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Esta obra de ficção é ambientada no universo STAR TREK.

Personagem  Fernando  Zéca  Corinthiano das  linhas  que  seguem,  é  
fictício, tendo sido desenvolvido, a partir do avatar, criado e  usado, por este  
autor que vos escreve, durante suas partidas  no jogo STAR TREK ONLINE.

Qualquer semelhança com a realidade na qual este texto foi criado, (e,  
mesmo em qualquer outra), ou ainda, com, personalidades ou fatos ocorridos, é  
mera coincidencia.

***

JORNADA MONUMENTAL DE UM CORINTHIANO PELAS 
ESTRELAS

***

Antes do seu ingresso na Frota Estelar, a vida de Fernando Zéca 
Corinthiano, conforme suas próprias palavras, era a de um típico playboy 
desocupado, possuidor de algum talento nas corridas de naves espaciais.

Não era um consagrado campeão, mas, sempre se sobressaiu da 
média, com destacado desempenho, nos eventos em que participou.

Sobrevivendo  e  resistindo  a  duríssimas  corridas,  chegou  até  a 
vencer, e disputar a liderança do campeonato por diversas ocasiões. 

Mas, teve que abandonar a carreira esportiva, após conquistar a 
mais disputada e popular corrida do Circuito Transestelar: ALIENÁPOLIS.

Justamente,  devido  à  atenção  que  a  corrida  nesse  circuito,  em 
especial, chamava. 

Tipos de todos os cantos desta, e de outras galáxias, apareciam 
para prestigiar o evento, e, fazer suas apostas.

No  meio  deste  monte  de  gente,  haviam  os  exquisitos,  os  mal 
encarados,  batedores  de  carteira,  drogados,  terroristas,  covardes  e 
demais criminosos, que exerciam o controle do submundo por alí, ou, em 
outros sítios.

E quem controlava este submundo, também tinha sob seu poder, 
as apostas realizadas e ainda, seus resultados.

Essa  força,  vinha  de  uma  poderosa  organização  ainda 
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desconhecida pela maioria, mas que, já a algum tempo vinha dando suas 
cartas no cenário criminoso.

Não só entre os participantes de tão sinistro projeto ilegal,  mas, 
também, entre as Autoridades que, para investigá-lo,  tentavam trazê-lo 
para fora da obscuridade envolvente,  sua denominação era:  PARTIDO 
OBRERO.

Não  porque  fosse  um  partido,  ou  tivesse  ambições  políticas.  
Na  verdade,   este  nome,  era  apenas um diversionismo,  de  um 

imenso  projeto  criminoso,  criado  pelos  seus  próprios  integrantes,  que 
operava,  cada  momento  com  mais  força,  por  todos  os  quadrantes 
espaciais.

***

Exatamente no dia que Fernando Zéca Corinthiano conquistou a 
vitória em Alienápolis, havia outro plano, elaborado pela quadrilha LOBOS 
DO ESPAÇO, (uma das tantas “franqueadas” do PARTIDO OBRERO, e, 
controladora  de  diversas  bolsas  de  apostas),  no  sentido  de  que,  o 
vencedor deveria ser uma nave de outra equipe concorrente.

A corrida foi uma das mais violentas de todas as edições, já que, 
ocorreram  diversos  acidentes  e  muitas  batidas  propositais  entre  os 
competidores.

Fernando Zéca Corinthiano não ficou livre delas, mas, sua nave, 
graças a um projeto elaborado por ele próprio, cruzou a linha de chegada 
em  primeiro  lugar,  enquanto  que,  a  maioria  das  outras,  quedou 
destroçada pelo caminho.

Essa inesperada vitória de uma “zebra”, já que, os favoritos para 
aquela edição eram outros, afetou a bolsa de apostas de modo prejudicial  
aos  apostadores  que  colocaram  suas  fichas,  em  nomes  mais  bem 
cotados para a vitória.

E  isso  ncluía,  quem recebia  recursos  do  PARTIDO OBRERO e 
também, dos próprios LOBOS DO ESPAÇO, que, enquanto coordenava 
as apostas da corrida, também fazia alí suas aplicações.

Tamanha  perda  destes  chefões  do  investimento,  não  seria 
suportada tão facilmente, sem nenhuma consequencia. 

Alguém teria que pagar.
O nome Fernando Zéca Corinthiano, ao invés de ganhar espaço 
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entre os das celebridades de destaque, agora estava marcado para ser 
perseguido  pela  mais  perigosa  organização  criminosa  de  todos  os 
quadrantes: O PARTIDO OBRERO.

***

Tão alheio  estava  Fernando  Zéca  Corinthiano,  ao  fato  de  fazer 
parte  da  lista  de  desafetos  do  PARTIDO  OBRERO  que,  assim  que 
recebeu  o  prêmio  pela  vitória,  e,  depois  de  terminadas  todas  as 
comemorações oficiais, separou uma parte do dinheiro para reforçar seu 
estoque, comprando mais cigarros do mercado negro local.

Entrou em contato, através do seu comunicador, com o traficante 
que lhe garantia o seu abastecimento, e, teve uma infeliz surpresa:

-Zéca! - Disse ele. -   Não apareça aqui, e, nem, entre mais em 
contato comigo.

-Ei! Mas o que eu fiz?
-Os chefões do crime estão atrás de ti, cara! 
“Eles  perderam muita  grana  apostando  em outros  corredores  e 

você surpreendeu todo mundo.”
-Mas, o que eu deveria fazer?
-Você fez certo, cara! 
“É que eles foram pegos de surpresa, e agora querem dar o troco 

em alguma coisa, ou, em alguém, e, este alguém, é você, meu caro.”
“Agora veja se some, pois, seu nome está na lista dos jurados de 

ódio pelos LOBOS DO ESPAÇO, e, talvez até, nas de algumas turmas 
bem mais barra-pesadas.”

“Tua  ordem  de  captura  ou  morte  ainda  não  está  oficialmente 
emitida, mas, quando for, esteja bem longe daqui, porque, haverá um olho 
em cada canto, te caçando.”

CLICK!
Fernando Zéca arregalouos olhos. 
O contato foi subitamente cortado.
Uma tempestade de pensamentos invadiu sua cabeça.
Aquela  fonte  não  era  de  sair  inventando  lorotas,  ou,  contar 

mentiras.
O aviso era claro e direto.
Sem perda de tempo, Zéca passou as horas seguintes arrumando 
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e  juntando  todo  o  equipamento  pessoal  e,  de  trabalho,  na  sua  nave 
particular: a GALATRINA ZERO.

A GALATRINA ZERO era um cargueiro blindado, que, transportava 
as  naves  de  corrida  e  todo  o  equipamento  do  time  robotizado  de 
Fernando Zéca.

Sua equipe, era uma das mais baratas e modestas entre todas as 
participantes do campeonato, daí,  outro motivo de ninguém apostar na 
sua vitória, na corrida em que justamente se sagrou ganhador.

Tudo o que Fernando Zéca tinha, estava naquela nave.
Quando a noite caiu, ele mais uma vez verificou o compartimento 

de carga, testou os motores da nave... E partiu.
A  GALATRINA  ZERO  decolou  velozmente  e,  em  questão  de 

segundos,  atingiu  as  camadas mais  altas da atmosfera  do planeta  de 
onde estava fugia.

Quando ia adentrar no espaço infinito,  e,  além, deparou-se com 
dois satélites armados, que, apareceram de-repente, do nada, disparando 
raios destruidores, de cor verde brilhante, contra a sua nave.

***

A GALATRINA ZERO foi atingida tres vezes nas asas, mas, graças 
à  blindagem  e  aos  seus  possantes  motores,   conseguiu  escapar  do 
perigosíssimo ataque, que lhe dirigiu uma verdadeira chuva mortífera.

O  embate,  ainda  que  ameaçador,  foi  curto,  já  que,  logo,  os 
propulsores do cargueiro foram acelerados à plena potencia,  e a nave 
entrou em “dobra espacial” deixando o perigo para trás.

 Alguns  momentos  depois,  ainda  que,  a  fuga  aparentemente 
tivesse  sido  bem  sucedida,  Fernando  Zéca  não  baixava  a  guarda  e 
mantinha-se alerta.

Somente  horas  mais  tarde,  é  que  efetivamente  relaxou,  e 
considerou bem sucedida a  fuga. 

Mais tranquilo, percebeu, que, dalí por diante, teria de medir bem 
seus passos para não cair nas mãos dos que o perseguiam.

***

A  capacidade  das  baterias  energéticas  foram  mais  do  que 
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suficientes  para  a  GALATRINA ZERO  chegar  ao  Sistema  Solar,  onde 
Fernando Zéca seguiu para o planeta Terra.

Seu  destino  específico,  era  a  cidade  de  São  Francisco,  na 
California.

Assim a GALATRINA ZERO aproximou-se do espaçoporto local, 
recebeu da torre de comando, instruções para o pouso, que efetuou com 
suavidade.

O cargueiro tocou na pista de pouso,  e não teve tempo para fazer 
mais nada.

As  baterias  se  esgotaram  completamente  e,  o  motor  da 
GALATRINA ZERO apagou de vez.

Com ele, também quedaram inoperantes, as armas do sistema de 
defesa, e os campos de força protetores. 

A energia disponível agora, era suficiente, apenas para os sistemas 
de suporte de vida e operações básicas de praxe da nave, que, dalí onde 
agora estava estacionada, pelas próprias forças, não sairia mais.

***

-Olha Zéca: vai por mim, sou teu amigo, siga meu conselho: com 
essa turma ruim atrás de você, é melhor não dar nas vistas.

-Caramba! Mas, até aqui na Terra?
“A competição que eu venci,  honestamente, aliás,  foi  bem longe 

daqui...”
“Se não me engano, são mais de 500 anos luz de distancia do 

Sistema solar...”
-Essa turma dos LOBOS DO ESPAÇO tem contatos em toda parte, 

Zéca. Melhor ficar na surdina por um tempo. 
“Do  jeito  que  esses  caras  tem  orelhas  por  aí,  nem  na  Legião 

Estrangeira, você estaria suficientemente bem escondido.”
Fernando Zéca olhou ao redor preocupado.
Estava muito exposto naquele instante.
Sentado numa mesa, bebericava um copo com o seu energético 

gelado.
Diante de si,  tinha um amigo que lhe vendia cigarros ilegais,  e, 

agora também lhe dava importantes conselhos; bem parecidos, aliás, com 
os que ouvira bem longe dalí, de outro de seus fornecedores.
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Este  conhecia  bem  o  submundo  do  crime,  e,  o  que  dizia  não 
poderia ser menosprezado.

Ele, e Fernando Zéca. estavam na boate mais popular da cidade, 
que, naquele momento, fervilhava de gente dançando, bebendo, gritando, 
ou, apenas... Trocando informações.

O vendedor colocou sobre a mesa, uma valise preta, e, disse:
-Trouxe o que me pediu.
Fernando  Zéca  abriu-a,  apenas  o  suficiente  para  verificar  o 

conteúdo.  Seus  olhos  varreram  minuciosamente,  numa  fração  de 
segundo, o interior, dela:

-Tudo estava certo.
Na sequencia, fechou e colocou-a, ao lado de sua cadeira.
Tirou do bolso um cartão, que colocou sobre a mesa, de maneira 

discreta, cobrindo-o com a mão. 
Do mesmo modo, o vendedor logo o pegou e guardou consigo.
-Nosso negócio está fechado!
-Perfeito. - Disse Fernando Zéca.
-Tome cuidado! Agora tenho de ir.
O  homem  levantou-se  e  sumiu,  misturando-se  no  meio  da 

mulherada.
Fernando Zéca, por sua vez, terminou de tomar seu energetico, e, 

logo em seguida, também saiu dalí.
Agora... Carregando a mala consigo.
Fora  da  boate,  longe  do  barulho  e  da  multidão,  pegou  um taxi 

retornando para o seu apertamento.
Alí, no escritório deste, tirou de dentro da valise, um dos cigarros 

que acabara de comprar e acendeu-o.
Soltou  algumas baforadas,  e,  logo,  o  ambiente  ficou  totalmente 

enfumaçado, e, ele, mais tranquilo com os efeitos do cigarro ilegal.
Relaxado, começou a pensar melhor,  a respeito da situação em 

que se encontrava.
Excetuando-se, todo um time de corrida robotizado que, tinha no 

compartimento  de  carga  da  GALATRINA ZERO,   o  restante  do  seu 
patrimônio  estava  todo  investido  em  barras  de  ouro  paralatinum 
guardadas em local seguro, e, ainda,  em cartões com crédito suficiente, 
para lhe garantir a subsistencia por alguns anos, desde que, não gastasse 
demais.
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Não podia mais se expor tanto ao público, assim como nos tempos 
de piloto de corrida de naves. 

Esta sua carreira, definitivamente estava encerrada...
Pensou no que faria a seguir até terminar de fumar o cigarro.
Tranquilo, e, de mente mais aberta, finalmente, resolveu descansar 

e  render-se ao sono.

***

Muito mal  fechou os olhos,  e,  ouviu um som diferente vindo da 
entrada do seu quarto.

Abriu-os novamente,  e,  percebeu, mesmo com a escuridão, três 
sombras, vindo rapidamente, na sua direção.

Vislumbrou até, armas  já empunhadas, apontando na sua direção.
Instintivamente, Fernando Zéca reagiu com rapidez, e, sacou uma 

pistola  “feizer”  debaixo  de  seu  travesseiro,  e,  antes  mesmo,  que  os 
invasores pudessem se dar  conta,  efetuou três precisos disparos,  que 
deram fim às ameaças.

Acendeu as luzes, e viu melhor os três que abatera.
Vestiam roupas pretas, equipados e armados , com tudo de bom e 

melhor  que havia nas tradicionais casas e lojas de “esportes e caça”.
Não havia dúvidas que aqueles tipos vieram matá-lo.
Os bandidos só não esperavam que, além da perícia na pilotagem 

agressiva de naves espaciais, o alvo também fosse exímio atirador.
Não fosse a rápida reação, os apurados reflexos, e, pelo fumo que 

queimara antes de dormir, que, o fazia enxergar melhor na escuridão, não 
teria escapado vivo do atentado, já que, os encarregados de perpetrá-lo, 
eram maiores e, bem mais fortes que ele.

Na verdade, se fosse depender de suas habilidades de luta corpo-
a-corpo, estaria definitivamente perdido, já que, não tinha porte atlético.

Muito pelo contrário.
Fernando Zéca era baixote, careca, e, barrigudo.
Voltou  a  apagar  as  luzes  do  quarto,  e,  na  escuridão  mesmo, 

arrumou suas coisas, colocando tudo numa mochila.
Na calada da noite, deixou o prédio do seu apartamento, pela saída 

dos fundos,  sem levar  nem mesmo,  um arcaico  telefone celular,  pois, 
queria  evitar  o  risco  de  que  este  fosse  rastreado  por  algum  grampo 
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contido nele.
Por  sombras  escuras,  das  estreitas  vielas  seguiu  até  o  parque 

onde havia um lugar que ele ia, para fumar seus cigarros ilegais.
Subiu numa frondosa árvore, e desapareceu no meio dos galhos 

dela.
Alí,  podia fumar sem ser percebido, mesmo por quem estivesse 

abaixo dele.
Do  lugar,  onde  estava,  também  conseguia  ver  tudo  ao  redor, 

incluindo  até,  os  telões  de  altíssima  resolução  que,  nas  laterais  dos 
prédios vizinhos ao parque, exibiam diversos tipos de propaganda.

Acendeu um dos seus cigarros, relaxando com a programação dos 
imensos  e  modernos  out-doors  que  tinha  anúncios  de  todos  os  tipos: 
comerciais, avisos, notícias, informativos, mensagens do governo e até... 
Chamadas para recrutamento!

