior parte da tripulação era humana. Pelo menos, parecia.
	 -	Lá	está	a	telepata!	-	Lyta	fitou	Deanna,	com	a	revelação.
 - Capitão, eles têm uma telepata de enorme poder à bordo. Isto não é um risco calculado, se ela tiver intenções 
hostis...
 - Avise-me se assim o for - interrompeu Picard sua subordinada, prosseguindo - agora que nos vimos, gostaria 
de saber: 2261, com que relatividade? Qual a data estelar?
 - É Annum Domini, segundo o calendário gregoriano terrestre. A data estelar só é usada por cientistas - explicou 
Sheridan.
 - Terrestre? Vocês são da Terra?! 2261?! - e Picard envenenou seu tom de voz - Q!  - parou por poucos segun-
do, ajeitou a jaqueta do uniforme para baixo e, um pouco mais calmo, se virou para sua esquerda - Guinan, você tem 
idéia do que ele aprontou desta vez?
 - Tenho, e acho que devemos procurar nosso caminho por conta própria.
 - Não sem antes saber o que está acontecendo. Será que eles sabem?
 - Tanto quanto nós. E eles estão com encrencas.
 Consciente que nunca saberá como Guinan conhece-os tão bem, Picard iria continuar a conversa exploratória, 
para saber com quem estão lidando, quando uma reluminiscência se abriu no espaço próximo à estação, dispendendo 
altas quantidades de energia, logo detectadas pelos sensores.
 - Senhor, um Portal se abriu. É uma nave Vorlon! - disse um dos tripulantes da estação, do qual só Ivanova 
sabia o nome.
 - Querem dar o troco! - disse Stephen, que se abstera de comentários até agora -  e agora?
 - Loucura! Não temos chance! - Garibaldi enfatizou a força dos Vorlons.
 A nave Vorlon, totalmente alienígena à Enterprise, se dirigiu à ela disparando massivas cargas de energia.
 - Subir escudos! Alerta vermelho! Todos aos postos de batalha. Armar torpedos quânticos e todos os bancos 
phasers. Disparar ao meu comando! - o capitão vociferou à toda tripulação, completando - atrás daquela nave. Tudo à 
frente! Acionar.
 - Sr. Data, relatório de danos - cumpriu seu papel de ajudar seu capitão o Imediato.
 Enquanto todos se recompunham do choque na Ponte, Data foi dizendo:
 - Danos no casco externo. Integridade em 40%.
 - La Forge falando. O dano no casco foi bem aqui. Parece que sabiam onde nos atingir. Não teremos capacidade 

IV. Loucura

	 Instantes	antes	da	confusão	criada	em	Babylon	5	com	a	chegada	da	nave	estelar	Enterprise,	seus	tripulantes	
também não estavam exatamente tranqülios, graças ao novo “trote” da entidade onipotente chamada Q.
 - Muito bem... mais uma vez, estamos perdidos. Então, Sr. Data, onde viemos parar? - questionou o já ator-
mentado capitão.
 - O termo certo seria quando, Capitão - prosseguiu o andróide - ainda estamos no Sistema Epsilon. Mas não 
encontro	as	configurações	exatas	nos	planetas.	As	ruínas	de	Epsilon	III	estão	intactas...	aguarde.
	 -	O	que	houve,	Data?	-	o	Primeiro-Oficial	perguntou,	naturalmente.	A	colocação	“aguarde”	de	Data	sempre	pre-
cedia revelações.
 Então, a tela principal da Ponte de Comando, que praticamente ocupava toda sua parte frontal, emitiu um efeito 
que se liqüifez na imagem mais estranha que estes desbravadores do espaço já haviam visto.
 - Este é o problema. Já acessei todos os bancos de dados históricos e ela simplesmente nunca existiu - revelou 
Data.
	 -	E	o	que	“ela”	é?	-	a	preocupação	se	aflorou	na	Psicóloga	de	Bordo,	Deanna	Troi.
 - É uma estação orbital, ou algo próximo disto. Por enquanto, é impossível determinar “quando”, já que os 
parâmetros são incógnitos.
 A Enterprise se encontrava a poucos milhões de quilômetros daquele corpo que vislumbravam. A expectativa 
era pela próxima atitude do Capitão, quando este quebrou a ansiedade generalizada:
 - Parada total. Freqüências de saudações abertas.
	 -	Capitão,	acha	prudente?	-	o	Comandante	Worf	se	interpôs	à	ordem,	com	preocupação	evidente.
	 -	O	que	sugere,	Sr.	Worf?	Que	dispare	torpedos	sem	nem	saber	o	quão	deslocados	estão?	Eu	conheço	a	fama	
de Epsilon III. Suas ruínas são milenares. Agora, como uma civilização criou uma estação deste tamanho... qual o 
tamanho disto, Data?
 Cinco milhas de extensão, senhor - o solícito Comandante andróide deu de bate-e-pronto.
 - Oito quilômetros de estação?! - se espantou Riker.
 Com uma população de 247 mil, seissentas e setenta e nove formas de vida, entre humanóides, insetóides...
 Com um gesto com as mãos e um morder de lábios, o Nº 1 se absteve de maiores comentários.
 Sem mais dizer também, o Klingon apenas respondeu - freqüências de saudação abertas, senhor.
	 	-	Obrigado,	Sr.	Worf	-	e	com	um	pequeno	sorriso	o	capitão	continuou	-	aqui	é	a	nave	estelar	Enterprise,	re-
presentando a Federação Unida dos Planetas. Precisamos de algumas informações. Requerimos assistência. Alguém 
entende?
 Sem resposta, Picard não desistiu:
 - Aqui é a nave federativa Enterprise requerindo uma audiência. Algúem recebe a mensagem?

	 Em	Babylon	5,	a	perplexidade	não	atingiu	o	staff	de	comando.	Afinal,	era	sempre	na	pior	hora	que	aconteciam	
as coisas mais estranhas.
	 Susan	Ivanova,	a	perspicaz	Primeira-Oficial,	se	adiantou:
 - Onde jantou ontem, Michael? Bem, aí está. Eles aguardam uma resposta. O que faremos, Capitão?
 - Eles pedem ajuda. Por que não darmos? Aqui é território neutro. O que fariam de mal?
 - John, eles tem uma nave de quase um quilômetro, pulsando mais energia que um Portal. Estavam vindo 
numa	velocidade	quase	igual	à	da	luz.	O	que	acha?	-	Susan	se	espantou	com	a	coloquialidade	com	que	seu	Oficial	
Comandante tratou a questão.
 - Mais um motivo. Se quisessem nos destruir, já teriam feito. Abra um canal - ordenou Sheridan - aqui é o Ca-
pitão	John	Sheridan,	da	For...	de	Babylon	5.	O	que	procuram	aqui?
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V. Desconfianças
	 O	clima	tenso	dentro	da	Ponte	da	Enterprise	impediu	que	o	1º	Oficial	agisse,	como	de	costume,	por	instinto	ao	
destacar a equipe tática para abordar a estranha estação orbital à sua frente.
 - Nº 1, eu disse que vamos descer - atentou o Capitão.
 - Está bem - e Riker tocou a insígnia que trazia em seu peito esquerdo - Sr. La Forge, nos encontre na Sala de 
Transportes	2.	Sr.	Data,	Conselheira...	Sr.	Worf,	pretende	ficar	como	decoração?	-	terminou	com	aquele	sorriso	maroto	
no	canto	do	lábio.	Worf	com	certeza	não	gostou,	mas	o	acompanhou,	junto	com	os	outros,	ao	Turboelevador.
	 -	Não	querendo	me	intrometer,	senhor,	mas	o	Oficial	de	Segurança	daqui	sou	eu	-	disse,	tomando	cuidado	para	
não ser ríspido o Tenente Hawke.
	 -	Eu	sei.	Por	isso	fica.	Você	conhece	bem	melhor	a	nave.	Worf	conhece	bem	estações	alienígenas.	Entendido?	
-	firmou	a	ordem	o	Primeiro	Oficial.
 - Sim senhor - e Hawke fechou a discussão.

 - Adivinhem quem vem para o jantar? - o sarcasmo do Sr. Garibaldi estava à toda.
 - E o que sugere, Michael? Deixá-los para os Vorlons? - retrucou o Dr. Franklin.
 - Que diabos era aquela tecnologia? Como espantaram uma nave daquela tão rápido? Não me está cheirando 
bem... - o Rager Marcus não escondeu sua preocupação.
 - Lembram daquela sonda, de um ano atrás? Podem ser eles - Susan Ivanova, sempre razoável.
 - Ou então uma carta nova em nossas mangas. Bem, o shuttle deles logo vai chegar, e com a tecnologia que 
têm, devem ser bem rápidos - John Sheridan concluiu, saindo do C&C.
 - Mas eles nem lançaram ainda... - Susan falou, antes de se virar e ver o Capitão indo - ei, onde vai sozinho? 
Volta aqui!
 - Não quer vê-los? Quem quer, está convidado.
 - Não perderia por nada... - Michael, o último a sair pela porta destilou mais uma das suas.

	 Após	Data,	La	Forge,	Worf,	Troi,	e	o	próprio	Riker	subirem	na	Plataforma	de	Transportes,	a	ordem	“energizar”	
foi	dada.	Em	Babylon	5,	o	staff	de	comando	estava	apenas	chegando	ao	hangar	reservado	ao	desembarque.	Graças	à	
competência da chefe de transportes, eles não foram parar no vão livre para uma nave. A Tenente Bartell, encarregada 
do setor, reparou no fato das coordenadas estranhas e avisou o Capitão. Este considerou bom transportá-los à plata-
forma de desembarque, já que é ali que haverá as boas-vindas (ou seja lá o que for que tenham preparado). Se não 
esperavam esta tecnologia na Enterprise, terão que se conformar com a novidade. Se foi um truque, o Grupo Avançado 
está preparado para lidar com a situação. E é nisso que Picard divaga, em sua poltrona, na Ponte.
	 Mas	em	Babylon	já	não	era	uma	surpresa	tecnologias	mais	avançadas.	Delenn	já	está	acostumada	à	experi-
ências como esta, ainda mais com a Grande Máquina, no planeta abaixo, sendo comandada por um velho conhecido. 
Eles já viajaram no tempo, oras! O que seria mais alucinante? Este pensamento era dividido pelo governador militar 
dali, ao seu lado.
 Quando o brilho azul se desfez em cinco pessoas, duas das quais muito diferentes de tudo que já haviam visto, 
o susto e o som suave das PPGs se armando foi o único fato que será lembrado desta plataforma. Riker logo segurou 
a	mão	de	Worf,	sinalizando	a	este	para	não	estripar	ou	vaporizar	qualquer	um	deles.
	 -	Sou	o	Capitão	John	Sheridan,	governador	militar	de	Babylon	5.	Hã...	bem-vindos	à	bordo	-	John	não	era	de	
se engasgar. Mas esta não era uma situação típica.
	 Se	o	visual	desconhecido	de	Worf	e	Data	causaram	estranhesa,	não	foi	diferente	que	Riker	e	os	demais	viram	
Delenn.	Nenhum	deles	já	havia	visto	uma	Mimbari.	Ainda	mais	meio-humana.	Isso	causou	ao	Primeiro	Oficial	algo	como	
um arrepio.
	 -	Sou	o	Comandante	William	T.	Riker.	Ficamos	felizes	por	sermos...	bem	recebidos	-	terminou,	apontando	
para os seguranças, que mesmo nunca tendo visto, era fácil de se determinar que aquilo que seguravam eram armas - se 
importa se sondarmos com nossos tricorders, são inofensivos, garanto. É por nossa... segurança.

de dobra pelo menos por dois dias.
	 -	Picard	para	Babylon	5.	A	nave	hostil	agora	vai	em	sua	direção.	Tem	capacidade	de	defesa?
	 -	Isto	assumindo	que	a	nave	seja	hostil	a	eles,	Capitão.	Eles	ainda	não	subiram	os	escudos	-	informou	Worf.
 - Isto assumindo que tenham escudos - retaliou o capitão, quando foi interrompido pela comunicação:
 - Contra os Vorlons, ninguém têm. Estamos pedindo ajuda à Epsilon III. Mas vocês estão mais perto...
	 -	Sua	chance	de	revidar,	Comandante	Worf.	Todas	as	armas	num	só	golpe.	Fogo!	-	gritou	o	francês.
 Assim que o golpe atingiu o corpo hostil, ao invés dele explodir ou absorver o impacto, ele simplesmente se 
encolheu um pouco, como um animal que sentira incrível dor, e desapareceu sob uma fenda espacial que provinha de 
aparatos	entrepostos	entre	a	Enterprise	e	Babylon	5.
 - Senhor, o tiro da nave hostil atingiu o casco diretamente sobre a engenharia e os decks 17, 18 e 19. Esta área 
foi	danificada	seriamente,	causando	a	morte	de	15	tripulantes	com	as	explosões.	Os	escudos	já	foram	reerguidos	aqui.	
Restaurar a dobra espacial e conter o núcleo vai ser mais difícil. Levará dois dias, conforme o Comandante La Forge já 
disse. Os decks estão selados até que possamos encontrar uma doca espacial. Este é o relatório de danos.
	 -	Obrigado,	Data.	Acho	que	começamos	bem.	Contate	Babylon	5	-	aguarda	o	Capitão,	sentado	em	sua	cadeira,	
se recompondo do susto.
 - Sim, senhor. Canal aberto.
 - Aqui é Jean Luc Picard novamente. Capitão Sheridan?
 - Desculpe, estou bem aqui - disse Sheridan, ao se virar para a tela. Vocês nem sabem que estamos no meio 
de uma guerra, não é?
 - Não, mas podemos imaginar. Precisamos descobrir mais sobre onde estamos. Perguntamos se um contato 
direto seria conveniente, já que percebemos que provavelmente utilizemos os mesmos suportes vitais, além de outros 
traços em comum.
	 Depois	de	pensar	um	pouco,	o	Capitão	de	Babylon	5	concordou:
 - Não temos muitas alternativas. Os Vorlons os atacaram, estão confusos. Desçam aqui tão logo achem necessário.
	 Os	rostos	de	desaprovação	ficaram	evidentes	entre	as	duas	tripulações.	Estavam	em	momentos	belicosos.	Am-
bas.	Um	descuido	por	qualquer	parte	seria	catastrófico.	Agora,	estavam	todos	nas	mão	de	seus	oficiais	comandantes.
 - Preciso saber exatamente as coordenadas de desembarque - indagou Picard, para executar a ordem ao Grupo 
Avançado, a elite de pesquisas em solo.
 - Ivanova - Sheridan passou a palavra, com a ordem já implícita.
 - 115 por 45 por 30. Não tem como errar. Se quiser, temos o navegador para sua nave de aterrisagem - foi 
dizendo a Comandante. E logo após, cochichou - ou seja lá como vocês venham.
	 -	Os	aguardamos	daqui	a	meia	hora.	Babylon	5	desliga	-	e	John	Sheridan	terminou	a	conversação	por	rádio.
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	 Lyta	e	Sheridan	ficaram	para	trás.	O	Capitão	foi	logo	perguntando:
 - O que descobriu?
	 -	Eles	nem	sabem	onde	estão.	Caíram	aqui	de	pára-quedas.	Desconfiam	de	nós.
 - E nós deles. Nenhuma novidade. Algum perigo?
 - Só se formos muito mal interpretados. 
 - Garibaldi pode se esforçar para isso...
 - Agora o venenoso foi você. Capitão, devemos trazer essa gente para o nosso lado. Eles têm boa fé. Não acho 
que faria mal explicar-lhes o que está acontecendo. E tentar aprender algo.
 - Bom conselho. Já pensei nisso. Mais alguma coisa?
 - Sim. Eles conhecem a Terra.
 - O quanto?
 - Bem mais do que imagina...

 - Hum... de acordo - com um gesto, autorizou Sheridan.
 Após todos os escaneamentos dando sinal positivo, voltaram às conversas, iniciadas sobressaltadamente 
por	Lyta:
 - Esta é a telepata que senti. É muito fraca. Tudo bem. Mas aquele ali - referindo-se à Data - não emite qualquer 
padrão. Ele simplesmente não existe.
 - Se a senhorita está fazendo uma leitura telepática, devo avisá-la que sou um andróide.
 -Uau! - abismou-se Marcus - e tem modelos femininos também?
 - Na verdade sou o úni... - Data tentou explicar, sendo interrompido por Garibaldi:
 - Bem, agora desembuchem: aquela “sonda charada de vocês”, o que queriam?
	 -	Sonda	o	quê?	-	Riker	se	espantou	e	Lyta	fez	um	sinal	de	negativo.	Considerando	que	isto	significasse	que	
eles não sabiam do que se tratava, Sheridan foi ditando ordens:
	 -	Sendo	assim	-	fez	um	sinal	para	os	guardas	abaixarem	as	armas.	Garibaldi	olhou	feio,	e	Worf	rosnou	de	volta.	
Após	a	repreensão	dos	dois	Oficiais	Superiores	ali	presentes,	o	Capitão	continuou	-	vamos	providenciar	alojamentos,	
se quiserem. Vou mandar nossa escolta externa abrir uma brecha para sua nave nos orbitar junto delas.
 - Ei, ei, ei! Devagar aí! Eles vão para o MedLab para um exame completo. Não posso liberar a entrada deles 
assim. E se tiverem algum vírus desconhecido? Uma epidemia agora ia me deixar bem aborrecido - se exautou Stephen, 
por ter sua autoridade médica trespassada.
 - Todos nós temos que fazer concessões. De acordo. Peça os registro médicos à Dra. Crusher, na Enterprise, 
para facilitar seu trabalho. Precisamos de ajuda. E explicações - disse o Nº 1.
 -  Reciprocamente. Doutor, mostre o caminho.
 Riker fez uso de seu comunicador, enquanto seguia o homem negro que realmente parecia um médico. Pelo 
menos, agia como um: 
 - Dra. Crusher?
 - Crusher aqui.
	 -	Providencie	relatórios	médicos	de	nós	quatro	para	serem	mandados	à	Babylon	5.	Mas	somente	o	essencial.	
Não quero veneno na minha água.
 - Vou ver o que consigo. E está tudo bem aí?
 - Me pergunte daqui algumas horas. Riker desliga. Capitão Picard?
 - Então, Nº 1? Como está o Primeiro Contato?
 - Tudo bem. O que me estranha, é que, segundo os tricorders, a maioria deles são totalmente humanos real-
mente. Somente uma mulher teve leituras diferentes. E a concha na cabeça dela...
	 -	Will,	aguardo	um	relatório	detalhado	quando	voltar.	Mal	posso	esperar	para	entrar	aí.	Recebemos	autorização	
para orbitar a estação. Acha seguro?
 - Eu aguardaria. Mas a Enterprise precisa de reparos. As outras naves podem dar apoio, se ela adernar. É 
meio-a-meio a aposta, Capitão.
 - Mas não aceitar o convite pode ser desrespeitoso neste momento. Vamos ver onde isso vai dar. Picard desliga.
 O Médico-Chefe não pôde conter um comentário:
	 -	No	final,	tudo	se	resume	em	política.	Na	guerra	contra	os	Mimbari,	a	Terra	quase	foi	destruída	por	causa	de	
um mal-entendido. Seu Capitão é meticuloso em...
 - Você disse Terra? Como pode ser? - espanto já não era novidade naquele dia. Nem o fato de, pelo menos, 
de	acharem	ser	da	Terra.	Assim,	Wil	deu	mais	um	passo	para	descobrir	a	verdade,	com	esta	encenação.	Começou	a	
investigação.
 - Vocês são de onde? Não saber que estamos em guerra, tudo bem. Nunca terem visto uma nave Vorlon, melhor 
ainda. Poucos sobreviveram após isso. Mas a Terra... de que inferno vocês saíram? - questionou o irritadiço médico.
 - Temos muito o que conversar ainda Doutor...
 - Franklin. Stephen Franklin.
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de dom tentaria fazer uso dele.
 - Então, estes Vorlons são como “anjos” para todos que os vêem? - Troi continuou a conversa, após Geordi 
passar por sua frente.
 - É isso mesmo. Também são eles os responsáveis pelo carma dos telepatas - a senhorita Alexander não se 
sentia nada à vontade para falar do assunto.
 - Quer saber: entre meu povo, eu sou quase uma aleijada por não ser totalmente telepata. Meu pai era huma-
no e minha mãe é betazóide. Em Betazed, são todos telepatas. De grau mais elevado, ou não. Mas a comunicação é 
telepática apenas. Como só sinto os sentimentos e intenções, não é preciso explicar muito.
 - Mas os Vorlons nos afetaram. A mim mais intensamente.
 - E daí? Você é o que é. Pronto. Faça bom uso de seu dom, e transforme este “carma” em algo que os faça acei-
tá-la. A presença desses Vorlons em Betazed explicaria muita coisa. Não há duzentos anos, mas há quinhentos...
 - Mas é bom ser telepata sem preconceitos...
 - Esta guerra onde lutam. Parece que precisam se unir mais do que nunca, se...
	 -	Ei,	tive	uma	idéia!	-	Lyta	surpreendeu	Deanna,	como	se	uma	lâmpada	se	acendesse	sobre	sua	cabeça	-	preciso	
falar com Marcus e o Capitão. Mas o favor vai ter que ser retribuído - e saiu correndo.
	 -	Aonde	vai?	Lyta!	-	já	gritou	Troi,	para	sua	voz	alcançar	a	telepata.
 - Ao front.