Uma  das  propagandas  alí  exibidas,  de  um  instante  para  outro, 
apareçeu como solução para os problemas de Fernando Zéca.

Assistindo-a,  lembrou-se  do  amigo,  menciondo  a  Legião 
Estrangeira, afirmando que, nem mesmo nela, Fernando Zéca conseguiria 
se esconder dos larápios que, o atormentariam até o fim da vida.

Entretanto, a propaganda que estava assistindo na lateral do prédio 
lhe dava outra alternativa: o recrutamento nas fileiras da Frota Estelar.

***

Todos os problemas ficariam para trás! Promessas de vida nova 
repleta de aventuras e viagens o chamavam.

Acontece que, Fernando Zéca, antes de ingressar no mundo das 
corridas, fora aluno da Academia Estelar.

Alí, até mesmo, se graduou já bem cedo.
 Porém, o chamado da carreira esportiva o tirou da Frota.

Agora, passado algum tempo, o destino lhe apontava uma via de 
retorno  às  fileiras  da  Frota  Estelar,  que  poderia  ser  até  segura  e,  de 
quebra, despistar o rastro dos desafetos, que ultimamente tiravam-lhe o 
sossego, enchendo sua cabeça com preocupações.

Até mesmo o destino parecia conspirar para o acontecimento desta 
volta, já que, burocraticamente, sua situação não era nada complicada.

Tudo o que tinha que fazer, era entregar e defender uma tese que 
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elaborara, e já estava pronta, para então, definitivamente, fazer parte de 
alguma tripulação da Frota Estelar.

Fernando Zéca fumou mais alguns cigarros, e, finalmente dormiu.
Tão  tranquilo  foi  seu  sono,  graças  à  solução  encontrada,  que 

roncou alto, fato que, assustou eventuais atletas, corredores e passantes 
que não entendiam a origem dos ruidos medonhos saindo do meio dos 
galhos e folhas da árvore frondosa.

***

O tempo passou, Fernando Zéca colocou seus planos em ação; 
apresentou sua tese, e, finalmente ingressou na Frota Estelar.

E não teve descanso, já que, logo, foi chamado com urgencia pelo 
recém-promovido Almirante Quinn que, abriu até, uma brecha na agenda, 
exclusivamente, para atendê-lo em seu gabinete.

-Fizeste  um  bom  trabalho,  Zéca.  A  tese,  decididamente, 
demonstrou sua aptidão para integrar nossos quadros.

“Você  ainda  é  jovem,  e,  a  falta  de  prática  com  os  problemas 
característicos  da  Frota  será  compensada  pela  sua  experiência  em 
corridas,  tiro ao alvo e, trabalho com equipes robotizadas.”

“Como bem sabe, a Federação passa por problemas complicados, 
em todos os cenários possíveis e imagináveis, de modos que, a confusão 
generalizada parece se espalhar, por todos os quadrantes.”

“Nossa existencia está mais ameaçada do que nunca, então, temos 
que lutar para continuar sobrevivendo.”

“E para  tanto,  os  métodos convencionais,  não tem apresentado 
resultados tão significativos quanto os que gostaríamos, de modos que, 
estamos tentando alternativas diferentes.”

“Dado o seu currículo, você foi  escolhido para acompanhar uma 
nova experiência, onde já poderá comandar uma espaçonave da Frota.”

Fernando Zéca sabia que era qualificado para pilotar qualquer tipo 
de nave, entretanto, na Frota Estelar, o comando de uma espaçonave não 
era  dado a  alguém,  somente  pelo  seu conhecimento  de pilotagem ou 
engenharia.

 -Parabéns Zéca! Você está sendo integrado à Frota Estelar,  no 
posto  de  Alferes,  e,  como presente,  vou  te  enviar  para  um dos  mais 
encarniçados e sangrentos fronts de batalha.
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“Um que causa temor até, entre os mais veteranos.”
-Sim Senhor. Às ordens, Senhor.
-Daqui, você irá até o teletransporte e, subirá para a base espacial 

em órbita da Terra.
Dizendo isso, o Almirante deu um cartão de identificação para o 

Alferes.
-Lá, utilizará esta identificação. 
“Ela te permitirá acesso ao comando da nave, que, será onde você 

receberá suas próximas instruções.”
Alferes  Fernando  Zéca  se  levantou,  guardou  sua  identificação, 

saudou o Almirante, e, em seguida, foi para a sala do teletransporte.
Sua carreira na Frota espacial como estudante havia terminado.
Agora, utilizaria o que, bem ou mal aprendera, para enfrentar os 

problemas que estivessem pelo seu caminho.
Torcia para que a experiência fosse bem sucedida, pois já sabia 

que a remuneração não era lá grande coisa.

***

Chegou à base espacial num piscar de olhos.
Saiu da plataforma de teletransporte e, apresentou-se, mostrando 

sua identificação, ao oficial responsável pela operação do equipamento.
Este, pegou seu cartão, introduziu-o numa fenda do seu painel de 

controle,  e  logo,  o  prontuário  do  alferes  recém-chegado  apareceu 
completo numa das telas.

-Alferes Fernando Zéca Corinthiano! Dirija-se para o hangar! Lá, 
você receberá suas instruções.

“Saindo daqui, e, seguindo até o fim, o corredor, você chega lá.”
O  alferes  pegou  de  volta  sua  identificação,  e,  saiu  da  sala  de 

teletransporte.
Fora dela, o ambiente era amplo e espaçoso.
As paredes eram claras. 
As amplas janelas, mostravam: a Terra, a Lua, mais ao longe, o 

Sol, as diversas naves que circulavam ao redor da base estelar, e, ainda, 
outras tantas, que estavam atracadas.

A temperatura estava bem ao gosto do alferes: em torno de 16 
graus centígrados.
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Dezenas  de pessoas circulavam por  alí,  mas o  espaço  era  tão 
amplo, que a presença delas não incomodava. Cada qual,  envolvida com 
seus problemas, com os da Frota, ou, os da Federação.

Fernando Zéca seguiu o caminho indicado até chegar ao hangar.
Alí, apresentou a sua identificação para o oficial responsável, que, 

a inseriu na fenda de um computador.
-Caramba! É a primeira vez que vejo o comando de uma nave nas 

mãos de um alferes.
Olhou mais um pouco os dados apresentados na sua tela.
-O novo Almirante te deu uma nave que foi recém-reformada. 
“A documentação dela não está finalizada, e, ela mesma, ainda vai 

passar pela pintura e montagem.'
“Caso não queira manter a designação antiga, poderá até escolher 

um novo nome e personalizar suas cores.”
O oficial  pegou uma pilha de papeis, passou-a  ao Alferes Zéca 

dizendo:
-Antes porém, terás de preencher esta papelada.
Entregou-lhe ainda, ao perplexo recém-chegado, uma velha caneta 

esferográfica, dizendo:
-Quando estiver tudo pronto e preenchido, conversamos sobre sua 

nave e tripulação.
O alferes  Zéca  pegou  a  caneta  e  a  papelada,  sentou-se  numa 

cadeira  universitária  que  havia  por  alí,  e,   pôs-se  a  trabalhar  nos 
formulários.

***

Depois  de  preencher  toda  a  montanha  de  papel,  ainda  teve 
colhidos, os seus dados biométricos, amostras de sangue, urina, e saliva.

Passou  ainda,  por  alguns  testes  de  reflexos,  visão,  audição  e 
coordenação motora.

Só então, foi para a sala do oficial que lhe fazia tantas exigencias.
Assim que sentou-se  de frente  para  a  mesa,  diante  dele,  já  foi 

alertado da situação:
-Alferes,  normalmente,  alguém com tantas evidências de uso de 

drogas, do mercado negro no sangue, é logo rejeitado pela Frota.
Fez uma pausa, desviou os olhos dos dados da ficha do Alferes, e, 
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o encarou:
-Entretanto,  Alferes:  vivemos  tempos  de  guerra,  onde,  até 

drogados, especialmente, aqueles que tenham um curriculo excepcional 
em pilotagem de espaçonaves,  têm espaço para servir aqui.

Fez uma rapida pausa e continuou:
-Agora  siga  para  a  doca  27.  Complemente  a  personalização  e 

documentação da sua espaçonave e parta imediatamente!
“Suas  ordens  lhe  serão  transmitidas,  assim que  estiver  fora  do 

sistema solar.”
O oficial ficou de pé e o alferes fez o mesmo:
-Boa  sorte!  -  Disse  ele  estendendo  a  mão  ao  alferes  num 

cumprimento.
O aperto de mão foi retribuído e, instantes depois, o Alferes chegou 

à doca onde finalmente pôde ver sua nave; um cruzador leve pequeno.
Logo em seguida, um robô humanoide de superfície metálica se 

apresentou ao Alferes:
-Bem vindo, Sr.  Serei  o seu imediato. Ainda há alguns papeis a 

serem  preenchidos,  referentes,  à  documentação  e,  personalização  da 
espaçonave.

Apesar das aparentes dificuldades, o Alferes estava com sorte e 
não  podia  reclamar,  já  que  os  procedimentos  da  liberação  de 
espaçonaves  havia mudado, dispensando muitas outras formalidades.

Agora,  o  responsável  pela  nave,  fazia  a  personalização  como 
queria, escolhendo até, o seu nome.

O alferes decidiu pintá-la com bastante preto, não só por gostar 
dessa cor, mas, para diminuir ainda mais,a sua visibilidade no espaço.

Para  batizá-la,  escolheu  o  nome  GALATRINA,  que,  sob  seu 
comando, sempre se mostrou sortudo, e até, vencedor com o cargueiro 
GALATRINA ZERO.

Quem sabe, o nome GALATRINA, continuasse a lhe trazer sorte no 
futuro...

***

Assim  que  entrou  na  GALATRINA,  um  cruzador  leve,  com  os 
suportes  das naceles  cilindricas  laterais,  diretamente  ligados ao disco, 
caminhando pelo seu interior, logo percebeu porque a Frota entregou o 
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comando dela, a um alferes com seu currículo: todo o restante daquela 
tripulação  era  constituída  por  robôs,  identicos  ao  que  se  apresentara 
como seu imediato.

Alferes Zéca seguiu até a ponte de comando e, encontrou alí,  o 
rerido número um, que, sem solenidades, lhe atualizou da situação.

-Estamos prontos.
Alferes  Zéca  sentou-se  na  poltrona  de  comando,  verificou  os 

instrumentos ao seu redor, e disse:
-Então... Fumos nessa!

***

O  problema  de  comandar  uma  nave  tripulada  por  robôs,  é  a 
ausencia  de  humor,  e,  eventualmente  de  entrosamento  inicial  com  o 
comandante  humano.  Algo  que,  pode  comprometer  o  entendimento  e 
finalidade de algumas piadas...

-Senhor! Desconhecido o significado de “fumos nessa”!
O alferes,  percebeu  a  falha,  não  insistiu  na  infeliz  piada,  e,  se 

retificou:
-Vamos nessa! 
A GALATRINA avançou  para  fora  do  hangar,  afastando-se  com 

segurança, das manobras de outras naves, que congestionavam as docas 
de atracagem, da estação espacial em órbita da Terra.

Dirigiu-se para uma área de menor movimento e acelerou!
Ganhou velocidade, e seguiu rapidamente para o limite externo do 

Sistema Solar.
Havia uma área específica, logo depois da órbita de Plutão onde 

receberia suas ordens.
Era para alí, que seguiria.

***

Mais  tarde,  a  GALATRINA,  finalmente  parou,  e,  desligou  seus 
motores.

Na ponte de comando, o Alferes Zéca levantou-se da poltrona onde 
estivera sentado, alongou, se espreguiçou, e disse para os robôs:

-Verifiquem as coisas, que eu vou para a minha cabine descansar. 
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Me chamem se houver novidades.
O robô imediato assumiu o comando, o alferes, saiu da ponte e 

seguiu para a cabine onde descansaria um pouco.
Vestiu sua roupa de dormir, cobriu a careca com uma touca que 

usava durante o descanso, deitou na cama, e se cobriu até o nariz.
Quando já sonhava, ser um heróico paladino da justiça, dos épicos 

históricos, foi “despertado” pelo alarme do  comunicador.
-Alferes! Mensagem pela frequencia secreta do Alto Comando!
O Alferes levantou esbaforido batendo continência para ninguém, 

tirou  o  gorro  de  dormir,  sentou-se,  e,  ficou  de  frente  para  a  tela  do 
comunicador, com os olhos esbugalhados e vermelhos, onde, menos de 3 
segundos depois, apareceu a imagem do Almirante Quinn.

O Alferes Zéca estufou o peito, posou para a câmera que transmitia 
a sua imagem para o oficial, e disse:

-Estou pronto Senhor.
-Como deve ter percebido, Alferes, toda a tripulação da sua nave é 

composta por robôs.
-Sim senhor.
-É uma nova política da Federação Estelar que agora está sendo 

posta  em  prática,  e,  você  será  o  pioneiro  nos  testes  dessa 
implementação.  

“Com a atual geração de máquinas, que são bastante avançadas, 
espera-se reduzir alguns custos na Frota.”

“Mas estes modelos com os quais você está trabalhando,  ainda 
tem,  alguns  diferenciais:  eles  se  aperfeiçoam,  se  adaptam,  e  não 
precisam se restringir às limitações das formas humanas.”

Isso estava óbvio,  os tripulantes  da GALATRINA, ainda que,  no 
aspecto  geral  tivessem  forma  humana,  no  mais,  se  distinguiam  pela 
superfície metálica, e por diversas peças plásticas brancas que haviam 
sobre eles, para adaptação de diversos acessórios.

Como não tinham nada a esconder, não utilizavam uniformes, e, só 
eram distinguíveis uns dos outros, pelos números que ostentavam no lado 
esquerdo da caixa toráxica.

O imediato, por exemplo, era o N. 1. O robô-engenheiro, o N.2. 
Piloto, o N.3. Navegador, o N.4, e, assim por diante.

-Mas  não  se  engane  com  a  mal  acabada  aparência  destas 
máquinas, Alferes.
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-Não Senhor, Almirante.
-Elas não tem excelente acabamento, pois, na maioria do tempo, 

espera-se que realizem trabalhos onde atributos estéticos não sejam tão 
importantes. 

“Mas, se você quiser,  pode aplicar sobre elas, a pele sintética que 
as deixará indistinguível  até entre outros seres humanos, entretanto,  a 
nova política da Frota agora, é a de economizar nos gastos, então, a pele 
sintética  disponível  na  sua  nave,  não  será  suficiente  para  toda  a 
tripulação.

-Sem problemas Senhor.
-Alferes! Estes robôs, sob seu comando, tem ainda, um diferencial 

muito importante:  são máquinas de guerra impiedosas, sem restrições 
para matar, quem quer que seja.

-Entendi, Senhor.
-No  futuro,  se  os  testes  trouxerem  resultados  positivos,  nossos 

robôs poderão ser a primeira linha de defesa da Frota, contra os borgs.
-Entendi,  Senhor,  mas,  a  programação  não  tem  as  LEIS 

ASIMOVIANAS implementadas no seu código?
-Não Alferes. Como já te disse: estes robôs, não tem limitações 

para matar. Basta você ordenar! Desde que, é claro, sejam ordens contra 
inimigos da Frota Estelar ou, da Federação.

-Entendi, Senhor.
-Estas  máquinas  possuem  recursos  defensivos  capazes  de 

protegê-las contra a assimilação Borg, ou mesmo, contra ataques de virus 
maliciosos  que  eventualmente,  venham  modificar  ou,  alterar  seus 
sitemas, programas, ou, banco de dados.

-São máquinas bastante sofisticadas. Já pude perceber, Senhor.
-Exato,  Alferes!  Sua  nave  possui  estes  e  outros  sistemas 

defensivos, e, além de testar o desempenho dos robôs, sua missão, será 
a de pacificação em zonas de conflito, e patrulha em diversos setores, 
cujas coordenadas, seus computadores estão recebendo agora.