 Na Sala de Guerra, Sheridan e Delenn já aguardam a visita que prometera aparecer. Já fazia quatorze horas 
que	a	Enterprise	chegara,	e	só	agora	seu	Capitão	iria	à	bordo.	Com	todas	as	desconfianças	postas	de	lado,	Sheridan	
tentaria mais um aliado. Picard só queria saber o que Q tramava com esta contenda. Contudo, mesmo com todas as 
precauções	de	seu	Nº	1,	o	Capitão	Jean	Luc	Picard	estava	pronto	para	ir,	da	Enterprise,	à	Babylon	5.	John	Sheridan	se	
certificara	de	dar	as	coordenadas	da	própria	sala,	já	que	seria	com	o	transportador	o	desembarque.	Ele	não	assimilou	
como um homem pode permitir que seus átomos sejam espalhados pelo Universo, e depois recompostos. Alguns na 
Frota também não. Mas isto é outro assunto.
	 O	brilho	azul	se	desfez,	assim	como	o	som	calmo	do	transporte,	na	figura	calva	e	paciente	de	Picard:
 - Olá. Já que as apresentações já foram feitas, acho que deveríamos ir direto ao assunto.
 - De acordo - Sheridan fez uma cara de espanto quando mostrou à Picard onde poderia se sentar, à mesa. A 
atitude do Capitão da Enterprise foi realmete surpreendente. Delenn apenas fez menção de um sorriso - Bem, Capitão 
Picard, nosso status seu Imediato deve ter mencionado. Assumindo que não tenham onde ir, por enquanto, gostaríamos 
de saber mais. Para começar, precisamos determinar “onde” ou “quando” é sua Terra.
 - Facilitaria determinarmos qual ponto está diferente entre nossas histórias. À princípio, temos bancos de dados 
da maioria das raças que nos mandaram os arquivos. Apenas estes Vorlons, e os Shadows, nunca ouvimos falar.
 Delenn tomou a palavra:
	 -	Duvido	que	os	Shadows	se	façam	notar	em	qualquer	situação,	até	a	derradeira	hora.	A	influência	Vorlon	já	é	
mais amena, vagarosamente eles se fazem presentes.
 - Caos e ordem. Já me contaram sobre isso também.
 - Meu ponto de vista é o seguinte: Shadows procuram guerra. Vorlons procuram controle. O que na nossa 
história não bate? - concluiu Delenn, com seu jeito objetivo e ao mesmo tempo sutil de dizer as coisas. Sheridan não 
pôde deixar de observar o quanto as tempéries de Picard e de sua “noiva” tinham em comum.
 - Bem, segundo isto aqui indica - e olhando para o monitor à sua frente, na mesa de reuniões, Jean Luc foi 
dizendo ao concluir seus raciocínios - foi bem na época das Guerras Eugênicas que nossa “diáspora” pode ter ocorrido.
 - Considerando que tenhamos a mesma Terra como origem - mandou Sheridan - E isso foi quando?
 - Por volta da década de 1990, data terrestre. Provavelmente estamos falando de uma mesma Terra sim. Datas 
e eventos não combinariam tanto. A Guerra dos Cem Anos, a Revolução Francesa, até nomes importantes casam. Acho 
que estamos em linhas temporais diferentes, com uma mesma origem.
 - Na época dessas “Guerras Eugênicas” não houveram grandes eventos para nós. Foram quase cem anos de 
paz, em nível global, não em pequenos territórios, claro.

VI. Entre o céu e a Terra

 Diário de Bordo, Data Estelar 8302.1
 “A Enterprise, após ser abordada por Q, a entidade que insiste em nos incomodar, está jogada em um tempo-
continuum totalmente desconhecido à nós. Ainda não pudemos determinar se é uma linha temporal alternativa ou 
um	planeta	com	desenvolvimento	paralelo	ao	da	Terra,	que	originou	o	povo	que	habita	a	Estação	Babylon	5.	O	que	
importa é que, logo, o Comandante Riker voltará com seu relatório e eu poderei descer lá para averiguar pessoalmente. 
Assumindo que não sejam hostis...”
 Picard mal terminara seu registro, e eis que se abre a porta de seu escritório:
 - Tsc, tsc... você sintetiza o último dia. O dia em que descobrirá tudo, em apenas um parágrafo? - desdenha a 
entidade citada por Picard.
 - Adiantaria dizer que estamos fartos disto tudo e só queremos ir para casa? - resmungou o Capitão, já bem 
farto de tudo aquilo mesmo.
 - Não foi o que disse em nosso primeiro encontro. Você foi bastante convincente daquela vez. Sabia que vai 
estourar uma bagunça daquelas por aqui, hoje?
	 E	novamente	a	porta	se	abre,	com	William	Riker	atravessando	a	passagem:
 - Desculpe, Capitão. Atrapalho?
	 -	Adivinhe,	Will.	Nosso	“amigo”	quer	contar	algo	à	nós	-	desta	vez,	a	aspereza	do	francês	ficou	evidente.
 - Supondo que o “corvo” da Guinan chegará daqui a dois minutos, deixo vocês com suas questõezinhas. Con-
tinuem tentando adivinhar. Mas não se esqueçam... buuum! - e se foi Q, em mais um de seus clarões.
 - Acho que Q fala sério - alertou Riker.
 - Por que diz isso? E os outros? - recostou-se em sua cadeira o Capitão.
 - Eles estão terminando os exames. Logo voltarão, se o senhor quiser. Eis meu relatório...

	 No	MedLab	de	Babylon	5,	era	a	vez	de	La	Forge	ser	examinado.	O	Dr.	Franklin	realmente	estava	perplexo	com	
o aparato à frente dos olhos do Engenheiro-Chefe da Enterprise. Logo, foi questionando:
 - Seus sistemas estão em ordem. Só capto que você está tenso. Por causa de dor. É este seu equipamento - 
apontando para o VISOR - escuta. Não tenho nada a ver com isso, mas, por que permite que lhe obriguem a usar isso?
 - Não obrigam - e Geordi tirou o aparato de seu rosto, dando para o médico averiguar em seus equipamentos 
- é que sou mais cego que uma parede sem isto. É de nascença.
 - E não há outro modo?
 - Não... - e após um suspiro - é difícil, mas tem vantagens. Não é como vocês, mas enxergo diversos espectros 
invisíveis aos humanos normais.
 - Eu não compreendo. Pelo que me contou, vocês conseguem viajar mais rápido que a luz sem abrir portais, 
emitem	feixes	de	energia	descomunais,		até	alcançaram	a	gravidade	artificial.	E	não	conseguem	fazer	um	homem	ver?	
É um erro de prioridades...
 - Pode ser. Mas a tecnologia avança todo dia. Talvez...
 - Se eu lhe colocar prótese em lugar de seus glóbulos oculares...
 - Sem mutilações.
	 -	Bem,	deixe-me	pensar...	Bom,	um	presentinho	de	Babylon	5.	Volte	daqui	a	duas	horas.	Com	os	registros	que	
tenho, pode ser que lhe consiga algo. Por enquanto, volte a ver do seu jeito - e Stephen devolveu o VISOR à Geordi - 
pois, na verdade, não existe normal.
 - Pode crer. Eu volto, Doc.

	 À	porta	de	lá,	estavam	Deanna	e	Lyta	conversando	sobre	os	fatos.	Até	agora,	a	intenção	foi	mais	de	uma	vigiar	
a	outra.	Em	Babylon	5,	telepatas	não	eram	bem	vistos.	Já	a	Conselheira	seria	a	única	capaz	de	descobrir	se	sua	colega	
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 - As Guerras Eugênicas que o senhor menciona tiveram causas absurdas ou um dos lados muito mais forte do 
que o outro? - sugeriu Delenn.
 - Sim. O Oriente era muito mais avançado e tinha os “Super Homens”. Khan foi um deles. De repente, o Oci-
dente passou à frente. Por algum motivo, Khan e os outros se descuidaram e foram banidos. Aguardem um pouco. Vou 
pedir a uma especialista para vir aqui... - e apertou sua insígnia comunicador - Picard para Guinan, se possível, venha 
aqui	em	Babylon	para....
 - Ah, não! Perdeu seu senso crítico, Picard! Logo agora que está tão perto. A cabeça de crustáceo é bem 
perspicaz. Acredite, vocês não precisam dela para... - e Q, acostumado à interromper, teve que se conformar com a 
recíproca, com o som do transportador.
 - Ah, uma festinha - começou Guinan, como se antecipasse a chegada de sua contraparte, desceu mais rápido 
do que esperavam, pois já estava na sala de Transportes.
 - Sempre me atrapalhando, sua velha chata!
 - Picard, quem é tripulante e quem é a entidade - disse, ingenuamente, Sheridan.
 - Por Valen, essa aparência não me é estranha...
 - Desculpe, mas nunca esqueço uma dama - e Q se debruçou para beijar a mão de Delenn, quando John se 
levantou e, insinuando um pigarro, se fez presente à Q.
 - Já sei, pelo menos, de quem não gosto - azedou seu humor o Capitão de B5.
 - Basta, Q! Vamos terminar isto, de uma vez por todas. Chega de desmandos. Eles vão sair daqui, com sua 
ajuda, ou não. Suma - sem perder a calma, Guinan terminou de falar.
	 -	Eu	não	vou	ficar	ouvindo	desaforos	de	você.	Eu	só	ouço	“chega	Q”,	“pare	Q”,	“vá	embora	Q”,	“pare	com	isso	
Q”. Quem está cheio é o Q - conseguiu concluir a criatura, desdenhando de todos seus encontros com a humanidade 
com um jeito efeminado de falar.
 - Pelo menos você poupou meu latim. Agora, vá - ordenou Picard.
 - Tá. Mas só desta vez. Quero ver se conseguem sair daqui melhor do que como eu planejava. Au revoir - e 
desapareceu no mesmo clarão com que apareceu.
 Todos se recompondo do susto, e voltando às cadeiras, com a companhia agora da El Auriana, voltaram a 
conversar. Picard a colocou a par e, logo, Guinan teceu seus comentários:
 - É verdade. Eu estava lá. haviam Shadows mas, sabe-se lá por quê, foram embora e deixaram o Oriente 
desgovernado. Então, os dirigentes que não foram mortos, foram exilados em naves-prisão.
 - Então, os eugênicos foram crias Shadow? - abismou-se Picard - E você não ia nos contar?
 - Contar o quê, se você nem conhece um deles? Você, especialmente, que já passou tanto terror, ia querer 
mais um pesadelo destes? Também, não iria adiantar. Eu sabia que não resistiria à tentação de vir aqui. Agora, sabem 
tanto quanto eu - terminou Guinan.
 Então, soou o comunicador no punho de Sheridan. Ele o tocou e veio a mensagem.
 - John, a coisa está engrossando. Agora os Shadows também colocaram um destruidor de planetas para fun-
cionar. Só Deus sabe onde vai parar - deu a mensagem a Comandante Ivanova.
 - Entendido. Já vou aí. Sheridan desliga.
 - Temos nosso ponto focal, como queria, Capitão - continuou Delenn - agora, o que pretende fazer? Eu posso 
ajudá-los a se comunicar com o planeta abaixo de nós, para talvez, voltar à sua linha temporal. Mas vão deixar que Vorlons 
e Shadows continuem fazendo isso a outros?
 - Infelizmente, Embaixadora - respondendo, Picard falou com muita calma - sobre sua pergunta, temos leis que 
nos proíbem de ajudá-los. Nossa Primeira-Diretriz é clara em nos apontar para não nos metermos no desenvolvimento 
de outras espécies...
 - Mas somos sua espécie! Tem que nos ajudar - proclamou Sheridan.
 - Acalme-se, John - interveio Delenn.
 - Mas nossa ajuda vocês aceitam. Isto não quebra suas regras, não é? Vorlons manipulam nossa genética 
para criar telepatas. Shadows criam guerras para nos desenvolvermos mais rápido. E vocês só sentam e olham. Bela 
lei! Acho que a entidade que pentelha vocês só queria ensinar é vergonha na cara! - irou-se Sheridan.
 - Chega, John! Feche a boca e escute! - calou o Capitão, a Embaixadora Mimbari.

 - Lamento muito que a interprete assim - Picard começou a explanar, sem alterar o tom de voz - Ela mais ajudou 
povos em desenvolvimento do que atrapalhou. Devemos andar com nossos próprios pés, e qualquer intervenção que 
citou não nos fez bem também. Vocês estão à beira de criar uma Federação semelhante à nossa. Não mostraram 
necessidade de qualquer auxílio para chegar até aqui. Mas, se o querem, os Semeadores que encontraram, como os 
chamam...
 - Primeiros - completou Delenn.
 - Estes Primeiros, não poderiam ser contatados? Seriam de grande auxílio, e de sua própria linha temporal.
 - Desculpe a exaltação. É muito estressante ver todo este banho de sangue e não agir. Vamos dar um basta 
nisto	nos	próximos	dias.	Susan,	é	Sheridan	-	disse,	tocando	novamente	o	aparato	no	punho	-	encontre	Lorien	na	White	
Star 3. Só tenho uma reunião com a senhorita Alexander e tenho que terminar esta. Depois, passo a informação para vocês. 
Sheridan desliga. Então, Jean Luc Picard, não contaremos com vocês - terminou, se levantando, John Sheridan, indo 
em direção à porta e passando por ela.
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 No Escritório da Segurança, dois chefes do setor discutem seus assuntos pertinentes.
	 -	E	seu	Capitão	admite	que	você	seja	tão	invasivo,	com	todas	estas	câmeras?	-	continuou	Worf,	recostado	à	
uma das paredes.
 - Ei, qualé? Quando ele chegou, o esquema de segurança já estava montado. O que ia fazer? Hã? Desmontar tudo 
a seu bel prazer? Sheridan só virou deus bem depois disso.
 - Como?
 - É assunto meu. 
 - Eu também cuido de uma Estação Espacial. Não é assim que...
 - Veja este aqui - e Garibaldi mostrou uma imagem de Lorien - não lhe dá calafrios?
 - Um guerreiro Klingon jamais sente calafrios. Nosso sangue ferve com a chegada de uma batalha - cerrou o 
cenho o Klingon, numa atitude típica de seu povo.
 - Tá, sei. Pena que vocês vão perder o pau de logo mais. A guerra tá acabando. Logo, Vorlons, ou Shadows, 
ou os dois, virão para cá para ir à forra. Vai ser um quebra daqueles. Mas soube que seu Capitão amarelou. Sheridan 
ficou	puto.
 - O Capitão Picard só respeita...
 - OK, OK, OK. Eu também ouvi falar das suas regras. Pouca coisa escapa a mim. Olha, eu não quero lhe encher 
também. Só que uma mãozinha viria a calhar.
 - Se fosse uma nave Klingon, não haveria Diretriz alguma para seguir. Nos serviríamos do sangue de seus 
inimigos	-	e	Worf	fez	uma	menção	de	sorriso.	Quase	vibrando	pela	espectativa	de	uma	batalha	de	tal	grandiosidade.
 - É. Mas não desta vez. Quem sabe, em outra linha sei lá o quê que vocês caiam. Loucura!
 Neste momento, se abre a porta, com Jean Luc Picard e Guinan do lado de fora.
 - Eu acho que é melhor nos transportarmos daqui, para não criar alvoroço lá fora - disse Picard ao Chefe.
 - Tá legal. Devo fechar meus olhos? - brincou Michael.
 - Não, obrigado. Picard para Enterprise. Três para subir.
	 Então,	Worf	fitou	os	olhos	de	Garibaldi,	antes	de	se	iniciar	o	brilho	que	o	levaria	dali:
 - Chefe Michael Garibaldi... QAPLA! - disse, batendo a mão no próprio peito. Então, o processo de transporte 
se iniciou.
 - Ah, vá você! Loucura. Todos loucos - continuou, falando sozinho, o Chefe, desligando a imagem de seu de-
safeto alienígena.