-Pelo  que  estou  vendo  nos  mapas  que  o  Senhor,  está  me 
enviando, Almirante, são áreas, onde a presença Borg é rotineira.

-Exato, Alferes. Queremos testar as defesas das programações dos 
nossos robôs contra os Borgs. Temos também, outros assuntos a tratar 
nesses lugares, e, a respeito de tudo isso, você será informado no seu 
devido tempo.
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-Compreendo...
-Este é um importante trabalho para a Frota Estelar, Alferes. 
“Siga os arquivos, cumpra as missões e nos dê orgulho!”
“Os  resultados  dessa  missão,  irão  trazer  incontáveis  benefícios 

para  a  Federação.  Tem  muita  coisa  em  jogo,  dependendo  do  seu 
desempenho. Boa Sorte.”

-Obrigado, Senhor.

***

Mesmo sendo perigosas as áreas definidas para o Alferes Zéca 
patrulhar, ainda transcorreu, um período equivalente a 10 dias terrestres, 
desde o início das patrulhas da GALATRINA pelas localidades indicadas, 
até os problemas aparecerem.

Quando a rotina já começava até a ficar tranquila, no interior da 
nave, subitamente, os avisos de ALERTA VERMELHO ecoraram.

Finalmente, havia uma emergência para ser atendida!
Não era bem na zona de patrulha definida para o Alferes Zéca, 

mas, estava próximo de onde a GALATRINA se encontrava no momento.
Era  na  ESTAÇÃO  ESPACIAL NOVE,  (Deep  Space  Nine),  que, 

estava sob ataque de centenas de naves espaciais saídas do buraco de 
minhoca existente nas suas imediações.

Sem perda de tempo, Alferes Zéca tomou a decisão de dar seu 
suporte, aos aliados, naquele campo de batalha. 

Logo, acelerou a GALATRINA e seguiu para o cenário de combate.
Graças à habilidade do piloto, a nave utilizou de alguns macetes, 

para imprimir mais velocidade na sua viagem, sem que os propulsores 
explodissem com tanto esforço, ao criar uma bolha de dobra ao redor da 
espaçonave.

Aliás, uma bolha muito mais potente, e veloz do que a produzida 
pelos motores originais, das naves de classe similar àquela. 

Tudo  isso  graças,  à  engenhosidade  do  Alferes,  no  trato  da 
mecânica. 

Poderia ser um esforço inútil ganhar tempo cortando caminho pelo 
hiperespaço, somentne para, num lance de azar, morrer inutilmente, no 
campo (ou melhor)  no espaço de batalha,  mesmo assim, o Alferes se 
sentiu na obrigação de atender o chamado rapidamente. 
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***

Tão  logo  a  bolha  de  dobra  foi  desligada,  a  GALATRINA 
materializou-se no espaço normal, próximo à ESTAÇÃO NOVE. 

Mesmo com reflexos apurados,  o  Alferes  Zéca,  mal  teve tempo 
para analisar a situação do momento, na tentativa de obter  um quadro 
geral do cenário onde estava.

Tudo isso, porque, sua nave materializou-se bem no meio do caos!
Quase como na palavras da sabedoria popular:  cego, e no meio 

do tiroteio.
Não seria nenhuma tática ou, estratégia, que naquele momento lhe 

salvaria a pele...  Talvez, se fizesse tudo certo, a SORTE, o ajudasse.
Sem outra alternativa, entrou de cabeça naquela luta.
Utilizaria  a  velocidade  para  atacar,  na  medida  do  possível,  os 

adversários que estivessem ao seu alcance.
Claro que,  ainda teria  de  fugir  dos tiros que fossem disparados 

contra si, já que, GALATRINA mesmo sendo relativamente ágil, e veloz, 
tinha uma  artilharia muito fraca.

Acertava diversas vezes o inimigo, fustigando-o como podia, mas, 
as armas, não pareciam ser suficientemente poderosas para o serviço.

Daí tinha que fugir, pois, não conseguia nocautear definitivamente 
os  oponentes  maiores,  e  mais  resistentes,  coisa  que,  acabava  se 
tornando outro martírio, já que, acabava sempre “levando chumbo grosso” 
durante as pelejas.

Os robôs da Galatrina, mais adaptados ao estilo de Fernando Zéca 
no  comando,  davam  respostas  rapidas  e  eficientes  às  situações  de 
perigo,  mantendo a integridade da nave, até por mais tempo, do que, os 
melhores comandantes da Frota,  sem suporte cibernético como o que 
dispunha. 

Ainda assim, muitos disparos acertaram a GALATRINA, e, pouco a 
pouco, foram comprometendo cada vez mais o seu desempenho.

De qualquer forma, sempre que tinha oportunidade, a GALATRINA 
continava cuspindo fogo, contra o inimigo que já demonstrava, não ter 
calculado corretamente, as forças que teria de empenhar numa invasão 
de tal porte.

Os  heróicos  esforços  da  GALATRINA,  para  sobreviver  naquele 
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épico cenário de batalha, e, na medida do possível, impingir algum dano 
ao inimigo,  pareciam pequenos ante  a  grandiosidade do evento,  mas, 
efetivamente,  estavam  ajudando  na  defesa  da  ESTAÇÃO  ESPACIAL 
NOVE.

Esta  contenda,  ensinou  muitas  manobras  novas  ao  Alferes, 
enquanto passaram lentamente, as várias, horas, em que este enfrentava 
com as forças que tinha, o inimigo maior, ora, batendo nave com nave, 
ora empurrando-o, cercando-o e conduzindo-o a armadilhas mortíferas, 
utilizando-se das táticas de brigas de gangues de rua, ou de, bandos de 
corvos contra passaros maiores, em que rapidas alianças são formadas, 
para ataques de duas ou três naves em formações improvisadas, contra 
adversários bem mais poderosos.

Finalmente, depois de muito sacrifício, em que os defensores foram 
solidificando sua resistencia  contra  os  atacantes,  que,  por  sua vez,  já 
sofriam mais danos do que impingiam, começou a fuga.

O inimigo abandonou o ataque e começou a bater em retirada.
Isso entretanto, não queria dizer que a vida da GALATRINA ficaria 

mais fácil dalí por diante.
Castigada  já  por  diversos  disparos  que  a  atingiram  direta,  ou, 

indiretamente, ela foi alvejada por um torpedo fotônico, que a tirou de vez, 
do combate.

***

Um  estouro  na  ponte,  imediatamente  ensurdeceu  o  Alferes, 
deixando dentro de sua cabeça, um forte zumbido.

Pelo menos, ainda estava vivo.
Além do estouro, deu-se logo em seguida, uma forte explosão que 

destruiu quase tudo.
Chegou até, a abrir um rombo no casco, para fora da nave.
Quatro robôs foram imediatamente destruídos.
Justamente, aqueles programados e encarregados pela Frota, de 

cuidar  da  segurança.  
Seriam os tais que, se usassem uniformes, vestiriam as famosas 

camisas vermelhas.
Alguns dos robôs,  assim como o N.1, ou, imediato, continuaram 

funcionando, mesmo depois de atingidos, ou, após a mudança ambiental.
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O Alferes Zéca foi protegido por uma campo de força esférico, que 
se formou ao seu redor, no momento da explosão.

Mesmo com a cabeça zunindo, ele fazia uma constatação visual da 
sorte que tivera.

Não pôde verificar mais detalhadamente o tamanho dos estragos, 
pois, foi teletransportado para a enfermaria da nave, onde outro robô o 
examinou imediatamente.

-O Doutor (robotizado, ou, computadorizado) já está analisando os 
resultados dos seus exames, e vai te indicar os procedimentos a serem 
seguidos.

-Ok! Disse Fernando Zéca, enquanto era deitado numa maca de 
alta tecnologia, pelo enfermeiro-robô.

Logo  adiante  do  alferes,  apareceu  a  imagem do  rosto  de  uma 
mulher  sensual,  loura,  de  olhos  verdes  e  voz  suave:  era  a   médica 
computadorizada da nave que usava este avatar, para se comunicar com 
o  único  tripulante  humano  da  nave,  até  mesmo,  devido  à  preferencia 
deste, por um rosto feminino e bonito.

-O  campo  esférico  protetor,  conteve  todos  os  destroços 
decorrentes da explosão, te salvando assim, de qualquer ferimento.

“O zumbido que você está ouvindo é temporário.  Mesmo assim, 
você deverá descansar durante doze horas, até seus sinais estabilizarem 
completamente.”

Alferes Zéca ergueu o tronco dizendo:
-Mas eu preciso verificar e fazer os...
Não teve tempo de terminar a frase.
Um poderoso sedativo lhe foi  ministrado no pescoço, através da 

seringa usada pelo   enfermeiro-robô que,  antes  de fazê-lo  dormir,  lhe 
tranquilizou o sono dizendo: 

-O N.1 cuidará da nave e dos problemas para o Senhor.

***

Mesmo enquanto sonhava, o Alferes se indagava, se havia alguma 
coisa que pudesse ter feito para evitar maiores prejuízos à GALATRINA.

A resposta, o seu próprio inconsciente lhe forneceia:
-Não poderia ter feito nada melhor além daquilo que estava feito.  
“ENTRETANTO,  dalí  por  diante,  instalaria  armas  e  campos 
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protetores mais eficientes, do que aqueles, disponíveis.
E, de fato,  a configuração de nave, que o alferes tinha sob seu 

comando, só era adequada para missões suicidas.
De fato, não era o tipo de trabalho pelo qual procurou, ao ingressar 

na Frota Estelar, mas, se tinha que ser assim, gostaria de, pelo menos, 
levar junto consigo para o inferno, o maior número possível de inimigos, 
assim, sua morte seria bastamte custosa para os inimigos.

Esse pensamento, estimulou o seu subconsciente a trabalhar em 
novas soluções, que fossem mais mortíferas,  contra os seus adversários 
e, os da Federação, nos próximos combates.

***

Acordou com uma medalha sendo colocada no seu peito, bem ao 
lado do distintivo da Frota.

-Parabéns Alferes! Você está sendo condecorado com a ORDEM 
DA FOLHA NA GUITARRA, honraria que lhe é concedida pelos valiosos 
serviços  prestados  com  presteza  e  valentia  na  defesa  da  ESTAÇÃO 
ESPACIAL NOVE e, dos interesses da Frota Estelar.

Estampado  na  medalha  espetada  no  peito,  estava  um  simples 
desenho em preto e branco, com a ponta de flecha apontada para cima, 
característica, do logotipo da FROTA ESTELAR, em cujo interior, havia a 
silhueta de uma guitarra com a folha desenhada no seu corpo. 

-Obrigado! - Agradeceu o Alferes Zéca, um tanto surpreso, e até 
tropeçando nas palavras.

Aceitou  de  bom  grado  o  reconhecimento,  ainda  que,  a  baixa 
potência de suas armas, o tivesse impedido, de fazer mais, pela defesa 
da estação.

Quem sabe,  aquela  honraria  lhe  garantisse  agora,  um pequeno 
aumento no  soldo.

Mesmo assim, estava entusiasmado com a condecoração,  tanto 
que, já queria voltar para o trabalho:

-Espero  retornar  logo  para  o  meu  posto.  Tem  uma  patrulha 
esperando por mim.

-Sua nave está  sendo reparada e,  seu desejo  de voltar  para  o 
serviço, não demorará em se realizar. 

“Até lá, suas ordens são para descansar e recuperar as forças.”
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-Já que minha nave está sendo recuperada, gostaria de aproveitar 
e fazer um pedido...

-Claro alferes! Se estiver ao nosso alcance...
-Vou precisar  de armamentos mais poderosos para os próximos 

combates...
O oficial pigarreou, mas, logo se recuperou do pedido inusitado:
-Um verdadeiro guerreiro! Até no descanso, está antecipando como 

vencer sua próxima batalha...
“Não se preocupe! Vou pedir armas melhores para sua nave.”
“Só não sei se a Frota vai atender o nosso pedido a tempo.”
“De qualquer forma, descanse!”
-Sim senhor...
O  oficial  deixou  o  alferes  sob  os  cuidados  do  enfermeiro 

robotizado, sabendo que, dificilmente a Frota Estelar poderia atender um 
pedido como aquele.

Mas este, era um problema que não precisava ser antecipado para 
o momento...

***

Tão logo recebeu alta,  o  Alferes  Fernando Zéca Corinthiano foi 
direto para o Bar do Quark celebrar o bota-fora da enfermaria.

No balcão, gastou seus últimos trocados numa garrafa de sangue 
klingon, bebida que, entornou goela abaixo em alguns poucos e rápidos 
goles.

Como antes, já tinha comprado algumas fichas, subiu para o piso 
superior, onde iria se divertir nos jogos.

Sentou-se no console da sua máquina favorita, colocou o capacete 
que o conectava diretamente ao interior do jogo, e, deu início à partida.

Alí, poderia passar horas simulando a pilotagem de uma nave de 
guerra obrigada a enfrentar diversos tipos de inimigos.

Mais ou menos semelhante com a rotina que a Frota o obrigara a 
enfrentar na sua última missão.

A diferença é claro, estava nos armamentos que, usava no jogo, 
que, eram muito mais pontentes do que aqueles que dispunha na sua 
nave.

No jogo, conseguia fazer o inimigo sofrer muito mais do que na 
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realidade.
E,  naquele  momento,  em  especial,  com  a  sua  inspiração  alta, 

estava tendo um desempenho extraordinário.
Já havia alcançado uma das etapas mais dificeis do jogo, utilizando 

apenas um terço do tempo, que normalmente gastava para tanto.
Faltava pouco para quebrar o seu recorde pessoal, e, logo, o da 

máquina.
Estava  definitivamente  muito  inspirado,  já  que,  mantinha  alta  a 

concentração e o desempenho, sem fazer grandes esforços. Uma espécie 
de transe que o fazia sentir-se vivendo a realidade do jogo.

Mas algo estava acontecendo no seu entorno, e, poderia tirar sua 
concentração na partida...

Havia uma gritaria fora do console onde estava jogando.
Dois tipos nausicaanos começaram a brigar.
O alferes Zéca não se preocupou com os tipos, afinal, eles eram 

muito grandes para o seu tamanho, ademais, sua preocupação naquele 
instante,  estava  voltada  para  o  placar,  onde,  em  alguns  segundos, 
estabeleceria um novo recorde.

Para tanto, faltava muito pouco...
Foi então que a máquina onde estava jogando, apagou totalmente.
Uma rápida olhada geral,  e,  logo,  os olhos treinados do Alferes 

identificaram o problema: os briguentos, no calor da disputa, acabaram 
desligando a tomada da máquina, deste modo, prejudicaram, aquela, que, 
seria a sua partida do século.

O  alferes  Zéca,  a  depeito  do  seu  tamanho,  que,  como  já  foi 
lembrado antes,  era  bem menor  do  que o  dos nausicaanos,  que,  em 
média, tinham mais de dois metros e vinte de altura, mesmo assim, ele 
avançou  com  rapidez,  pelas  costas  de  um  deles,  e,  despejou  suas 
frustações numa poderosa voadora, que, acertou com perfeição a base 
da coluna de um dos brigões.

O golpe saiu tão magistral, que, além de fazer o clássico barulho 
de CRECK, ao atingir o local do chute, ainda lançou o infeliz contra o seu 
próprio oponente.

O que aconteceu a seguir, não poderia dar certo nem nos antigos 
filmes em preto e branco, de comédia pastelão.

O  sujeito  que  levou  o  golpe,  foi  empurrado  violentamente  para 
frente,  tropeçando nos próprios pés,  e,  na queda que sofreu a seguir, 
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ainda acertou, com a testa, no percurso, o queixo do oponente.
Daí que, os dois brigões, para surpresa do próprio alferes, caíram 

inconscientes, esparramando pelo chão, armas bebidas e fichas.
Ainda  irritado,  o  alferes  que  não  tinha  mais  que  um  metro  e 

sessenta e cinco de altura, afixou a tomada da máquina e voltou a jogar.
Seu desempenho posterior, entretanto, já não se igualaria ao que 

estava tendo, antes de quase quebrar o recorde da máquina.

***

Assim  que  deixou  o  console  onde  jogou  sem o  sucesso  incial, 
todas  as  suas  fichas,  encontrou  o  recinto  repleto  de  seguranças  da 
Estação, e, os nausicaanos brigões, algemados, sem saber direito o que 
lhes tinha acontecido.

Como  aquele  ambiente  era  reservado,   e  oferecia  maior 
privacidade aos seus frequentadores, não haviam câmeras de segurança 
alí, para esclarecer o que havia acontecido.

Uma  das  agentes  de  segurança  da  estação,  aproximou-se  do 
alferes, mostrou-lhe suas credencias e, sem perda de tempo, já foi logo 
perguntando:

-O senhor por acaso viu o que aconteceu por aqui?
-Não sei de nada. Eu não vi, nem ouvi nada. Estava concentrado 

no jogo.
Como sabia que não haviam imagens que o comprometessem, o 

Alferes, resolveu omitir a verdade da Autoridade, até para se preservar de 
eventuais represálias, de quem quer que fosse.

Com ares de inocente, o alferes indagou a seguir:
-O que houve?
-Ainda não sabemos com detalhes. Estes dois estavam brigando e 

acabaram se acertando.
“Só sabemos que são piratas perigosos,  membros de perigosas 

quadrilhas, e tem ordem de prisão expedidas tanto pela Federação, bem 
como pelo Império Klingon.”

A agente de segurança tirou do bolso um cartão, e, entregou-o para 
o Alferes:

-Se lembrar de algo, entre em contato comigo.
-Claro! Sim senhora. Posso ir agora?
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-Pode.
Sem ser percebido por mais ninguém, o alferes deu jeito de sair do 

salão, até, para não causar maiores suspeitas.
Assim  que  chegou  ao  corredor  lateral  que  descia  para  o  piso 

inferior, foi interceptado por um ferengui.
-Olá, alferes! Meu nome é Nog. 
“Trabalho aqui com a minha família.”
O alferes olhou para o ferengui, que, com um gesto, o chamou para 

perto de si, na parte mais escura do corredor.
Não querendo demonstrar qualquer tipo de desfeita, o alferes se 

aproximou desconfiado.
O ferengui fez um movimento circular com o dedo indicador em 

riste, apontando para os lados.
-Aqui,  as  câmeras  e  microfones  não  irão  espionar  a  nossa 

conversa.
O alferes ficou quieto.
-A propósito, você tem um ótimo chute, alferes. Alguns times de 

futebol, certamente contratariam alguém com seus talentos.
-Pensei que ninguém tivesse visto.
O olhar experiente e perscrutador do velho ferengui, logo percebeu 

a ponta de preocupação que se desenhava no rosto do alferes, e já o 
tranquilizou.

-Eu estava escondido. Mas, não se preocupe comigo. Você saiu 
sem dar detalhes à segurança e logo percebi que não quer confusão.

-Exato. Quero distancia da fama nesse caso.” 
“Já estou até arrependido de ter chutado esses caras!' 
“Agora percebo que deveria ter agido com mais calma!”
-E fazes muito bem em ficar em silencio. Estes nausicaanos não 

respeitam ninguém! Eles são do P.O..
-P.O.???
-Partido Obrero.

***
 
-Partido Obrero? Mas até aqui tem gente dessa turma?
-Já vejo que os conhece. 
“Bom de fato, oficialmente, o Partido Obrero não está por aqui, até 
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porquê, os responsáveis pela Segurança da Estação, “desconhecem” sua 
presença.”
 “Entretanto, eles estão mais espalhados pelos quadrantes, do que 
a Frota, ou qualquer outra raça conhecida.”

-É o que estou percebendo. - Concordou o Alferes. - Onde quer 
que eu esteja, escuto falar dessa turma.

-Mas agora, acho que, com a sua explosão de raiva, o Partido vai  
entrar na lista de preocupações da segurança da Estação e, talvez até, da 
Frota Estelar.

“Com os nausicaanos nocauteados pelo chute, foram encontradas 
agendas, contendo dados contábeis provando a agiotagem, que o Partido 
já move na Estação.“

“Se  as  operações  ilegais  destes  malfeitores  forem  prejudicadas 
com  a  investigação,  que,  esperamos  aconteça,  muitos  negociantes 
honestos vão te agradecer pelos momentos de alívio que terão durante o 
tempo que o Partido estiver enfraquecido.

-Então, te livrei de dois sérios problemas...
-Apenas  durante  o  tempo  que  o  Partido  eventualmente  estiver 

enfraquecido, isso, caso a Segurança da Estação e a Frota, investiguem 
melhor o assunto... 

“Temos  que  levar  em  conta,  que  esses  dois  tem  advogados 
poderosos prontos para defendê-los, então, não devem ficar muito tempo 
presos...”

-Nesse caso, eu só me arrumei mais dores de cabeça...
-Alferes! O senhor não corre perigo se ficar de boca fechada. É 

justamente por isso, que vim conversar contigo.
“Os próximos dias serão agitados por conta dessas investigações, 

mas, que não deve te relacionar ao caso, já que, ninguém imagina que, 
um simples alferes, com o seu tamanho, seria capaz de nocautear esses 
tipos com as mãos limpas e um pouco de sorte.”

-E qual é o teu interesse no meu silencio?
-Se a situação se mantiver assim, eu não saio perdendo. 
“Não quero  confusão com as autoridades,  muito  menos,  com o 

Partido Obrero, que tem orelhas abertas em todos os lugares, então, você 
fica  quieto,  não  tráz  mais  aborrecimentos  ao  meu  estabelecimento,  e 
ficamos todos felizes.”

-Eu não comecei a briga. Se você viu mesmo o ocorrido...
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-Não me interessa quem tem razão! Eu não quero problemas e 
nem brigas no meu estabelecimento.

-Fique  tranquilo.  Vou  me  disciplinar  para  não  ficar  irritado  com 
ninharias, nem aumentar minha cota de problemas.

-É o melhor a fazer, alferes! 
“Não é bom abusar da sorte com essa gente, que é violenta, bem 

armada, e disposta a defender os seus interesses, a qualquer custo...”
-Esse  Partido  Obrero  deve  ser  mais  poderoso  que  uma  lula 

gigante. 
“Parece estar em todos lugares!” 
“Talvez  até,  disponha  de  uma  frota  de  naves  para  fazer  seus 

negócios.”
-Com certeza dispõe, alferes. Saiba que as naves que servem os 

figurões do P.O., tem armas bem melhores e mais poderosas que as que 
a Frota Estelar usa.

-Se as outras naves da Frota tiverem armas tão fracas e medíocres 
quanto as da minha nave, então, a Federação está em maus lençóis.

-A Frota está com sérios problemas, Alferes. 
“Só que, ainda não sabe dessa realidade.”
“A Federação está fazendo negócios com organizações ligadas ao 

P.O.,  comprando  delas,  armas  e  equipamentos  de  segunda  linha, 
montados a baixo custo, por fabricas klingons clandestinas.”

-Não posso crêr. 
“Justamene a Federação, que, só no Sistema Solar, exige centenas 

de certificados de qualidade das empresas que colaboram com prestação 
de serviços ou, na fabricação dos equipamentos que utiliza.“

-Justamente a Federação, Alferes. 
“E, o grosso do equipamento que adquire, com seus associados do 

P.O., além de terem qualidade duvidosa, são montados por menores de 
idade,  que  trabalham  em  regime  de  semi-escravidão,  em  ambientes 
insalubres.”

-Klingons colocando suas crianças em ambientes industriais, para 
fazer trabalho pesado? Com tanto robô sendo vendido nas liquidações? 
Nunca achei que eles permitissem algo assim...

-É tudo clandestino, alferes... 
“E  leve  ainda  em consideração,  que  são  os  tempos  de  guerra, 

causados  por  povos  que  não  praticam  a  democracia,  e,  acabam 
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alimentando tiranias criminosas, que fecham os olhos diante desse tipo de 
crime.”

“Lembre-se  também,  de  que,  parte  da  Federação,  quer  manter 
essa história debaixo do tapete, para não perder seus privilégios.”

-Caramba! Mas sou eu, e, muitos outros que, usando armamento 
de segunda, sofremos para derrubar o inimigo, atirando nele vinte vezes, 
quando, poderiamos resolver tudo com apenas um tiro dado por qualquer 
arma decente.

-Ahh,  alferes!  As  armas  da  Frota  Estelar  já  não  são  mais  tão 
confiáveis para o guerreiro que busca a vitória no combate.

“Quem quiser vencer pela Federação, deverá estar reforçado com 
um poderoso cartão de débitos instantâneos, ou, muito latinum.”

“Com um reforço assim, se consegue até, naves mais equipadas e 
potentes..”

-Acho que minha nave vai receber armas novas. Um oficial disse 
que me ajudaria...”

-Se for arrumar  de algum fornecedor da Federação, dessa linha 
que estou te falando, é produto de segunda...

-Espero que não...
Nog olhou novamente ao redor e começou a andar, fazendo um 

gesto  discreto,  para  que  o  alferes  o  acompanhasse  em  direção  ao 
primeiro piso do bar.

-Espero que você receba boas armas, mas, se quiser equipar sua 
nave com um armamento de primeira linha, fale comigo.

“Tenho tudo o que você precisa.”
-No momento, meu caixa está baixo, Nog. Mas, virei te procurar 

quando  tiver  algum tempo disponível  e  látinum para  equipar  a  minha 
nave.

 Os dois aproximaram-se do balcão, onde mudaram de conversa.
-Sirva uma cerveja romulana para este meu amigo da Frota Estelar, 

disse o ferengui para a atendente.
-Sim, Senhor Nog.
-Gentileza sua. - Agradeceu Fernando Zéca.
-Você  me  livrou,  momentaneamente,  daquela  dupla  de 

sanguesugas. Vou aproveitar o tempo, para aumentar meus lucros. Não 
será muito, mas, o caixa ficará com o fluxo um pouco melhor.

O alferes ia dizer alguma coisa, quando o comunicador preso à sua 
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roupa chamou.
-Fernando Zéca, aqui!
-Alferes! Venha para o hangar assim que puder.
-Chegaram ordens para você.
-Estou a caminho! Zéca desliga.
Em  seguida,  o  alferes  levantou-se,  e,  pediu  para  a  atendente 

cancelar o pedido.
Despediu-se de Nog com um cumprimento, prometendo:
-Assim que eu estiver  com algum crédito  sobrando,  venho aqui 

conversar contigo, a respeito das armas.
“De qualquer  forma,  vou te  passar  o  modelo  da minha nave,  e 

algumas especificações dela, para você já ir pesquisando o que eu posso 
usar para deixá-la melhor.”

-Deixa comigo!
Em marcha acelerada, o alferes saiu do Bar do Quark e caminhou 

rapidamente pelos corredores da estação espacial em direção ao hangar 
onde sua nave estava sendo reparada.

Um pensamento passou rapidamente pela sua cabeça:
-Quando finalmente  tenha a  sorte,  e,  a  oportunidade de ganhar 

algo de graça de um ferengi, o dever me chama...

***

Alferes Zéca apresentou-se ao escritório de oficiais do hangar onde 
estava atracada a GALATRINA.

Lá, encontrou o robô N.1 imediato, que, foi recuperado dos danos 
sofridos na explosão da ponte.

Direto como sempre, ele entregou ao Corinthiano, um “tablet”.
-Aqui  estão  nossas  ordens,  Alferes.  Diretamente  do  Almirante 

Quinn.
O alferes olhou o tablet e disse:
-Vou olhar na minha cabine, imediato.
-Ok.
-Nosso horário de partida já foi programado, N1?
-Sim. Para daqui uma hora.
-Recebemos de alguém, armas novas para equipar a GALATRINA, 

imediato?
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-Não  senhor.  Estamos  recuperando  as  antigas  e  deixando-as 
operacionais para o serviço.

O  Alferes  ficou  quieto  e  conteve  até,  uma  manifestação  de 
desapontamento, com a promessa que recebera, de ganhar novas armas 
para sua nave, e, que não foi cumprida.

O negócio era seguir adiante.
-Ok. Estarei pronto.
O alferes seguiu para sua cabine, enquanto que, pelo caminho foi 

supervisionando o trabalho impecável de sua tripulação.
Os  robôs  da  nave  trabalhavam  sem  cansaço,  ou,  reclamação, 

realizando uma produção irrepreensível.
Às vezes, sentia-se até um pouco culpado, por não poder produzir 

tanto quanto as máquinas que estavam sob seu comando, principalmente, 
quando sabia que devia descansar.

Sentou-se diante do computador que estava na mesa, e, os dedos 
do Alferes,  num gesto  automático,  acionaram a linha  de  comunicação 
codificada, através da qual, falaria com o Almirante Quinn.

Assim que a imagem dele apareceu na tela de imagens, o veterano 
foi diretamente ao assunto.

-Alferes,  tenho uma missão que demanda as habilidades de um 
piloto experiente como você.

-Às ordens, senhor.
-Sua nave está sendo carregada com uma grande carga de armas 

para serem entregues ao Coronel Sonny Blue, nas coordenadas que lhe 
serão passadas em anexo.

-Certo, Senhor! 
“Já estou vendo!” 
“O  meu  visor  está  me  mostrando,  Ration,  que  a  Federação 

usualmente denomina Mundo de Atlas. Estou correto?”
-Sim Alferes, e,  como você sabe, Ration fica no interior de uma 

nebulosa  extremamente  turbulenta,  cuja  transposição,  exige  grande 
habilidade dos pilotos que por lá transitam.

-De fato, Almirante, existem Companias especializadas em viagens 
por esta nebulosa.

-Alferes!  Ouça  bem:  a  Frota  Estelar  não  vai  contratar  estas 
empresas, porque a nossa missão é secreta.

-Sim senhor, Almirante. 
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-Você támbém tem aí, um arquivo que estou te mandando, e dá 
detalhes da ficha do nosso colaborador.

Bem adiante do alferes, apareceu, em pleno ar, um holograma com 
a imagem do texto com o histórico, animações e imagens bidimensionais 
do homem ao qual o Almirante se referia.

-Alferes! Esse é o  Coronel Sony Blue: ele é  agente do Serviço 
Secreto da Federação, e, comanda uma rede  de levantamento de dados, 
e tomada de ações defensivas. 

“Nos seus informes, Sony Blue tem nos comprovado uma previsão 
que o Alto Comando Estratégico da Federação já fez a tempos, no sentido 
de que,  Ration tem ganhado muita importância e evidencia no cenário 
das disputas de poder, entre as potencias galáticas.” 

“Devido à sua localização estratégica e aos recursos naturais, não 
só abundantes na mebulosa, mas também, no solo do Mundo de Atlas.”

“Quem tiver  maior  influência,  e,  dominio  sobre  o  local,  acabará 
conquistando a supremacia em todo o quadrante, e, mais adiante, até na 
galáxia.”

“Se a Federação um dia quiser conviver em paz com seus vizinhos, 
terá de garantir controle sobre essa região.”

-Entendo, Almirante.
-Atualmente,  Ration  está  enfrentando  uma crise  social  devido  à 

economia, que não está indo bem, a miséria está crescendo e a fome, se 
espalhando.

-Inacreditável! 
“Aquela região é riquíssima em recursos naturais, Almirante!”
-Pois  é,  alferes,  mas  os  polítios  e  governantes  de  Ration  são 

extremamente corruptos, e, mesmo no meio de tanta riqueza, conseguem 
deixar três quartos dos habitantes, na pobreza absoluta.