 Já na Enterprise, o Capitão foi saudado por seu Engenheiro-Chefe, com um VISOR nada usual. Picard não se 
constrangiu:
 - Geordi. Vejo que melhorou a aparência.
	 -	Tudo,	Capitão!	O	médico	de	Babylon	5	me	deu	estas	novas	próteses	que	funcionam	como	as	antigas	lentes	
de contato da Terra. São melhores, pois além da aparência, não causam dor. Usam os mesmos princípios do anterior. 
Ele	acabou	de	fazer	os	exames	finais.	Por	isso,	só	vim	agora	recepcioná-los.
 - E a Dra. Crusher sabe?
 - Sim, ela acompanhou o procedimento de implantação. Não deixou que fosse feito lá. Por isso, ela deu uma 
autorização especial de embarque para o Dr. Franklin vir aqui. Como o senhor não podia falar...
 - Creio que a Dra. saiba o que faz. Ela tem estes poderes. Não precisa me explicar.
 - Se alguém precisar de mim, estarei no Bar Panorâmico - despediu-se Guinan. E com um aceno, os dois re-
tribuíram.
 - O que preciso é de Dobra Espacial o mais rápido possível.
 - Isto terá dentro de um dia. As equipes estão se revesando. Vai dar tudo certo. E lá, do outro lado da couraça?
	 -	Queriam	ajuda.	Que	Deuas	a	dê.	Vou	à	Enfermaria,	ver	se	está	tudo	bem.	Beverly	não	perderia	a	chance	de	
me examinar agora.

VII. Sono Nada Tranqüilo

 Na Sala de Guerra, Delenn, Guinan e Picard permaneciam para resolver as questões pendentes. O momento 
crucial	ao	qual	todos	em	Babylon	5	esperavam	afastar	chegava.	E	a	Enterprise	não	enterviria,	graças	às	suas	raízes	na	
Federação, e o juramento à Primeira Diretriz, que encontrava em Jean Luc Picard um de seus mais ardorosos defensores. 
Delenn se sensibiliza com tradição e manutenção de ética, mas naquele momento estava sendo bastante incoviniente 
tal fato.
 - A senhora dizia que há algo no planeta abaixo que pode nos ajudar - interpelou Picard, tentando esquecer o 
rompante do Capitão que acabou de sair dali.
 - Sim, há... Nunca havia gritado com ele antes... - preocupava-se Delenn.
 - Não foi culpa sua, talvez, quando ele se acalmar, vocês toquem no assunto, e ele vai perceber o erro que 
cometeu - sugeriu Guinan, que mais escutava do que falava, por ora.
 - Se quiser cuidar de seus assuntos antes, não podemos mesmo ir a qualquer lugar sem dobra espacial. Aguar-
daremos na Enterprise - foi a sugestão de Jean Luc.
 - Não. Vamos resolver isto de uma vez por todas. Não que queira pressionar, mas sabendo que os Shadows 
interferiram em seu mundo, isto não dá o direito de vocês “interferirem”? - Delenn fez sua própria interpretação do 
Regimento da Federação.
 - A Primeira Diretriz trata da não-interferência em mundos em desenvolvimento. Vocês estão plantando aqui, 
algo	que	já	floresceu	em	nossa	linha	temporal.	Isto	é	desenvolvimento.	O	fato	de	terem	intervido	conosco	não	nos	dá	
direito à vingança - refutou o Capitão Picard.
 - Sendo assim... - e tocando o painel, Delenn estabeleceu a comunicação que já havia requisitado. A imagem 
na tela só não foi a que esperava - Zatras?!
 - Sim, Zatras aqui. Muito honrado por falar com Ele - a criatura estranha balbuciou suas palavras. Sua aparência 
de	Corcunda	de	Notre	Damme	Pós-Espacial	surpreendeu	Delenn,	que	pensava	que	ele	havia	ficado	no	passado.
 - Mas você não...
 - Não. Outra mulher já confundiu Zatras com Zatras. Outro Zatras foi embora. Este Zatras ainda serve à Grande 
Máquina.
 - Está bem. Já recebeu os arquivos?
 - Sim, Zatras recebeu. Muito inquietante. Forasteiros não deveriam ser forasteiros. Zatras avisa, mas alguém 
ouve? Tsc, tsc, tsc, tsc, tsc,tsc, tsc,tsc, tsc. Agora Zatras conserta a bagunça que Zatras não fez. Mas faz isso em algu-
mas horas.
 - Quantas? - desta vez a interpelação veio de Picard.
 - Ah, Grande Máquina não é rápida como querem. Zatras faz o que pode. Muito provável 72 horas. Tavez mais. 
Mas fenda continuum espaço temporal durará minutos. Têm que ser rápidos. Depois, Zatras terá outra grande bagunça 
para arrumar. Vai levar anos... Zatras avisa quando Zatras tiver preparado tudo.
 - Obrigada, Zatras. Comunique-se com a Enterprise assim que tiver tudo arrumado. Delenn desliga. Pronto, Capitão. 
Que Valen os acompanhe.
 - Obrigado, Embaixadora. Estaremos na Enterprise. Não nos recusaremos em dar apoio humanitário à feridos, 
se necessário - terminou Jean Luc se levantando e, num gesto de um verdadeiro cavalheiro, ajudando Delenn a se 
levantar.
 - Obrigada.
 Saindo da sala, Picard e Guinan seguiram pelo corredor. O Capitão logo levou sua mão ao comunicador:
 - Picard para Enterprise. Todos à bordo?
	 -	Ainda	não.	Só	falta	Worf	e	La	Forge,	além	do	senhor	e	Guinan.
	 -	Certo,	Nº	1.	O	Sr.	Worf	eu	sei	onde	encontrar.	Contate	La	Forge.	Ele	não	é	de	se	afastar	tanto	tempo	da	En-
genharia, quando ela precisa mais dele.
 - OK, Capitão. Riker desliga.



Foi Quando Tudo Começou • 24 Foi Quando Tudo Começou • 25

	 Já	na	Enfermaria,	o	Capitão	teve	que	se	desviar	de	uma	fila	para	entrar.	Todos	tripulantes	que	a	compunham	
tinham cara de noite mal dormida. Ou deram uma festa em sua ausência, ou uma epidemia se alastrava. Picard se 
apressou a atravessar a porta:
 - Doutora, o que está acontecendo?
	 -	Todos	que	fizeram	o	turno	das	23	horas,	e	deveriam	estar	descansados	agora,	reclamam	de	pesadelos.	Estou	
dividindo tarefas com Deanna - disse Crusher, sem tirar os olhos de um paciente que examinava.
 - Alguma doença?
 - Estou é suspeitando de algum ataque telepático. A nave que nos atacou tinha padrões estranhos de desrupção. 
Não sei se a intenção era atacar a nave ou a tripulação. Deanna não sentiu, mas...
	 -	Ou	então	o	médico	de	Babylon	trouxe	um	organismo	indetectável	à	nossos	sensores,	do	qual	eles	já	se	imu-
nizaram.
 - Pouco prov...
	 -	Ponte,	Picard	falando.	Iniciem	uma	transmissão	direta	com	Babylon	5.	Falarei	da	Enfermaria.
 - Na linha, Capitão.
 Então, aproximando-se do monitor de comunicação, à mesa da Dra. Crusher, o Capitão foi logo falando:
 - Gostaria de falar com seu médico-chefe.
 - Daqui do C&C não dá para saber se ele pode atendê-lo. Aguarde.
	 -	Parece	que	não	conseguiram	abolir	a	burocracia	também	-	resmungou	Picard	à	Beverly,	que	agora	era	toda	
ouvidos, ao seu lado na transmissão. Depois de poucos minutos, apareceu a imagem do cansado Dr. Franklin:
	 -	Olha,	não	foi	minha	intenção	desafiá-lo.	Mas,	se	quer	dar	uma	bronca	dessa	sua	“diretriz	sei	lá	o	que...”
 - Acalme-se, doutor. O que quero é informações médicas. Ou é normal vocês dormirem mal?
 - Totalmente normal. Mas não é este o ponto. E qual é, então, o senhor é que deve ser claro.
	 -	Vou	ser	bastante	breve.	Tenho	uma	fila	de	mais	de	cem	tripulantes	reclamando	e	atônitos	com	pesadelos	que	
lhes tira o sono. Tem alguma idéia do que possa ser?
 - Espere um minuto. “Epidemia” de insônia?
 - Não. De pesadelos. O único elo é que trabalhavam quando fomos atacados, e descansaram logo em seguida 
- cortou o Capitão, a Doutora.
	 -	Vocês	detectaram	algum	fluxo	de	energia	anômala?	-	a	voz	de	Stephen	já	era	bem	preocupada.
 - Sim. Tem idéia do que seja - retomou a palavra Picard.
 - Localizem a fonte. Vocês tem um Vorlon à bordo. Não tentem nad...
 - Picard para Ponte. Senhor Hawke, localize fontes de energia estranhas dentro da nave.
 - Capitão, temos uma. Vem do Bar.
 - Junte uma equipe de segurança. Não dê alerta. Temos um intruso e não queremos que contra-ataque antes da 
hora. Vamos usar uma estratégia na surdina, como o senhor gosta.
 - Sim, Capitão. Encontramo-nos na porta do Bar Panorâmico. Hawke desliga.
 - Oh, meu Deus. Guinan! - e apressou-se a sair como um foguete pela Enfermaria, para se dirigir ao Bar, Jean Luc 
Picard, sabendo que a amiga corria perigo.

 Já havia algumas horas que terminara o expediente do Tenforward, ou Bar Panorâmico, da mais recente Enter-
prise.	Sua	guardiã,	Guinan,	estava	entrando,	quando	olhou	a	figura	enigmática	que	estava	ali,	com	muita	naturalidade.	
E sorriu de canto:
 - Imaginei quando apareceria.
 - ... - e sem um suspiro, a vultuosa armadura de contenção se aproximou do balcão, estreitando o orifício su-
perior,	como	a	lente	de	uma	filmadora.
 - Então, depois de tanto tempo, como devo chamá-lo?
 - Kosh - a voz que parecia saída de uma tumba atingiu os ouvidos da mulher.
 - Bem, no caso de “estar curioso”, me chamam de Guinan. Estou estranhando... onde está seu parceiro? Vocês 

só andam em duplas, não é? - Guinan disse, com a calma a que todos se acostumaram.
 - Talvez.
 - Direto como sempre. Aproveitando o tema, o que quer aqui?
 - Paz.
 - Do seu jeito.
 - ...
 - Você sabe que estes humanos não se rebaixam a ordens.
 - Eles vão.
 - Senão?...
 - ... - o silêncio foi a melhor resposta para Guinan.
 - À propósito, já que está dado à diálogos: invadir a nave foi fácil. Ninguém sabia como se defender dos seus 
métodos. A fuga da nave, bela encenação. Mas... - e Guinan sorriu novamente de canto - como fez para transportar o 
traje?
 - Há trabalhos inacabados - a voz de Kosh arrepiaria qualquer humano, mas não esta El-Auriana.
 - Sempre há... - e Guinan deu as costas, para sair do Bar Panorâmico, quando o exoesqueleto de Kosh se 
abriu, e uma nuvem brilhante e densa bloqueou a porta. Relâmpagos e raios de diversas cores atravessaram a sala 
vazia. Alguns atingindo a mulher. Sua pele negra mudava de tonalidade a cada golpe, mas sua expressão permanecia 
a mesma. Sempre cerrada e séria, como se estivesse em alto nível de concentração.
 - Mostrando as garras? Não tenho medo de fogos de artifício.
 - As coisas mudam - agora a voz cavernosa ecoava por todo o bar, com um ar bem diferente da calma habitual.
	 -	Não	aceito	desafios.	Esta	conversa	terminou.	Chega	de	manipulações!	-	se	exaltou	a	El-Auriana,	de	um	modo	
nunca vislumbrado por qualquer tripulante daquela nave.
 - Você não pode...
 - Contar a eles? Por que foram separados? Por que vocês se escondem tanto? Ou suas maquinações? Mesmo 
que contasse... - Guinan suspirou, acalmando o tom de voz - não faria diferença. Eles não se entrometeriam. Suas 
moralidade e leis não permitiriam isso. Mas, apesar de tudo, basta de êngodo. Nós sabemos por quê abandonaram 
aquela linha de tempo. Eu e outros permanecemos de pé. Vocês deram as costas. É o que deveriam fazer agora. Deixar 
eles se virarem sozinhos.
 Então, sem mais qualquer ataque, Kosh voltou à armadura que tanto lhe servira de esconderijo quanto de lar.
 - Está na hora de mandar o pai botar as crianças de castigo. De novo. Agora, se me der licença... - desta vez, a 
porta	se	abriu,	sem	mesmo	eles	estarem	próximos.	Não	houve	fúria	ou	rancor	no	fim	da	discussão.	Apenas	a	resolução	
da atitude. E Guinan, saindo, concluiu:
 - Se voltarmos a nos ver, espero que tenha aprendido algo. Todos vocês precisam de consciência. O outro faz falta.
	 Com	a	porta	se	fechando	por	traz	da	responsável	por	aquele	recinto,	só	restou	a	figura	sombria	e	isolada	de	
Kosh, que baixando o que poderia se chamar de cabeça da armadura, balbuciou a palavra “sim”.
 Ao sair, Guinan viu Jean Luc ofegando como um touro bravo. Logo atrás, vinha um pelotão de seguranças.
 - Guinan, você está bem?
 - Desculpe a expressão, mas estou “puta da vida” - e continuou andando pelo corredor, como se nada tivesse 
ocorrido.
	 -	Onde	vai?	Espere!	-	Picard	saiu	correndo	atrás	da	amiga,	enquanto	os	seguranças,	Worf	e	Hawke	entravam	no	
Bar Panorâmico.
 - Onde vou? Fazer o que deveria ter feito antes. Falar com um velho, que se bem conheço, ainda deve estar 
cheirando à poeira.Permissão para ir à Estação.
 - Vai resolver esta guerra? Com uma conversa?
 - E se eu fosse Capitã daqui, tentaria ajudar de alguma forma. Senão, nós, a Federação, os Romulanos, tudo 
mais, seremos os próximos.
 - Eu vou junto. Chega de ver o circo pegar fogo - resolveu Picard.
 - Apesar das acusações, eu não tenho mais estômago, ou pele para sentir labaredas voando em mim - e, juntos, 
Picard e Guinan entraram no turboelevador para a Sala de Transportes.
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VIII. Gran Finale

 Na Sala de Guerra mais uma vez, Sheridan, Delenn, Guinan e Picard estavam prontos para qualquer decisão 
que o outro tomasse. Sheridan se antecipou:
 - Bem, seus desafetos são os nossos agora - iniciou a conversa Picard.
 - Mas agora já arrumamos tudo - Sheridan foi incisivo.
 - Vi que a esquadra que reuniu é grande, mas a Enterprise pode ser muito útil.
	 -	Agora	que	sacrificamos	Ericsson	é	que	me	diz	-	Sheridan	não	estava	no	melhor	de	seu	bom	humor.
 - Como assim?
 - Capitão Sheridan, peço permissão para tomar uma iniciativa antes que seja tarde demais. Preciso andar pela 
estação - Guinan disse, com um “positivo” de balançar cabeças dos outros três. E Guinan se retirou.
 - É isso mesmo, Picard. Um de meus homens já saiu em missão para atrair a atenção dos Shadows. Vamos 
dar uma baita festa.
 - Não temos tempo a perder... - e Jean Luc foi se levantando - para quando é a batalha?
 - Previmos para daqui a três dias. Logo sairemos. Toda a frota. Os planos serão enviados à Enterprise, cripto-
grafados. Darei os códigos aqui mesmo.
 - Encontraremo-nos lá. Com o que tivermos.
	 -	Agradeço	o	apoio.	E	desculpe	de	novo	a	cena.	Vamos	nos	encontrar	a	fim	de	discutir...
 - John, poderia ir adiantando isso, não? - e Delenn faz um aparte pela primeira vez.
 - Está bem - e Sheridan saiu, se despedindo com um apertar de mãos.
 - Talvez tenhamos a mesma idéia, mas não posso executá-la. Não sem dobra espacial - Picard se dirigiu à 
Delenn, logo que a porta se fechou.
 - Tenho uma solução para isso.

	 Em	outro	canto,	Guinan	encontra	a	enigmática	figura	de	Lorien,	a	que	todos	vêem	como	uma	assombração	ou	
algo do gênero. Pouco a impressiona neste, ou em qualquer outro Universo. Logo, se aproximou dele e foi dizendo:
 - Eu sei quem é.
 - Poucos aqui não sabem. É um Universo pequeno. Não concorda? - o tom sóbrio de Lorien aproximava-se 
muito ao de Guinan.
 - Isto vai dar a lugar nenhum, se eles não tiverem alguém que imponha autoridade.
 - Tudo transcorre perfeitamente. A hora está chegando. Logo, procuraremos aqueles que já deveriam ter ido.
 - Você foi o primeiro a ter medo de ir embora. Agora, eles também têm. Você precisa convencê-los de novo. 
Aliás,	até	quando	pretende	ficar	aqui?
 - Meus planos de viagem não são da sua conta, mas para provar o quanto estou disposto a ver a evolução 
continuando, não tenho menção de voltar aqui. Eu nunca deixei Z’ha’dum desde que cheguei lá. Agora, não devo voltar.
 - O tempo urge, Lorien. Obrigada.
 E Lorien ascenou com a cabeça, se dirigindo às docas de desembarque. Guinan só resmungou “claro que 
nunca saiu, humf”, com  um sorriso no canto dos lábios. Neste instante, o comunicador soou seu toque:
	 -	Picard	para	Guinan.	Vamos	dar	uma	voltinha.	Importa-se	de	ficar	para	trás?
 - Importo sim. Eu deveria ir. Custa usar um transportezinho, Jean Luc?
 - No momento, sim. A festa não pode esperar. Fale com o Sr. Garibaldi, no escritó...
 - Já entendi. Sei me virar bem. Guinan desliga.

 Na Enterprise, o Capitão já havia contado o que ocorreria à sua tripulação. O tempo realmente era escasso.
	 -	Capitão,	já	recebemos	todos	os	arquivos	e	decodificamos	com	os	registros	que	trouxe	-	disse	Data,	sentado	
à frente de seu  console.