“Para  piorar,  uma  grande  peste  está  se  alastando  por  todo  o 
planeta, e que, a cada hora, ceifa a vida de mais e mais gente.” 

-Então deveríamos enviar remédios, Almirante.
O almirante abriu um sorriso e continuou...
-Enviaremos  armas,  alferes!  A  federação  está  bancando  uma 

insurgencia em Ration!
-Mas Almirante, e a Diretriz Primeira? Como fica?
-Andou fazendo a lição de casa, hem, alferes... 
“Mas... Bem, a Diretriz Primeira fica como está.”
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-Ela prega a não interferencia da Federação em assuntos de outras 
culturas, raças e mundos, senhor!

-Concordo, alferes! Mas quem está manipulando esse cenário de 
corrupção,  desvios,  inflação  e  até  as  doenças  que  se  espalham pelo 
povo, não somos nós, alferes, e, muito menos, os próprios Rationianos.

-Mas quem, Almirante?
-O. P.O., alferes.

***

Onde  será  que  o  pobre  alferes  teria  ouvido  antes  essa  sigla? 
P.O. ...?

Não  precisou  cinco  minutos  para  lembrar,  tão  pouco,  cinco 
segundos...

Talvez... Nem mesmo cinco décimos de segundo.
De novo...

 O maldito Partido Obrero! 
Mais uma vez, tropeçando no seu caminho! 
Já  estava  virando  uma  sina  que  insistia  perseguí-lo  em  cada 

esquina do universo.
-Percebe o tamanho da encrenca, alferes?
Fernando Zéca Corinthiano engoliu em seco, e, apesar do iceberg 

de  medo  que  subitamente  se  formou  na  barriga,  manteve  a  cara  de 
jogador  de  poker  profissional,  que  dava  a  qualquer  interlocutor,  a 
impressão de estar diante de alguém destemido, frio, e, duro, como o aço 
das espadas japonesas. 

-Começo a perceber melhor as coisas. 
“Desculpe fazer tantas perguntas, Almirante.”
-Compreendo suas dúvidas, filho; assim como eu, você vai direto 

ao assunto, e, quer ver as coisas claras.
-De fato, Senhor.
-O Coronel Sony é um agente de muitos recursos, e percebeu que 

o  P.O.,  está  infestando  este  mundo,  com  mosquitos  modificados 
geneticamente, e criados para causar doenças mortíferas.

“Uma operação que conta com o apoio não oficial das autoridades 
e do governo local.”

O  Almirante  fez  uma  pausa  para  o  alferes  digerir  toda  aquela 
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informação, e continuou:
-Existe  um  grupo  de   Resistencia  Rationiana  que  estão 

programando greve geral seguida de um golpe civil. 
“Independentemente  da  nossa ajuda,  a  insurgencia  ocorrerá,  só 

que, com poder de fogo reduzido e, menores chances de vitória.”
“O Coronel  Sony Blue  tem ligações  com essa  gente.  e,  com o 

suporte que ele pretende dar ao movimento, a queda da tirania se dará 
com menor perda de vidas.”

“Deste  modo,  a  Federação  resolveu  garantir  seu  espaço  neste 
cenário, ajudando o povo oprimido a derrubar a tirania local.”

“Casualmente, a oportunidade surgiu com a recente prisão de dois 
nausicaanos  na  Estação  Espacial  Nove  que  tinham em  seu  poder,  o 
arsenal que vamos oferecer ao Coronel.”

“Nossa participação será de modo discreto, Alferes.”
“Você fará contato através de um canal codificado com o Coronel, 

teletransportará a carga para o local que ele te indicar, e deve sair de 
Ration sem ser percebido.”

-Não se preocupe, Almirante. Já circulei muito pela Nebulosa Azul 
Celeste.

“Conheço caminhos, que, usualmente, não são percorridos pelas 
companhias de transporte, que operam em rotas mais seguras.”

“Minhas escolhas também desviam das zonas de turbulencia mais 
perigosas,  e,  me  permitirão  chegar  ao  Mundo  de  Atlas  sem  ser 
percebido.”

-Então  muito  bem,  alferes.  Vejo  que  já  começas  a  perceber  a 
gravidade da situação...

“Com  as  armas  do  próprio  P.O.,  armando  a  Resistencia,  a 
participação da Federação nessa insurgencia não poderá ser provada.”

“Se elas forem descobertas, quem leva a culpa é o P.O., um dos 
verdadeiros causadores dessa tragédia social em Ration.”

“Agora, Fernando Zéca, não perca tempo, e, assim que puder, siga 
para a missão.”

-Pois não, Senhor.
-Boa sorte.
-Obrigado Senhor.
O Almirante Quinn fez uma saudação de continencia e desligou.
Nem bem foi  encerrada a  conversa,  o  alferes  tirou  os  olhos do 
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monitor onde aparecia a imagem do Almirante e se surpreendeu: 
Uma  desconhecida  entrou  na  sua  cabine  sem  que  tivesse 

percebido.
Ela estava parada ao lado de sua mesa, fumando um charuto.

***

A primeira  preocupação  do  alferes,  foi  saber  o  quanto  da  sua 
conversa com o Almirante  ela  ouviu,  dúvida  esta,  que ela  começou a 
esclarecer:

-Olá, alferes! Meu nome é Primavera.
 “Faço parte de uma seção do Serviço Secreto da Federação.”

A explanação dela, apenas justificava “um pouco” o seu ingresso 
na nave, e, talvez, na cabine do alferes, mesmo assim, Fernando Zéca 
não deixou de externar a sua confusão...

-Como entrou aqui?
“O que o Serviço Secreto quer comigo?”
-Primeiramente, vim lhe desejar boa sorte, na sua missão contra a 

tirania do atual governo Rationiano. - Respondeu ela de forma evasiva.
“E  claro:  vim  estabelecer  laços  fortes,  para  um  relacionamento 

duradouro entre nós dois.”
A mente poluída do alferes, logo avaliou a intrusa.
Uma senhora talvez sexagenária, em exuberante forma física.
Cabelos longos prateados, e, um belo rosto marcado pelo tempo.
Sem dúvida, uma MULHER como aquelas do provérbio terráqueo: 

panela velha que também fazem comida boa.
-E  claro,  alferes:  para  estabelecer  estes  laços  fortes,  trouxe-lhe 

como presentes:  acessórios  para  a  sua  nave,  que  aumentarão  o  seu 
desempenho e poder de fogo.

-A senhora está colocando acessórios em equipamento da Frota. 
“Deve saber que, nas nossas missões, eles podem sofrer danos e, 

o investimento da senhora ser perdido.”
-Sei disso muito bem, alferes.
“Mas, o que está em jogo é o sucesso da sua missão, e isso, vale 

muito mais do que os acessórios que estou instalando na Galatrina, por 
isso,  o  equipamento  que  o  senhor  está  recebendo,  ainda  não  está 
acessível  nem mesmo, a muitos dos mais valorosos capitães da Frota 
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Estelar.”
“Daqui  por  diante,  a  Galatrina  sozinha,  até  mesmo  em  muitas 

guerras, poderá ser a diferença entre a derrota e a vitória.”
O alferes coçou o queixo pensativamente.
-Agradeço pelos acessórios, mas, espero não me defrontar com 

tantos problemas só para fazer a entrega e uma carga...”
-Uma carga de armas, alferes. Uma carga de armas!
“Lembre-se  que o  homem que entrega as  armas,  numa guerra, 

pode ser a peça que permite a decisiva virada de jogo, dando meios para 
que, uma derrota tida como certa, se transforme numa vitória demolidora.”

“Alferes: entenda que essa missão, na verdade, deveria ser dada a 
um capitão, mas... como o Alto Comando da Frota, considera, no hall de 
possibilidades,  a  alta  possibilidade  de  insucesso,  é  para  um  recém-
graduado que ela está sendo designada.”

“E saiba ainda que, se a missão de fato for mal sucedida como a 
frota imagina que ela será, então, você levará toda a culpa até por agir à 
revelia da Frota.”

-Mas eu não estou agindo à revelia! 
“Acabei de receber ordens para cumprir com esta missão.”
-Não se  iluda,  alferes.  Em caso  de  insucesso,  esta  não  será  a 

versão oficial que a Frota dará. Você será largado à própria sorte, por ser 
considerado um rebelde.

“Alferes! Esta missão tem que ser bem sucedida! Até mesmo, para 
que a Federação se mantenha bem posicionada no tabuleiro do grande 
jogo de interesses galáticos.”

-Eu,  mais  do  que  ninguém  quero  logo  terminá-la.  -  Retrucou 
Fernando zéca. - Entregarei na surdina, a carga para o Coronel, e, sem 
perda de tempo, vou cair fora da confusão.

Primavera, entre uma e outra baforada, fez cara de concordancia 
dizendo...

-Ah, Claro! 
“Assim  espero,  alferes,  que  as  suas  missões  sejam  frutíferas, 

vitoriosas e bem sucedidas.”
Lá no fundo do inconciente, na mente do alferes, uma vozinha o 

indagava por-que, Primavera teria falado em missões no plural...
Mas, Fernando Zéca não conseguiu pensar muito mais no assunto.
Alguma coisa na fumaça do cigarro de Primavera deu-lhe um sono 
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tremendo e incontrolável.
Não conseguiu  dar  duas bocejadas,  colocou os  braços  sobre  a 

mesa, apoiou a cabeça sobre eles, fazendo-os de travesseiro e dormiu 
imediatamente.

 Em seguida,  Primavera  saiu  da  cabine,  deixando  como únicos 
rastros de sua presença na Galatrina, as cinzas do seu cigarro onde o 
alferes dormia um sono pesado.

***

Fernando Zéca acordou com boa disposição que, só durou até a 
irritação perturbá-lo assim que lembrou como fora iludido por Primavera.

Verificou os instrumentos e, constatou que a Galatrina já estava 
voando.

Zéca se preparou, fazendo até mesmo a sua higiene pós despertar, 
e logo seguiu para a ponte de comando.

Assim que avisou o N1, não deixou de observar:
-Podia ter me avisado antes da nossa partida.
-Nossas  ordens  foram  para  decolarmos  assim  que  a  Galatrina 

estivesse pronta e testada. Foi o que fizemos!
-Mas quem deu estas ordens? O Almirante?
-Não. A Sra. Primavera!
-Primavera? Mas como? O que ela fez na Galatrina sem minha 

autorização?
-No momento que o Sr.  se reapresentou, te dei um informe que 

agora está desatualizado e impreciso.
-Ah é?!?! E qual informe seria esse?
-Te  informei  que  ninguém  até  aquele  momento  havia  trazido 

qualquer  armamento  ou,  acessório  para  equipar,  ou,  melhorar  o 
desempenho da nave...

-Tá... E o que mudou?
-Apareceu  a  Sra.  Primavera  com  armas,  escudos  defensivos, 

geradores, multiplicadores de potencia, baterias...
-Ok, ok, ok, já estou sabendo. Mas... O que ela de fato instalou?
-Tudo!

***
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Fernando Zéca verificou os instrumentos, paineis e computadores.
De fato, após o “upgrade”, a Galatrina era agora, uma nave bem 

mais poderosa e pronta para o combate.
-Caramba! É dificil  acreditar que a Frota Estelar atendeu minhas 

solicitações, ao fornecer todos estes acessórios para a Galatrina.
-Permita-me corrigí-lo, alferes. - Disse o N1. - Na verdade, estas 

aprimorações,  foram  feitas  por  determinação  do  Serviço  Secreto  da 
Federação, que agora, nos tem sob sua jurisdição.

-Como assim, N1?
-O Serviço Secreto da Federação fez um grande investimento na 

Galatrina, de tal modo, que, por força da LEI DO SERVIÇO SECRETO, 
art. 42 parágrafo 127, agora estamos sob às ordens dele.

-Do Serviço Secreto da Federação?
-Exatamente,  alferes.  Por  isso,  obedeci  a  determinação  da  Sra. 

Primavera. 
Aquela era uma mudança e tanto na Galatrina.
Assim  que  Primavera  falou  de  dar  à  sua  nave  um  monte  de 

acessórios  para  incrementar  o  desempenho,  Fernando  Zéca  logo 
desconfiou de tamanha generosidade.

Tinha que haver uma pegadinha nessa história.
Se seria um grande negócio para o alferes, trabalhar diretamente 

para o Serviço Secreto, ou não, o que importava era que, tanto este, bem 
como a Frota Estelar, queriam a entrega daquela carga realizada.

E isso, de qualquer modo, o alferes iria lhes conseguir!

***

A viagem  até  a  NEBULOSA AZUL  CELESTE  transcorreu  sem 
maiores problemas.

No trajeto, graças aos méritos de pilotagem do alféres, os motores 
da  GALATRINA  puderam  ser  forçados  aos  seus  limites,  sem  sofrer 
desgastes e economizando tempo de viagem.

Essa tranquilidade entretanto,  não se extenderia  por  muito  mais 
tempo.
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Para  chegar  a  Ration,  teria  de  adentrar  o  interior  da  temida 
nebulosa.

Sim, temida.
Ainda que bela, e com amplos espaços tranquilos, tinha seu lado 

mais  escuro,  onde  turbulentas  tempestades,  desafiavam  a  perícia, 
daqueles que apostassem a sorte, adentrando seus domínios.

E  para  piorar,  seu  ingresso  se  daria  pelo  lado  mais  escuro  da 
nebulosa, ou, o mais mortífero.

Na ponte de comando da Galatrina, o alferes analisava uma forma 
tridimensional da nebulosa que era projetada adiante do seu assento.

De-repente, notou uma linha de naves saindo do interior dela.
-Ampliar a imagem dessas naves. - Ordenou o alferes.
A imagem do grupo de naves que saía da nebulosa ampliou-se 

mostrando a cena com mais detalhes.
Muitas  delas,  assim  que  saiam  da  nebulosa,  desapareciam 

entrando em dobra espacial.
Noutros  casos,  também  haviam  fileiras  de  espaçonaves,  umas 

seguindo às outras, que, como as velhas caravanas de carroças do velho 
oeste,  cobertas  de  cicatrizes  provenientes  do  enfrentamento  contra 
ataques das hostilidades no seu entorno, que, seguiam o destino incerto.

Nem todos os finais, entretanto, eram felizes, algumas das naves, 
pelos  mais  variados  motivos,  que,  poderiam  ser:  desde  um  simples 
defeito  mecânico,  ou,  pelo  mau  resultado  do  enfrentamento  com  os 
desafios tempestuosos da nebulosa.

Muitos, já ficavam pelo caminho, no interior da própria nebulosa.
Outros,  saíam dalí,  só  para  avançar  um pouco  mais  além dos 

temíveis domínios dela, enfrentando problemas em outro lugar.
Os mais azarados enfrentavam todo tipo de problemas no interior 

da nebulosa. 
Saíam  do  interior  dela,  se  distanciavam  até  que,  esta  não 

representasse  perigo,  mas,  eram  tragados  pelos  buracos-negros  que 
também espreitavam os desavisados.

Estes buracos-negros, já estavam até mapeados nos navegadores 
computadorizados presentes nas espaçonaves mais modernas.

Entretanto,  naquelas onde o orçamento era mais restrito  para a 
aquisição de acessórios, a navegação era feita através de velhos mapas 
de papel, muitas vezes guardados em rolos, que o comandante nem tinha 
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tempo de verificar.
Casualmente,  justamente  no  momento  em  que  Fernando  Zéca 

observava  a  movimentação  das  naves  que  saiam  da  nebulosa,  ele 
percebeu, algumas, que foram atraídas por um dos buracos-negros.

Com o equipamento que agora dispunha na Galatrina, seria uma 
simples missão de salvamento, que consumiria no máximo, duas horas do 
tempo disponível.

O espírito cristão de ajudar o próximo e salvar vidas, que o alferes 
Zéca cultivava, se manifestou e ele decidiu cumprir com o que julgava ser 
até, uma obrigação moral.