 - Picard para Embaixadora Delenn. Tudo pronto aqui.
	 -	A	White	Star	à	sua	frente	os	levará.	Que	Valen	os	guie.
 - Bem, já era tempo. Picard para La Forge. Geordi, como vão os consertos?
 - Muito trabalho, Capitão. Talvez tenhamos capacidade de dobra em poucas horas. Os escudos estão prontos.
 - Perfeito. Sr. Lennier, tudo pronto para partir. Vá com calma. Não sabemos que efeitos o hiperespaço provocará 
na Enterprise.
 - Fique tranqüilo, Capitão Picard. É só seguir as instruções que lhes passarmos. Mas, uma vez em espaço 
Shadow...
 - Eu sei. Para dar certo, estaremos sozinhos.
	 Então,	a	White	Star	ativou	os	campos	gravimétricos	do	portal,	de	forma	que	comportasse	o	enorme	corpo	da	
Enterprise. Logo, desapareceu nele.
 - Alerta condição amarela. Subir escudos. Bem, Sr. Data... acionar - e a Enterprise entrou na imensa fenda 
espacial, aberta com um incrível dispêndio de energia.
 O monitor mostrava um lindo show de luzes e energias. Ninguém na Enterprise conseguia desgrudar os olhos 
daquela maravilha, que provavelmente seria a única vez que veriam.
 - Intrigante... os escudos são inúteis aqui. A nave à nossa frente vai a meia força de impulso. Os sensores 
funcionam perfeitamente. Iniciando leituras. Nenhum dano no casco. A astrometria está totalmente fora de linha.
	 -	Obrigado,	Data.	Mantenha-nos	bem	atrás	deles.	Esta	provavelmente	é	a	velocidade	máxima	da	White	Star.	Caso	
nos percamos deles, nunca mais sairemos do hiperespaço. Enquanto isso, registre o que puder, mas não descuide da 
missão.
	 Passadas	algumas	horas,	uma	comunicação	vêm	da	White	Star	de	Lennier:
 - Enterprise, aqui é Lennier. Abriremos seu portal agora. Rezamos para que os Shadows não conheçam a 
tecnologia do teletransporte. Em nome de Valen.
 - Obrigado, Sr. Lennier. Nos encontramos no ponto indicado. Agora vá buscar seu Capitão. Picard desliga.
 Quando a fenda, naquela confusão de luzes e cores, se abriu para o espaço normal, foi simples para a Enter-
prise atravessar. Logo depois, Picard se levantou de sua cadeira e foi dizendo:
 - Alerta vermelho. Aos postos de batalha. Subir escudos. Impulso máximo. Sr. La Forge?
 - Diga, Capitão.
 - Como vai a dobra?
 - Em pouco tempo teremos condições para dobra fator 2. Phasers e torpedos à toda. Escudos também. Estamos 
prontos para a festa.
 - Bom. Guarde o bolo e a champanhe para depois. A coisa é séria aqui. Picard desliga. Sr. Data, já encontrou 
as coordenadas?
 - Sim, capitão. A artrometria voltou a funcionar. Só estamos sem dobra. Um minuto. Aguarde.
 - Senhor Data, não dá para esperar - Riker se precipitou.
	 -	Sim,	senhor.	Estamos	recebendo	uma	comunicação.	É	da	White	Star	14.	Comandante	Ericsson.	Há	outras	
quatro	White	Stars	se	retirando.	Capitão,	a	White	Star	não	se	move...
 - Sala de Transportes 5. Focalize aquela gente assim que puder, e traga-os à bordo. Avise-nos para baixarmos 
os escudos.
	 -	Sim,	Capitão	-	a	voz	de	Bartell	foi	firme.
 - Data, assim que Bartell der o sinal, baixe os escudos e reerga o mais rápido que der.
 - Entendido. Mais transmissões.
 - No audio - ordenou Picard.
 - ...Entil-zar veni. Em nome de Valen... - foi a transmissão ouvida.
 - Estamos prontos, Capitão.
 - Data, agora. Bartell: energizar.
 - Capitão, as naves alienígenas, que devem ser os Shadows, estão nos rastreando e vindo em nossa direção.
 - Conseguimos 50 tripulantes antes que explodisse... - e um estrondo, seguido do balançar da nave interrompeu 
Bartell.
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 - O choque foi inevitável. A Enterprise recebeu um raio disruptor bem no casco, mas não diretamente. Parece 
que não destroem quem não conhecem.
	 -	Subir	escudos!	Sr.	Worf,	disparar	phasers	e	torpedos.	Atirar	à	vontade.
 Dois clarões deram sinal de que os torpedos quânticos atingiram seus alvos. Os phasers só rasgaram o espaço. 
O que espantou Data, ao ver os monitores de popa, é que a explosão foi puramente dos torpedos. As naves simples-
mente encolhiam em si, como animais mortos se decompondo. Ele gravou para análises futuras.
 - A quem interessar aí encima, dobra ativada.
 - Geordi, nosso anjo da guarda. Data, dobra 3. Acionar! - o calor da batalha esquentou os ânimos da tripulação. 
Principalmente do Capitão.
 - Capitão, não vamos agüentar muito tempo. Dobra 2 era o máximo...
 - Diminuiremos quando possível, Tenente - mais uma vez tomou a palavra, Riker - Deanna, o que sentiu durante 
a batalha?
 - Haviam muitos telepatas me boqueando. A senhorita Alexander me alertou disso.
 - Vai ter muito trabalho, Troi. Estamos indo para o front. Com o pior inimigo da humanidade em nosso encalço.
 - La Forge para a Ponte. Temos que diminuir. Oh, não... - Geordi fez uma pausa.
 - O que foi, Comandante? - perguntou o Capitão.
 - Veja por si mesmo. Perdemos a dobra de novo. O choque estragou toda nossa “gambiarra”. Vou fazer o pos-
sível para reativá-la.
 - Por enquanto, vamos em impulso máximo, La Forge. Precisaremos da dobra daqui a dois dias. Aí terá que 
ser	definitivo.	Bom	trabalho	-	concluiu	o	orgulhoso	Capitão	da	Enterprise.
 - Senhor Data, traçar curso para Coriana 6. Impulso máximo. Execute. Agora, temos um tempinho para dormir, 
se conseguirmos.
 - Pelo menos sabemos que não teremos pesadelos - disse Riker, já a par da presença Vorlon ali, e seus efeitos.
 - É mesmo? - disse Jean Luc Picard ao deixar a Ponte - a Ponte é sua Nº1. Qualquer coisa, estarei na minha 
cabine.
 - Será que estes Shadows não vão nos alcançar? - perguntou Riker a quem pudesse responder na Ponte.
 - Eu entendi a estratégia do Capitão. Provavelmente, pelo hiperespaço, chegarão antes de nós no sistema 
Coriana	-	e	Worf	deu	o	sorriso	de	um	guerreiro	Klingon	-	e	terão	surpresas	por	lá.
	 Worf	estava	certo.	Depois	de	poucas	horas	de	perseguição,	sem	disparar,	três	naves	Shadows	fizeram	algo	
como tremular sua imagem no espaço. E desapareceram. Depois disso, só quando a Enterprise estava chegando à 
Coriana 6. 
	 E	assim	a	batalha	final	teve	início.
 A grandiosa batalha, com a facção terrestre sob o comando de John Sheridan, e os outros vários lados queren-
do sua destruição, não ia muito bem para a recém formada aliança. Muitas baixas dos vários lados. Muito mais para a 
aliança. A Enterprise recebia vários tiros:
	 -	Sr.	Worf,	mire	nas	naves	Shadows	atrás	de	nós.	Mande	torpedos	nelas.	A	White	Star	53	está	com	problemas.
 O disparo foi um ato cirúrgico para aquela nave aliada, que não teria chance contra um disparo sequer.
 - Será que els não erram uma? Estamos perdendo três quando eles perdem uma! - indignou-se Riker.
	 -	Acalme-se,	Wil	-	tentou	o	Capitão.
 - Iniciando manobras evasivas, temos uma nave Vorlon na nossa cola. Phasers não provocam grandes danos 
- disse Hawke, tentando manter-se na cadeira.
 - Execute Sr. Hawke - respondeu o Capitão. - devem assimilar nossa freqüencia, como os Borgs. Nº 1...
	 -	Já	sei	Capitão.	Worf,	me	ajude	aqui	-	e	Worf	acompanhou	Riker	ao	console	de	freqüências,	para	iniciar	as	
modulações, com um Alferes assumindo seu posto.
 - Relatório de danos, Sr. Data - requisitou Picard.
 - Escudos frontais a 60%. Os de popa já estão à 45%. Não podemos mais levar tiros lá.
 - Engenharia...
	 -	La	Forge	aqui.	Estou	segurando	os	escudos.	Tentem	balançar	menos,	senão	vai	ficar	difícil	conseguir	dobra.
	 -	Beverly...