Virou-se para o N1 e ordenou:
-Vamos nos  aproximar  daquele  grupo  e  naves  para  realizarmos 

uma operação de resgate e salvamento.
“Meu plano é...”
A ordem do alferes foi interrompida por N1:
-Este tipo de situação foi prevista pela Sra. Primavera, que, deu 

instruções claras a respeito...
-Peraí... Mas ela não me falou nada a esse respeito...
-A Sra. Primavera deixou claro que, sob qualquer circunstancia, a 

missão deveria prosseguir sem interrupções de qualquer natureza.
-Mas os tripulantes destas naves irão morrer. Nossos raios tratores, 

em menos de duas horas resolvem o problema...
-As ordens foram claras, alferes.
Não adiantava reclamar ou espernear contra a inflexibilidade dos 

robôs.
Com uma tripulação humana ou, até mesmo klingon, um discurso 

inflamado,  e,  uma  boa  oratória,  talvez  convencesse  a  tripulação  a 
desobedecer ordens.

Com os robôs, não dava.
Uma vez programados, não havia bom senso que os demovesse 

do objetivo programado.
-Então vamos seguir com a missão e adentrar a nebulosa.
-Sim sr.
O  alferes  ficou  vendo  os  instantes  finais  das  naves  que, 

brevemente seriam devoradas pelo temível buraco negro.

***
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Em  seguida,  concentrou-se  no  desafio  que  teria  pela  frente, 
enfrentando outro fenômeno astronômico: a Nebulosa Azul Celeste, cuja 
natureza mercurial,  já advertia dos perigos reservados em seu interior, 
com  poderosos  raios,  que  pipocam  ininterruptamente,  nos  limites  dos 
seus domínios.

Um deles logo atingiu a Galatrina, chaqualhando-a intensamente.
Mas foi apenas o primeiro.
Logo  na  sequencia,  uma  chuva  deles  convergiu  sob  a  nave, 

desafiando os seus escudos.
Essa situação extremamente ameaçadora ainda perduraria por um 

bom tempo.

***

O alívio não viria tão rapido, isso, o alferes sabia porque escolhera 
um dos caminhos mais tormentosos para se aproximar de Ration sem ser 
percebido pela segurança que circundava o mundo de Atlas.

Os  escudos  estavam  suportando  bem  os  impactos  que  sofria, 
mesmo assim a tensão não diminuia.

Em determinado momento, os raios diminuíram de vez.
Houve  uma pequena  pausa,  que  permitiu  até  a  verificação  dos 

instrumentos da nave,  que,  por sorte,  não haviam sido afetados pelas 
descargas elétricas extremamente poderosas.

Logo os perigos voltaram ainda mais ameaçadores:
Ventos  abrasivos  de  altíssima  velocidades,  lançavam-se  contra 

GALATRINA, como numa imensa tempestade de areia.
Mesmo  com  os  escudos  defensivos,  eles  ainda  desviavam  um 

pouco  a  espaçonave,  da  rota  que  tentava  manter  em  meio  à  tanto 
tormento.

 As pressões alí iam ficando cada vez mais intensas, pois, logo, a 
GALATRINA adentrou uma zona onde, ventos e tempestades ainda mais 
fortes e raios de altíssima potencia, ameaçavam arrebentar de vez com 
os escudos da nave.

Para aliviar a tensão daqueles momentos, o alferes fumava vários 
cigarros das suas reservas.

E, quando já começava a calcular se elas seriam suficientes para 
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enfrentar  tantas  dificuldades,  foi  que,  finalmente,  a  GALATRINA,  saiu 
daquela  zona  tempestuosa  para,  subitamente,  entrar  numa  área  de 
tranquilidade de onde, poderia verificar possíveis avarias e seguir adiante 
com a missão.

Finalmente, as tempestades e raios ficaram para trás.
 Agora poderia relaxar e, colocar as ideias em ordem.

***

Mas não baixaria totalmente a guarda.
Tão logo a Galatrina saiu das turbulências, acionou o dispositivo de 

camuflagem romulana, equipado por Primavera,  assim, manteria a sua 
movimentação oculta da maioria dos sensores e alertas das zonas mais 
intensamente vigiadas de Ration, o mundo de Atlas.

Graças ao caminho que enfrentara pelas zonas tempestuosas da 
nebulosa  Azul  Celeste,  contornara  as  patrulhas  e  barreiras,  onde  a 
Galatrina,  mesmo  com  a  camuflagem  romulana  acionada,  seria 
descoberta, e o sigilo da missão viria por água abaixo.

Lentamente  a  nave  foi  se  aproximando  do  Mundo  de  Atlas,  de 
modo a não deixar qualquer indicação da sua presença.

-Alferes! Chegamos à zona de contato.
-Parada total.
-Parada total!
A Galatrina desligou seus motores e menateve-se invisível.
-Estamos recebendo sinal criptografado do Coronel.
Antes  de chegar  a  Ration,  o  mundo de Atlas,  o  alferes  deveria 

estabelecer  contato,  em  segredo,  com  Sony  Blue,  por  isso,  teve  de 
estacionar em local previamente determinado, para se alinhar com o sinal, 
que lhe permitiria essa comunicação.

Tudo tinha que ser feito corretamente para que o sigilo da presença 
da Frota se mantivesse, fato que, pelas contas do alferes, lhe permitiria 
realizar sua missão rapidamente,e, partir, sem maiores problemas.

Deste modo, as coisas seguiam conforme o planejado.
Pelo menos, até o contato do Coronel Sony Blue ser feito.
-Olá alferes!
Do mundo de Atlas, a presença da Galatrina, já fora percebida pelo 

Coronel  Sony,  graças à presença de algum sensor escondido na área 
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onde ela se encontrava.
-Ás ordens Coronel.
-Trouxe meus brinquedos, Alferes?
-Sim senhor! Basta me passar as coordenadas que a carga será 

entregue.
-Muito  bem!  Então,  garanta  para  que,  o  material  nas listas  que 

estou lhe enviando, nos arquivos anexos à nossa conversa, seja entregue 
conforme o solicitado.

-Mas Coronel! Aqui veio uma lista de...
-Isso  mesmo,  alferes.  Prossiga  com  a  missão.  Sony  Blue 

desligando.
A  comunicação  entre  o  Coronel  e  o  alferes  encerrou-se 

abruptamente,  com  o  alferes,  chateado  pelo  fato  daquela  missão  ter 
aumentao de tamanho.

Ele esperava que entregaria sua carga num único lugar e partiria.
Nada disso!
O  Coronel  lhe  enviara  uma  lista  de  coordenadas  de  lugares 

diferentes do mundo de Atlas, onde deveria fazer  várias entregas.
O sonho de  uma única entrega rapida, se dissipou como um peido 

velho no teto, empurrado por súbito vento forte e irresistível.
E não teve sequer tempo de choramingar, ou reclamar, já que, o N1 

também  recebera  a  mesma  ordem,  e,  logo,  se  apresentou  para  dar 
sequencia a ela.

E nem adiantava fazer cara feia: os robôs eram insensíveis a elas.
Tão pouco à debates ou a discussões.
Só restava mesmo ao alferes, a resignação e o cumprimento das 

ordens.
-Proceda com o cumprimento das ordens. - Disse o próprio alferes, 

à contra-gosto.
Mas ele não cumpriria as ordens, sem, de alguma forma, mesmo 

que indireta, manifestar seu desagrado:
-Vou até minha cabine fumar e descansar. Me chame assim que 

estivermos próximos ao primeiro ponto de entrega.
-Sim, sr.

***
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O alferes Zéca teve tempo de fumar dois cigarros seguidos!
Só isso!

 Mais nada!
A mudança nos seus planos, fora muito além do que imaginara.
Agora,  descontava  a  raiva  fumando  seus  cigarros  do  mercado 

negro, que, pelo menos, o tranquilizavam antes de enfrentar o porvir.
Mal terminou o segundo cigarro e, o comunicador do seu distintivo 

da Frota Estelar, o chamou.
Fernando Zéca deu nele um rápido toque com a ponta dos dedos:
-Pois não.
-Dentro de duas horas, poderemos sobrevoar o primeiro ponto de 

entrega. - Respondeu uma voz metalizada que saia do comunicador.
-A carga já foi separada? - Indagou o alferes. 
-Já está pronta para o envio.
-Muito bem! Então, vamos seguir adiante.
Alferes Zéca olhou para a janela da sua cabine, que dava para o 

exterior da nave, e finalmente, vislumbrou o Mundo de Atlas.
Suas  dimensões  eram  astronômicas,  e,  mesmo  tendo  diversas 

características comuns às de um planeta, na verdade, não era.
Ration, o Mundo de Atlas, era um colossal pedaço de “rochas e 

terras”, com uma superfície plana, em um de seus lados, onde exisia todo 
um ecosistema, até mesmo com mares e oceanos, circundando um amplo 
continente.

Essa  superfície,  tinha  medida  oito  vezes  maior  que  o  diâmetro 
aproximado, do planeta Terra, no Sistema Solar, e, era habitado.

Massas  continentais  se  aglutinavam  no  centro  deste  plano, 
formando as Terras Altas, onde viviam diversos povos, que constituíam, a 
raça rationiana, que, de modo geral, tem mais semelhanças com a raça 
humana do que, diferenças.

Nas  bordas  da  imensa  área  plana  de  Ration,  imensas  quedas 
dágua jogavam dezenas de centenas de trilhões de litros  do precioso 
líquido, para as partes inferiores daquele solo, que absorvia tudo, e se 
mantinha coeso e suspenso no meio da zona tranquila da nebulosa.

Distante da parte inferior deste colossal pedaço planetário voador, 
uma gigante esfera brilhante, de tamanho cinquenta vezes inferior  ao de 
Ration, emitia uma luz branca quase ofuscante.
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Vários  cientistas  tentaram,  de  diversas  maneiras,  explicar  as 
razões daquele pedaço planetário ser assim, com teorias, na sua maioria, 
totalmente  diversas  umas  das  outras,  mas,  que,  numa  coisa, 
concordavam: a esfera brilhante é a fonte da força que segura Ration 
inteira, daí, ela foi batizada como Atlas, o nome do gigante mitológico, que 
segurava um mundo nas costas.

Após esta breve reflexão,  o alferes Zéca  desviou a atenção da 
visão daquele mundo fascinante, e voltou a concentrar seus pensamentos 
na missão.

Olhou para  a  prancheta  onde estavam relacionados os  locais  e 
carregamentos a serem levados, percebendo que: na primeira entrega, a 
maior parte do material seria composta de medicamentos.

Medicamentos para serem entregues, num hospital de campo.
O alferes Zéca não esperava defrontar-se com grandes problemas 

nesse local, mas, não subestimava o perigo, em momento algum.

***

De volta à ponte, sentado na poltrona central, o alferes verificava o 
tempo todo, a pilotagem do robô N3, mas, foi o N5, o responsável pela 
comunicação, quem lhe deu novidades:

-Contato estabelecido com o hospital de campo. Está chegando um 
pacote de informações criptografadas e outro com as senhas.

-Verifique o que é.
-Senhas conferem. Tratam-se das coordenadas do hospital e, as 

coordenadas para o transporte.
-Vamos lá. - Disse o alferes.
Alguns  minutos  se  passaram  até  que  a  GALATRINA estivesse 

posicionada,  na  distancia  correta.   para  o  teletransporte  da  carga  ao 
hospital de campo em Ration.

Assim que foi avisado do fato, o alferes se dirigiu para a sala de 
teletransporte,  onde  quatro  dos  seus  tripulantes  robotizados,  mas,  de 
formas humanóides, o esperavam.

Todos  teriam de  descer  para  monitorar  e  garantir  a  entrega  da 
carga.

Esta  por  sua  vez,  já  seria  teletransportada  diretamente  do 
compartimento onde estava armazenada, na GALATRINA, até o solo em 
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Ration.
O alferes queria fazer a entrega rapidamente e ir embora.
Com um brilho na sala do teletransporte e, no compartimento de 

carga, o grupo avançado com o alferes e, a encomenda a ser entregue, 
foram enviados para a superfície de Ration.

***

O  teletransporte  foi  bem  sucedido  com  o  grupo  avançado  e  a 
carga, levados exatamente, na forma, e, para o local planejado.

O que pegou o alferes desprevenido foi o cheiro de onde estava 
agora: um fedô insuportável misturando mijo, merda, remédios.

E por incrível que fosse, fora teletransportado exatamente para o 
local  das coordenadas que recebera,  ou  seja:  no meio  do hospital  de 
campo, que, na verdade, era uma bagunça, com pacientes largados pelo 
chão, ou mesmo perambulando sem destino de um lado para outro, com 
feridas abertas, ou mesmo, alucinados com a medicação que recebiam.

Nem construções de alvenaria haviam. 
Somente  barracas  de  campanha  e,  na  melhor  das  hipóteses, 

alguns casebres feito com madeira.
Pelo menos, no meio daquela gigantesca favela de doentes, havia 

uma mulher bonita sorridente, alta e elegante, que estava a esperá-lo.
-Sou Coymac. - Disse ela esticando a mão para cumprimentar o 

alferes. - Médica Chefe desse hospital de campo.
-Meu  nome  é  Fernando  Zéca  Corinthiano,  doutora.  É  para  a 

Senhora que devo fazer a entrega?
-Sim.
-A carga está correta?
A doutora verificou uma prancheta eletronica que carregava.
Assim que a médica ia dizer alguma coisa, três antigos caminhões 

chegaram  fazendo  estardalhaço,  e,  deles,  desembarcaram, 
aproximadamente, 60 homens armados com facões e, antigas armas de 
fogo.

Boa  parte  deles,  logo  se  aproximou  de  onde  o  alferes  fazia  a 
entrega da carga para a médica.

Um deles, o que parecia o líder, apontava para as caixas trazidas 
por Fernando Zéca, indicando aos seus comandados, as que deveriam 



AUTOR: Fernando Zéca Corinthiano
__________________________________________________________________

pegar.
Os  tipos  eram feios  e  ameaçadores,  tanto  é  que,  os  robôs  da 

tripulação da Galatrina, já se posicionaram defensivamente e destravaram 
os seus rifles feizers antevendo a provável possibilidade de confrontação.

-São meus assistentes. -  Disse a Dra. Coymac. -  Eles precisam 
pegar  agora os rifles  que vocês trouxeram para garantir  a  defesa do 
espaço utilizado pelo hospital.

-Ok! - Disse o alferes.
Em seguida, ele aproximou-se  dos containers, digitou uma senha 

na fechadura deste, liberando o conteúdo da carga para a Dra. e seus 
assistentes.

Logo os rifles desapareceram das caixas e estavam nas mãos dos 
assistentes, que, imediatamente voltaram para os caminhões, e, depois 
de alguns minutos, partiram felizes da vida.

-Agora  teremos  chance  para  nos  defender.  -  Repetia  a  maioria 
deles.

-Agora poderemos sustentar melhor as nossas linhas de defesa, e 
pelo menos, esse espaço já fica melhor preservado.

A Doutora então,  aproximou-se de outra parte do carregamento, 
que  ainda  não  havia  sido  tocada:  os  medicamentos  e  equipamentos 
médicos.

Era  tamanha  a  quantidade  de  containers,  que  o  alferes  até  se 
remoía, como os robôs teriam conseguido fazer com que coubesse, tanta 
coisa, no compartimento de carga da GALATRINA.

-Aqui,  a  quantidade  e  o  equipamento  solicitado,  também  estão 
corretos, Fernando Zéca. Só posso lhe agradecer. Essa carga vai mudar 
o rumo do conflito em Ration.

“Os políticos comandados pelo partido Obrero, hoje são os donos 
do poder por aqui.”

“Eles  não  se  interessam  mais  em  manter  a  aparencia  de 
democracia para continuar seu governo.”

“Mesmo com Ration vivendo um inédito período de fome, miséria e 
doenças, como nunca houve antes em sua história, os poderosos querem 
sugar até a última gota de sangue que o povo tiver para ser arrancada.” 

“Neste momento, o continente inteiro, está em guerra.”
O alferes mal podia acreditar no que estava ouvindo. 
Estivera  antes,  em Ration,  a  tempo  equivalente  a  uma  década 
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terrestre, participando de corridas entre naves espaciais e o cenário que 
se lembrava era bem diferente.

Naquele momento da história, Ration era um mundo radiante, onde 
as  pessoas  trabalhavam  felizes,  o  comércio,  era  pujante,  e  todos  os 
cidadãos tinham condições de vida, excelentes.

Mas os tentáculos do Partido Obrero chegaram no mundo de Atlas, 
dominaram a classe política local, e, passaram a sugar vorazmente, para 
o benefício das próprias quadrilhas que faziam parte do seu esquema, os 
recursos  economicos,  materiais  e  estratégicos,  que  rapidamente 
começaram a rarear, até definitivamente escassear de vez!

O alferes fez a lição de casa se preparando e estudando o cenário 
do local onde realizaria suas missões.

Tinha ainda ao seu lado, experiencia anterior, durante participações 
em  eventos  esportivos  locais,  então,  se  julgava  pronto  para  o  que 
houvesse pela frente, mas, a experiencia em Ration estava sendo mais 
intensa do que o imaginara.

Ainda assim, cumprira com a primeira etapa da missão.
Agora, iria pedir permissão para a linda Doutora, deixá-lo partir.
-Doutora, eu gostaria de...
Nem  bem  terminou  de  formular  a  frase  e  um  brilho  de 

teletransporte apareceu próximo à carga.
Por  um  instante,  o  alferes  Zéca  até  se  preocupou  com  a 

possibilidade daquele teletransporte ser de algum inimigo, mas, como os 
robôs da sua tripulação estavam indiferentes ao que estava acontecendo, 
então, talvez soubessem de algo, que ele ignorava.

E estava certo.
A sua frente, materializou-se,  Sony Blue e o seu grupo armado.
-Olá Doutora.
-Como vai Coronel?
-Olá alferes. - Cumprimentou ele. - Bom trabalho. 
-Obrigado senhor. Achei que não fosse aparecer.
-Surgiu um imprevisto e tive que vir para cá.
-É algo que vá interferir com o andamento do trabalho por aqui? - 

Indagou a Doutora.
-Sinto informar, Doutora. - Lamentou o Coronel. - Mas esse hospital 

se transformou em alvo. 
“O sinal de teletransporte da carga para cá foi captado, e logo, toda 
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esta região, vai ficar sob pesado ataque das forças inimigas.”
“Sei disso porque um informate, acabou de me avisar.” 
“A ordem para  eliminar  esta  instalação  médica  do  mapa,  já  foi 

dada, pelo alto comando inimigo.”
Mal acabou de dizer estas palavras e uma saraivada assustadora 

de explosões surpreendeu a todos ali.
Elas vieram do ceu.
Um ataque de mísseis desabou sobre os escudos defensivos do 

Centro  Hospitalar,  que  suportou  muito  bem  o  impacto  explosivo, 
garantindo a segurança de quem estava no solo.

-Começou. - Disse o Coronel Sony, que foi o único, a não dar a 
menor mostra de surpresa, ou, susto, assim que as explosões iniciaram. 

“Mas não se preocupem. Dessa vez,  o inimigo vai  encarar  uma 
situação bem diferente.”

***

Sem perder a calma ele ordenou aos robôs que acompanhavam o 
alferes Fernando Zéca Corinthiano.

-Abram aqueles cinco conteiners.
Com  movimentos  precisos,  os  robôs  obedeceram  às  ordens, 

inserindo as senhas nas fechaduras criptografadas da carga.
Daí por diante, a carga se abriu sozinha, e, de cada uma delas,  

saíram, esferas metálicas reluzentes, com diâmetro aproximado de um 
metro  cada,  que,  saíram  voando  velozmente,  em  direção  à  zona  de 
combate disparando com feizers que levavam embutidos em seu bojo.

-Agora aqueles dois.  -  Bradou o Coronel  apontando para outros 
continers que ainda não haviam sido abertos.

Os robôs obedeceram sem titubear.
De  dentro  dos  conteiners  indicados,  saíram  equipamentos,  que 

começaram  a  se  abrir  e  desdobrar  automaticamente,  formando 
helicópteros blindados e armados.

Demonstrando  até   bastante  calma,  no  meio  da  barulhenta 
confusão  que  assustava  a  todos,  o  Coronel  apontou  para  outros 
containers que ainda estavam fechados.

-Abram estes também! 
Mais  uma vez,  os  robõs obedeceram,  revelando o  conteúdo da 
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carga apontada pelo Coronel.
Fuzis feizers com lançadores de granadas nucleares.
-Todos armados agora! Até o pessoal da equipe médica. - Gritou o 

Coronel.
O armamento foi distribuído para  os que estavam alí, incluindo os 

robôs da Galatrina e até mesmo o próprio alferes, que, cada vez mais, se 
surpreendia com o conteúdo da carga que acabara de entregar alí.

-Venha  comigo,  alferes.  -  Ordenou  o  Coronel  acendendo  um 
cigarro e ajeitando o óculos escuros por baixo das abas do seu chapéu de 
cow-boy. - Você também vai participar dessa festa!

Enquanto  o  alferes  seguia  todo encolhido,  temendo os  disparos 
que pipocavam em torno de todos por alí, o Coronel avançou com o peito 
estufado,  como se fosse à prova de balas,  para o interior  de um dos 
helicópteros  blindados,  que  se  desdobraram  e  montaram,  logo  após 
saírem do interior dos containers treletransportados da Galatrina!

Sony  Blue,  usava  um  uniforme  aparentemente  leve,  e,  não 
carregava consigo nenhuma arma, apenas dava ordens e apontava o que 
seria o próximo alvo..

Sentou-se na cabine do helicóptero, no assento do passageiro e 
deixou a porta aberta.

-Alferes, você assume a pilotagem.
-Sim senhor, Coronel.
Mesmo com pouco treino em helicópteros, Fernando Zéca sentou-

se  na  poltrona  do  piloto,  amarrou  o  cinto  de  segurança,  colocou  o 
capacete, baixou a vizeira, e, logo levantou vôo com a aeronave.

-Vamos em direção ao baile.  -  Disse o Coronel  apontando para 
onde estavam as esferas  fazendo a defesa da área.

Em menos de um minuto, diversos disparos atingiram a aeronave, 
mas, não surtiram qualquer efeito negativo na sua integridade tão pouco, 
na estabilidade.

Mesmo  assim,  o  Coronel  parecia  alheio  ao  perigo  e  mantinha 
aberta a porta blindada, bem ao lado de onde estava sentado na cabine.

Ainda esticava a cabeça para fora, como se quisesse tomar um ar.
-Vôo razante, alferes! - Ordenou o Coronel.
Fernando Zéca baixou a altitude da nave, aproximando-se do topo 

das árvores que sobrevoava em alta velocidade.
Através dos fones de ouvido microfonados que usavam, o alferes e 
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o  Coronel  se  comunicavam  em  meio  à  barulheira  do  motor,  que  era 
exigido ao máximo.

O oficial  veterano  apontava  a  direção,  gesticulando  bastante,  e 
dando as ordens, ao que, Fernando Zéca, prontamente obedecia.

O coronel falava o tempo todo.  
Mesmo quando não estava mandando alguma coisa ser feita.
-Alferes!  Sua  ficha  diz  que  você  recebeu  o  comando  da 

GALATRINA, e agora, deste veículo,  devido às suas habilidades como 
piloto e como atirador. 

-Sim senhor.
-E foi recentemente condecorado pela participação na defesa da 

Estação Espacial Nove.
-Tive sorte, senhor.
-Otímo, meu filho. 
“Posso lhe pedir um favor?”
-O senhor está no comando. Estou às ordens.
-Muito bem alferes. É que estamos nos dirigindo para uma zona 

muito violenta. Nós vamos matar muita gente!

***

O alferes sentiu suas orelhas aumentarem de tamanho.
-O inimigo que vamos enfrentar  é capaz de utilizar qualquer tipo de 

ardil e surpresa para se defender.  
“Ele até mesmo utiliza-se de aparencia disfarçadamente inocente 

para enganar a todos. Portanto, não vacile na hora que eu te mandar 
puxar o gatilho.”

“E tem mais: fique tranquilo que cada um que eu te mandar matar, 
assumirei total responsabilidade.” 

“Você, só está cumprindo ordens e puxando o gatilho sob minhas 
ordens!”

Na  cabeça  do  alferes,  ele  até  pensou  nos  tempos de  escola  e 
academia, onde o questionamento às ordens que envolviam ameaça à 
integridade  de  qualquer  forma  de  vida,  devia  ser  vista  como  último 
recurso, e sempre questionada, viessem elas, de qualquer que fosse a 
Autoridade...
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-Mas... Coronel...
Por  um  segundo,  estas  palavras  lhe  vieram  à  mente  como 

resposta, entretanto, a que, ele respondeu na verdade, foi:
-Sim Senhor! 
“Estou às ordens.”
O  Coronel  tinha  um  jeito  convincente  e  até  respeitoso  de 

comandar, então, ficava dificil até de se negar a obedecê-lo. por qualquer 
que fosse o motivo.

Ademais, o alferes fizera a lição de casa, ao estudar a situação do 
inimigo e suas táticas.

Este,  não relutava em fazer  lavagem cerebral  nos jovens e nas 
crianças,  mandando-as,  para  as  guerras  mais  mortais  e  sangrentas, 
fazendo delas, máquinas impiedosas de matar.

Pelo  entendimento  do  alféres,  ficava  claro,  nas  entrelinhas  das 
palavras  do Coronel  Sonny Blue,  que,  logo,  estaria  enfrentando gente 
desse tipo.

Seus pensamentos e ações se sucediam com  rapidez.
Em menos de  meio  segundo tinha que obedecer  as  ordens  do 

coronel, avaliar as condições do terreno que sobrevoava e pilotar rapido.
De-repente, no horionte apareceu uma torre de observação feita 

com troncos e galhos das árvores da estensa floresta.
Alí haviam canhões camuflados.
A viseira protetora do capacete do alferes também projetou dados 

mais  técnicos  do  armamento,  mostrando,  uma  imagem  ampliada  e 
detalhada do que alí ocorria.

Com apenas uma passagem de olhos pela imagem rapidamente 
projetada diante dele, entendeu o quanto as palavras e advertencias do 
Coronel eram precisas.

Escondidos  juntos  com  as  armas,  haviam  dois  jovens  que, 
rapidamente  davam  sinais  de  terem  identificado  a  sua  presença  na 
região.

-Pode atirar. - Ordenou o Coronel.
Com apenas um rapido disparo dos canhões feizers da nave que 

pilotava, arrasou completamente a torre inimiga e seus ocupantes, que, 
nem tempo para reagir, tiveram.

Com gestos alucinados, o Coronel apontava um a um os inimigos 
que queria ver destruídos.
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O  alferes  foi  obedecendo  âs  ordens,  e  matando  um  monte  de 
gente...

***

De fato, haviam crianças em guerra, naquela batalha, e não eram 
poucas.

Armadas até os dentes, elas atiravam como adultos, ameaçando 
muito pouco, a integridade da nave onde estavam o Coronel e o alferes, 
mesmo assim, recebiam o fogo trocado.

Os  minutos  transcorreram,  e,  um  verdadeiro  extermínio  nos 
campos inimigos foi feito.

Ninguém foi poupado.
Até mesmo porque, todos os que foram  alvos da mira das armas 

da  nave,  pareciam,  de  fato,  no  momento  em  que  receberam  o  que 
mereciam, representar algum tipo de ameaça.

A nave seguia atirando, mas também recebia muitos disparos.
Um deles acertou-a com mais violencia, e, até deu um forte tranco 

no alferes, que imediatamente, caiu inconsciente.

***

O Coronel percebeu o problema e, ele mesmo segurou o controle 
da nave, com os comandos geminados aos do piloto, que tinha adiante de 
sua poltrona.

Daí então, ele mesmo pilotou.
Logo, continuou com  disparos contra os alvos inimigos, até  para 

assegurar que estes não representassem mais perigo.
Não estava facil.
Eles  eram  muito  numerosos,  estava,  bem  armados  e   agora, 

acertavam a nave com maior intensidade.
O Coronel percebeu que, sem a pilotagem do Alferes, teria muitas 

dificuldades de prosseguir com um ataque eficiente, daí que, logo, parou 
de atirar.

Fernando Zéca então, abriu os olhos, mas ainda não conseguia se 
mexer,  apenas  assistia  as  coisas  ao  redor,  não  conseguindo  sequer, 
balbuciar algumas palavras.
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Ele observou a nave, sob comando do Coronel se afastando do 
local da atividade inimiga.

Viu ainda, o momento que, a uma distancia segura, esta disparou 
três torpedos fotônicos de brilho intenso, que acertaram e destruiram todo 
aquele reduto, em questão de segundos!

A  devastação  causada  foi  avassaladora,  com  cada  torpedo 
destruindo, o mesmo equivalente a três bombas atômicas da guerra fria 
terrestre.

O Coronel olhou para o alferes, e disse:
-Descanse agora, filho. Vou te levar de volta para a Galatrina. Você 

ainda tem mais missões, a cumprir por aqui.
O alferes, não resistiu e desmaiou novamente.

***

Quando abriu novamente os olhos, viu-se diante do robô-médico-
enfermeiro da Galatrina.

-Você está bem. - Disse ele com sua voz característica. - Não se 
machucou, ainda que tenha ficado alguns momentos apagado. 

“O Coronel Sony Blue te trouxe pessoalmente e pediu que você 
fosse recuperado para dar sequência à missão.”

O  alferes  Zéca  sentou-se  na  maca  onde  estivera  deitado  e 
perguntou:

-Qual é mesmo a próxima entrega da lista?
-Ela fica em território dominado pelo inimigo.

***

Mesmo camuflada fora da atmosfera de Ration, a Galatrina correria 
maiores riscos durante a nova missão, pois, assim que o teletransporte da 
carga  fosse  realizado,  existia  o  risco  da  sua  localização  ser 
comprometida,  já  que,  um sinal  ainda deveria  ser  enviado para que o 
armamento entrasse em funcionamento.

Ainda sofrendo com as dores decorrentes da sua aventura na nave 
do coronel, o alferes teria de descer até o local da entrega, para garantir o 
acionamento das armas, desta vez, enviadas.

Como a carga seria deixada em ambiente extremamente agressivo, 
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não  haviam  garantias  de  que  um  sinal  para  acionamento  remoto, 
conseguisse de fato, ativar todo o armamento.

Daí,  seria  necessária,  a  presentça  de  uma  pessoa,  para 
supervisionar a ação.

Essa  pessoa,  claro,  seria  o  alferes  Zéca,  o  único  ser  humano 
disponível na Galatrina.

E,  disposto  ou  não,  logo  teria  de  descer  em  Ration  conforme 
planejado.

Para  essa  missão,  vestia  uma  roupa  justa,  com  uma  textura 
semelhante às de borracha cirurgica.

Cobrindo  o  pescoço,  e,  a  cabeça  inteira,  usava  uma  touca  do 
mesmo  material,  que  tinha,  diante  do  rosto,   uma  ampla  viseira 
transparente de plástico.

Com  ela,  e  diversos  outros  apetrechos,  o  alferes  foi  logo 
teletransportado para a superfície de Ration.

***

O calor estava infernal.
O alferes quase dobrou os joelhos, prestes a desmaiar, mas, logo, 

o  ar  condicionado  da  sua  roupa  começou  a  funcionar,  e,  a  situação 
melhorou.