 - Estão chegando chamados dos decks inferiores. Está feio por lá.
	 -	Picard	para	White	Star	2.
 - Sheridan aqui.
 - Estamos perdendo aqui. Precisamos de reforços.
 - Já estão à caminho.
 Então, naves alienígenas mais variadas que aquelas que acompanhavam a frota surgiram do nada. Muito 
maiores e mais poderosas também. Começaram a virar o jogo, acabando com dezenas de naves inimigas por disparo.
	 -	O	jogo	começou	a	mudar.	Sr.	Worf:	mire	todas	as	armas	naquela	nave	maior.	Fogo!	-	e	o	devorador	de	mundos	
Vorlon começou a ruir, com o impacto de phasers e torpedos quânticos vindos de todos os pontos da Enterprise, além 
dos disparos de uma nave dos Primeiros. Finalmente, ela foi rachada ao meio.
 - Capitão, interceptei uma transmissão...
 - O que diz, Data?
 - É dos Vorlons. Estão pedindo reforços.
 - Sheridan, responda. Capitão, vocês receberam a mensagem? Os Vorlons...
 - Aguarde Enterprise - a voz era de Lennier.
 - Aguardar, agora? Estão parecendo o Data - disse Riker, recostando a mão esquerda no ombro do amigo 
andróide.
 - Não vejo problema nisso, Nº1. Cessaram fogo contra nós mesmo.
 - Capitão, estamos recebendo uma transmissão...
 - Na tela.
 - Não é visual. É telepáti...
 Finalmente, todos os tripulantes, de todas as naves ali presentes, inclusive a Enterprise, começaram a ver a 
discussão entre Sheridan contra Vorlons, e Delenn contra Shadows. A batalha passou a ser intelectual. Talvez sempre 
tenha sido ideológica. O problema todo que os levou ali fora a discordância de idéias. O ideal deveria ser o mesmo - 
a evolução das raças mais novas - mas acabou sendo uma disputa  entre Ordem e Caos. Qual seria vitorioso, eles, 
Delenn e Sheridan, tentavam que fosse nenhum. Qualquer lado seria o errado. Caso os dois amantes ali vascilassem, 
as raças menores, humanos, mimbari ou drazi, sairiam perdendo. Já chegara o tempo de haver a sua maneira, não a 
das raças anciãs. Guinan já previra. Lorien fazia sua parte.
 De repente, quando saíram do transe, se deram conta que estavam cobertos por uma nuvem Shadow.
 - Enquanto estavam desacordados, compensei os suportes de vida para agüentar o frio intenso disso. Não 
havia por onde escapar. Mas só temos 20 minutos a mais que nossos companheiros de batalha para congelar, como 
acontecerá a eles em 10 minutos...
 - Obrigado pelo relatório, Sr. Data. Então é isso. É assim que termina. De jeito nenhum. Quero todas as patentes 
trabalhando num modo de escaparmos daqui. Façam-no!
 - Tem mais, Capitão. Há armas contra nós. Mísseis mirados de todos os lados - terminou o relatório Data.
 - Capitão, estão disparando contra a nave de Sheridan! 10 segundos para impacto... - e a explosão foi bem visível 
na	tela	-	uma	nave	Drazi	se	pôs	à	frente.	Explodiu	por	inteiro	-	estarreceu	Worf.
 - Qualquer disparo que houver, em qualquer direção, quero torpedos quânticos armados e preparados para 
interceptar os mísseis - ordenou o capitão.
	 -	Sim,	senhor	-	concluiu	Worf,	já	apertando	o	botão	de	disparo,	que	conseguiu	acertar	um	dos	dois	mísseis	
disparados. O outro artefato Shadow atingiu uma nave de batalha Mimbari, que compunha o cordão de isolamento da 
White	Star	2,	de	Sheridan	e	Delenn.
 - O tempo que Zatras nos deu está acabando. Sr. Data, nenhum departamento conseguiu progressos?
 - Capitão, na verdade encontrei uma brecha. Com o raio trator impulsionando a coordenada 135.36 marco 6 
da	nuvem	Shadow,	talvez	consigamos	espaço	suficiente	para	tirar	a	Enterprise	daqui.
 - Fizemos o que podíamos. Espero que mais alguém consiga vir conosco, caso obtenhamos sucesso.
 As transmissões permaneciam sendo ouvidas por todos, nos canais de audio das naves. Até que se ouviu a 
voz do Capitão John Sheridan:
 - Caiam fora de nossa Galáxia! Ambos vocês!
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 - Esta é a nossa deixa. Data? 
 - Está abrindo. Podemos ir.
 - Então vamos.
 - Já estamos...
 - Engenharia, situação da dobra espacial?
 - Já a temos há alguns minutos, Capitão. Só não abuse.
	 -	Dobra	3	vai	ser	suficiente.	Direto	para	Babylon	5.	Depois...	lar.	Acionar.
 - Aposto que Guinan não está feliz - disse Riker, sorrindo.
	 -	Mas	aposto	que	Sheridan	vai	ter	uma	surpresa	com	Ericsson,	quando	chegar	a	Babylon	5.	Assumindo	que	
agora sejamos bem mais rápidos, de novo. Ah, já ia me esquecendo: Picard para La Forge.
 - La Forge aqui.
 - Pode subir a champanhe. Acabou. Limpe a bagunça depois. Estamos indo para casa.

 Poucas horas depois, com as tripulações em seus devidos lugares, e as possíveis despedidas feitas, viu-se um 
feixe de energia saindo de  Epsilon III, e atingindo certas coordenadas, de onde Data registrou o campo de táquions 
que	poderia	ser	o	necessário	para	voltarem	ao	seu	próprio	continuum.	Picard	ainda	olhou	para	Babylon	5	com	uma	
sensação estranha. Como se aquilo não terminara ali, apenas começara. Com o atraso de cem anos, aqueles terráque-
os começaram sua própria Federação. Quem sabe quantos anos levarão para chegar ao ponto em que a Enterprise 
se encontra. Riker recostou-se em sua cadeira, ao lado do Capitão, para observar, ao irem embora pela fenda, a linda 
frota	White	Star	chegando	à	Babylon	5.

IX. Epílogo

O Bom Filho à Casa Torna

 Enquanto pulsos de energia e naves gigantescas cruzavam o espaço, em direção à região conhecida como 
Limiar, a divisão entre as galáxias onde não deveria haver qualquer coisa, foi impossível ao ser denominado Lorien não 
sentir o ar de nostalgia que o contagiava.Ou a falta dele. A sensação de deixar, pela última vez, tudo o que conhecia, 
não era agradável. Talvez fosse a tal da saudade que os humanos costumam dissertar tanto à respeito.
 Não tardou muito, e o pulso que compunha tal ser se distanciou um pouco, para deixar aqueles que acabara 
de convencer a partir consigo, irem à frente e ganhar vantagem. Eis então que surge outra entidade, comunicando-se:
	 -	Que	bom	que	retornou.	O	filho	pródigo	recolhe-se	aos	pais.
 - Não consideraria de tal forma. Foi chegada a hora. Vejo pelo menos que pouco mudou. Após tantas eras, 
você continua com um linguajar bem direto. Isto é sinal de pouca evolução. E obsoletilidade. Como os humanos os 
chamavam, eu ouvi...
 - Gosto que me chamem de Q, mas normalmente é encrenqueiro, aborrecimento... Você continua Lorien, eu 
sei.
 - Sua contenda desta vez me fascinou. Estou chocado por receber-nos.
 - Ora, o Continuum é nosso lar. Você o abandonou para constituir “família” aí fora. Nós só continuamos a dar 
umas voltinhas...
	 -	Não	chamaria	a	consciência	no	Universo	de	família,	mas	gosto	de	pensar	neles	todos	como	meus	filhos.	
Depois que se vive tanto...
 - Você se acostumou com o conceito de tempo. Mediocridade... humf!
 - Mas, por que misturar linhas de tempo distintas? Um motivo maior deve haver.
 - Estas duas raças aqui, que acabaram de chegar, acreditam em caos e ordem. Maniqueísmo que aprenderão 
a abandonar. Eu, por outro lado, tenho outra concepção. Estudo caso a caso.
 - E para você, os humanos são...?
 - Depois de muito vê-los, percebi que eles aprendem quando ultrapassam adversidades. Não um Caos Total, 
mas	fatos	que	desafiem	sua	inteligência.	Tentei	do	jeito	fácil	com	William	Thomas	Riker	e	não	deu	certo.	São	cabeças	
duras. Por isso saíram da Terra. Para aprender. Eu apenas estou dando obstáculos que os estimulem a ir mais longe.
 - Você sabe que outros já aprenderam a atravessar de um continuum para outro, por causa deste seu obstáculo, 
e uniões insanas podem acontecer.
	 -	Mais	desafios.	Você	guiou	John	Sheridan	para	chegar	à	este	cume,	eu	estou	guiando	Jean	Luc	Picard	para	
o dele. Sofrer é inerente a eles. Mas teremos muito “tempo” para discutir o assunto. Até eles nos alcançarem.
 - Que não tardará muito...

Diário de Bordo, Data Estelar 8302.6

 Acabamos de aportar de volta à Terra, para os reparos necessários nesta nova Enterprise, que provou, em 
seu	batismo	de	fogo,	que	veio	para	ficar.	É	a	segunda	que	Q	atormenta	logo	após	seu	lançamento.	Tenho	pena	dos	
próximos capitães. Entretanto, agora que tudo acabou, não me sai da cabeça como algo, que ocorreu só na Terra, pôde 
modificar	toda	a	história	do	quadrante.	Não	posso	deixar	de	observar	algumas	delas.
	 Percebi	que	Worf	não	ficou	nada	à	vontade	na	presença	de	Centauris,	e	era	recíproco.	Eles	mantinham	os	
hábitos republicanos de seu passado distante. As vestes e cortes de cabelo realmente atormentaram o klingon, que se 
recusou a falar no assunto. Outra raça que me fascinou foram os Mimbari. Seu território vai além de Vulcano, naquela 
linha	temporal,	o	que	talvez	explique	a	filosofia	e	serenidade	que	percebi	naqueles	que	conheci.	O	que	teria	aconte-
cido à eles, neste nosso Universo? Falando em território, os Drazi vêm de território Klingon. Talvez tenha ocorrido um 
desequilíbrio também com os Vulcanos, que não se desmembraram em Romulanos e, por sua vez, não apoiaram o 
Império Klingon, que se tornaria um alvo fácil a raças mais inescrupulosas. Não que os Centauri sejam assim aqui, mas 
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os	de	Babylon	5	precipitaram	uma	guerra	total.	E,	na	nossa	linha	temporal,	tenham	sido	dizimados	pelos	Klingons	ou	
Romulanos. Não percebi a presença de Cardassianos e de Ferengis lá também. Sorte deles. 
 Agora, o que me arrepiou mesmo, foi a semelhança de tecnologia e conceitos entre Borgs e Vorlons. Apesar dos 
Vorlons serem puramente orgânicos, e os Borgs renegarem esta sua herança, os conceitos de Ordem, de assimilação 
de tecnologia e adaptação, fora o fato de não se importarem com quem tem que passar por cima para conquistar seus 
interesses, me fazem perguntar se eles têm uma origem comum, ou pior, o que aconteceria se unissem forças.
 São apenas conjecturas que achei importante registrar. Agora, terei que arcar com mais uma folga em Terra. 
Sabe-se Deus o que farei para administrar meu tempo. Fim de registro.
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