Só o calorão alí  poderia dizimar qualquer incauto, em menos de 
meia hora.

Além deste problema, para o sucesso da missão, outro fator ainda 
deveria ser considerado:

Os ventos de areia que não paravam de açoitar Fernando Zéca.
Eram  implacáveis  e  capazes  de  desfragmentar  em  milhões  de 

partículas, qualquer desafio àquela natureza mortífera.
Diante disso, não era de se espantar que o alferes quisesse logo 

fazer o serviço para rapidamente sair de calorão tão infernal.
Porém, algumas coisas começaram a se complicar...
Assim  que,  sentiu  se  pronto  para  dar  sequencia  à  missão, 

Fernando  Zéca  percebeu  que  a  carga  não  chegara  junto  com  ele, 
conforme o planejado.

Sem muita perda de tempo, ele relatou o fato à Galatrina.
-O problema foi resolvido. - Foi a resposta que obteve, do N1, entre 
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um e outro chiado e ruído... - A carga já está descendo.
Dito e feito!
Logo em seguida, a carga materializou-se ao lado do alferes.
Sem perda de tempo, ele sacou de um dos bolsos, um aparelho de 

controle remoto, que, logo destampou, destravou e, acionou.
O controle funcionou, o sinal dele, entretanto, é que não chegou às 

fechaduras das cargas...
Felizmente, um problema que já estava previsto.
As  condições  atmosféricas  locais,  não  facilitariam  com  o 

funcionamento dos acionamentos remotos, obrigando a missão a contar 
com a presença do alferes.

Fernando Zéca, aproximou-se da carga, e acionou manualmente a 
abertura das fechaduras, em seguida, ligou todo o arsenal robotizado.

Alí,  também,  as  caixas  e  continers  começaram  a  se  abrir,  e 
desdobrar, revelando seu conteúdo, que também, automaticamente, fazia 
o mesmo, transformando-se, a seguir,  em poderoso arsenal de guerra, 
pronto para devastar tudo ao redor.

Na  sequencia,  a  programação  desse  arsenal,  seguia  para  o 
próximo passo, iniciando movimentação em busca de alvos.

As armas robotizadas capazes, já saíam voando dalí mesmo. 
Outras, tais como tanques e blindados entraram em formação, e 

começaram a se movimentar por aquele ambiente agressivo.
Com sua parte da missão feita, o alferes acionou o comunicador, 

tentando estabelecer contato com a Galagrina.
Apenas tentou, já que, não obteve resposta alguma.
Sem comunicação, não tinha como voltar à nave, e sair daquele 

ambiente agressivo e ameaçador..

***

Felizmente,  este  tipo  de  intercorrência  também fora  previsto,  e, 
uma solução apropriada, preparada.

O alferes sabia que, em menos de cinco minutos, uma nave auxiliar 
proveniente da Galatrina, seria enviada para fazer resgate.

Diante do silencio do comunicador, o alferez fez a única coisa que 
ainda podia, que era, assistir o acionamento, montagem e partida de todo 
aquele armamento.



AUTOR: Fernando Zéca Corinthiano
__________________________________________________________________

Eram batalhões robotizados com poder de fogo superiores aos dos 
maiores exercitos.

O alferes ainda se indagava, como tanta coisa cabia na Galatrina.
A capacidade do compartimento de carga estava a supreendê-lo.
Com tudo o  que descarregara,  era praticamente impossível  que 

houvesse mais armamento a bordo da nave para ser entregue.
Ademais, só o poder de fogo das remessas que já encaminhara, 

seria capaz de armar qualquer exercito rationano que fosse alinhado às 
políticas  da Federação,  para  vencer  uma guerra  de domínio  completo 
sobre o Mundo de Atlas.

A situação era tensa devido à guerra em Ration,  especialmente 
para o alferes, e pelo papel que este desempenhava nela,  que era o de: 
garantir  a chegada dos meios capazes de mudar o destino de um dos 
jogos, do grande tabuleiro galático, de disputa pelo poder. 

Mesmo ciente da sua insignificância neste cenário, Fernando Zéca 
se  conformava,  imaginando que,  com os compartimentos  de carga da 
Galatrina já esvaziados, logo, receberia ordens para deixar aquele cenário 
pavoroso de guerra.

As reflexões do alferes foram interrompidias quando, o ambiente 
ficou ainda mais perigoso do que já era.

Além  dos  ventos  fustigantes,  que  poderiam  desequilibrar  os 
desavizados, inesperadas explosões, pelas imediações, começaram a se 
suceder, deixando o ambiente ainda mais quente e abrasador.

O alferes procurou abrigo, e encontrou uma ampla caverna na base 
de  formações  rochosas,  que  haviam  próximas  ao  ponto,  onde  fora 
teletransportado.

Antes de chegar ao esconderijo, pôde enxergar, ao longe, forças 
adversárias sendo teletransportados à região, para enfrentar, e rexaçar, 
as armas robotizadas que trouxera.

Era a reação do inimigo em curso, o que também explicava, as 
explosões  que  pipocavam  ao  redor,  deixando  o  ar  mais  quente,  e 
piorando até, a movimentação.

No caminho fez ainda outra constatação: 
Os robôs da Federação foram implacáveis nas confrontações.
Devido ao fato de se encontrarem na condição de alerta, assim que 

acionados, não são surpreendidos, mesmo diante do inesperado, devido 
a esta prontidão para o combate imediato.
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Como o  inimigo,  não  conseguiu  sustentar  o  elemento  surpresa, 
acabou ainda,  sendo pego pela precisão dos tiros dos robôs,  que,  de 
virada,  inverteram o jogo,  e,  em menos de dois minutos,  finalizaram o 
confronto em seu favor.

Rapidez  e  eficiencia  que  surpreenderam  até  mesmo  o  alferes 
Fernando  Zéca  Corinthiano,  tão  afeito  ao  trabalho  com  robôs,  na 
pilotagem esportiva e militar, de naves espaciais.

As  explosões  prosseguiam,  o  que  indicava,  que  o  inimigo 
continuava enviando reforços para tentar reverter o avanço das armas da 
Federação naquele pedaço,  mesmo assim,  finalmente,  na entrada da 
caverna, nosso protagonista sentiu-se em maior segurança, ainda que, 
sob o peso da constatação, de que, a nave auxiliar que viesse resgatá-lo, 
teria muito trabalho para fazer um salvamento bem sucedido.

Acionou  os  comunicadores,  visando  contato  com  a  Galatrina, 
tentando  facilitar  o  trabalho  do  teletransporte  em  localizá-lo,  mas,  o 
silencio nas frequencias continuava.

As dúvidas se acumulavam de tal maneira naquele momento, que, 
chegava até a se indagar se, alguma coisa ruim teria ocorrido à Galatrina, 
ou, à sua nave auxiliar, tamanha até, parecia ser a demora..

A agonia só aumentava...

***

Na entrada da caverna onde se refugiava do calor das explosões, 
que, aliadas às condições naturais locais,  ameaçavam superaquecer o 
traje especial que vestia, o alferes buscava nos céus algum sinal da nave 
auxiliar que viria buscá-lo

Tudo o que via entretanto,  eram bolas de fogo,  causadas pelas 
explosões dos disparos feitos contra o anteparo protetor que as armas da 
Federação haviam estabelecido sobre aquele perímetro.

Os tiros se intensificavam cada vez mais, o que fazia o alferes se 
indagar  quanto  tempo  o  sistema  defensivo   suportaria  aquelas 
condições...

Sem muitas alternativas quanto ao que fazer, enquanto assistia a 
movimentação  dos  acontecimentos  da  entrada  da  caverna,  acabou 
apoiando as costas numa parede interna próxima.

Relaxou um pouco, descansou, e, na hora que foi se afastar da 



AUTOR: Fernando Zéca Corinthiano
__________________________________________________________________

parede  para  se  espreguiçar,  reparou  que  as  costas  ficaram  meio 
grudadas na parede e estava com dificuldades para se movimentar.

O alferes fez força com o corpo e conseguiu se afastar da parede, 
que parecia querer grudá-lo a ela..

Ao fazer tal movimento, ouviu um barulho de algo rasgando nas 
suas costas.

Olhou para a parede e viu um pedaço de tecido preso a ela.
Verificou  a  sua  roupa  e,  constatou  que  uma  das  camadas 

protetoras havia de fato se rasgado, daí, a vestimenta perderia eficiência 
em algumas funções: a primeira delas, seria o ar condicionado.

E, de fato, o calor logo se acentuou, mas, não era algo que fosse 
assim insuportável.

Percebeu  que,  no  chão,  havia  também,  a  mesma  meleca 
transparente que se formou no tecido da sua roupa, em volta da sola do 
seu calçado.

Andar por alí estava ficando difícil, já que, o solado parecia querer 
ficar preso ao chão.

Tentou  se  afastar  da  caverna,  mas,  aquele  piso  dificultava  as 
coisas. Cada passo ficava mais dificil de ser dado.

Finalmente, o silencio nos comunicadores acabou. 
O N.1 estava chamando.
-Alferes, estou descendo para apanhá-lo. Fique em posição para o 

teletransporte. Vou descer com uma nave auxiliar, e só poderei fazer uma 
tentativa.

Fernando Zéca finalmente conseguiu correr para um espaço mais 
aberto,  sentindo  suas  costas  esquentarem  mais,  ainda  devido  aos 
problemas da vestimenta.

Enquanto corria em meio ao calor escaldante, antecipou a trajetória 
de vôo que o seu imediato faria para tentar resgatá-lo,  de modo a se 
posicionar num lugar fácil para ser salvo.

Com  tantas  explosões,  imaginou  que  a  nave  auxiliar  faria  uma 
descida direta para o ponto mais próximo ao que estava, para não sofrer 
tantas interferencias com os fenômenos atmosféricos locais, no momento 
que tivesse de acionar o teletransporte.

Feito o resgate, a saída seria feita à toda velocidade, para escapar 
do fogo inimigo.

Fernando Zéca parou no local mais indicado para o teletransporte e 
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aguardou.
As explosões pareciam ribombar agora cada vez mais próximas, 

cada uma delas, movimentava lufadas de ar quente, que, passavam ao 
redor, esquentando o alferes, onde sua roupa estava rasgada.

No horizonte, viu uma linha branca  descendo do alto dos ceus, se 
alongando, e encurvando na sua direção.

Era a nave auxiliar em alta velocidade.
Ao  redor  dela,  várias  explosões  se  sucediam.  
Algumas delas, bem próximas ao seu trajeto.
Logo, a nave estava fazendo um vôo rasante, aproximando-se da 

direção de onde estava Fernando Zéca..
Reduziu então a velocidade, e,  numa altura de três metros acima 

do solo, parou bem próximo ao alferes.
Em pouquíssimos segundos,  fez  o teletransporte  bem sucedido, 

levando-o para o seu interior, e partindo em alta velocidade, conforme o 
previsto.

***

Dentro  da  nave  auxiliar,  a  dor  nas  costas  do  alferes  diminuiu 
imediatamente.

Até porquê, um dos robôs tripulantes, ajudou-o a tirar a roupa e 
fazer curativos nas áreas do seu corpo, onde houveram quaimaduras.

As coisas entretanto, não estavam fáceis.
A saída da zona de combate, não se daria sem problemas.
As forças inimigas rationianas já deviam suspeitar  que, um dos 

responsáveis pela inversão no jogo de poder em Ration,  poderia estar 
seguindo em fuga através dela.

Por  isso,   reforçaram  o  cerco  ao  redor  da  nave  auxiliar  da 
Galatrina.

E quando puderam, atacaram impiedosamente.
Mas o adversário que escolheram não era um alvo fácil.
A  nave  auxiliar,  além  de  anteparos  defensivos  extremamente 

poderosos,  ainda  era  dotada  de  um  casco  blindado  extremamente 
reforçado.

Todos  os  disparos  contra  ela,  eram  absorvidos  sem  grandes 
sobressaltos.
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Depois disso, a maioria dos atacantes era reduzida a cinzas com 
um, ou, no máximo, dois tiros dos canhões feizers de altíssima potencia.

A rapidez  e  precisão  dos  robôs  na  pilotagem,  e,  na  artilharia, 
favoreceu essa situação, e, possibilitou a fuga, da nave auxiliar.

***

Mais  tarde,  de  volta  à  Galatrina,  nem bem terminou de receber 
tratamento pelas queimaduras, o alferes, foi lembrado pelo N.1, de que a 
missão deveria seguir adiante.

-Muito bem. - Concordou o alferes, já bastante exausto. - O que 
temos pela frente?

-Nossa próxima missão será mais simples.
“Devemos passar  sobre  uma cidade ocupada pelos  inimigos,  e, 

sobre ela jogaremos três contineres auto-programados.”
-Containers  auto-programados?  O que  eles  fazem? -  Indagou  o 

alferes.
-Essa  informação  é  classificada  e  nos  é  desconhecida.  Nossa 

missão é jogar a carga na cidade indicada, e sair fora.
-E por-que não a teletransportamos para a sua superfície?
-Desconhecido.
Algumas dúvidas perturbavam a mente de Fernando Zéca, mas, 

como  pau  mandado  que  se  prezasse,  ele  resolveu  não  questionar  e 
cumprir a ordem superior.

-O Coronel Sony Blue deixou essa ordem assinada e registrada em 
algum lugar?

-Sim. Está registrada em nossos arquivos. Ela é oficial.
-Guarde uma cópia dos arquivos dessa ordem, anexada ao diário 

de bordo.
-Muito bem... Já está feito.

***

Para  aquela  missão,  as  ordems  vieram  extrememente  bem 
detalhadas.

A  Galatrina  deveria  lançar  a  carga,  voando  rente  ao  topo  da 
atmosfera de Ration, em seguida,  aceleraria,  seguindo para a próxima 
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missão.
Até  mesmo o  tempo,  em que a  operação deveria  ser  realizada 

estava todo cronometrado.
Numa breve reunião com o N.1, e,  com o robô engenheiro,   foi 

acertada a trajetória do vôo onde a missão seria executada.
Com os relógios acertados, a contagem regressiva começou...
Se tudo desse certo, a encomenda, em menos de dois minutos, já 

estaria entregue.
Seria bom se, as missões dalí por diante, fossem toda assim tão 

rápidas.

***

O alferes foi até a sala de comando e sentou-se na sua poltrona.
Alí,  tudo era apertado, não lembrava nem um pouco, as amplas 

salas de comando das naves dos afamados e destemidos capitães da 
Frota Estelar, mesmo assim, o pouco espaço alí, dava ao alferes, muitos 
recursos bélicos e, de desempenho, que outras embarcações da mesma 
categoria não dispunham.

Do  seu  posto,  ele  avaliou  toda  a  situação,  e  oficialmente  deu 
andamento à missão dizendo:

-Então acelera aí...
A Galatrina imediatamente iniciou a trajetória preparada para fazer 

o lançamento.
Daria 3 voltas ao redor da cidade, num amplo movimento espiral  

descendente, em seguida, dirigir-se-ia para o centro da circunferencia, e, 
alí, lançaria a carga.

Na sequencia, deveria acelerar, seguindo para a próxima missão.
Deste modo, a Galatrina ia baixando a altitude e já terminava de 

dar a primeira volta.
A velocidade, e o ângulo de entrada estavam corretos.
Os  sistemas  de  camuflagem da  nave,  não  deixavam  quaisquer 

rastros visíveis.
Aquela, era uma missão em que, o alferes apenas verificava os 

mostradores dos consoles de pilotagem, enquanto os robôs trabalhavam 
para nada dar errado.

A segunda volta começou mantendo o mesmo padrão da primeira.
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Alguns ventos fustigavam a nave, mas não foram fortes o suficiente 
para alterar o curso dela. 

Quando  ia  terminando,  então,  a  terceira  volta,  a  pilotagem pré-
programada conduziu a Galatrina até o ponto estabelecido, e, alí, fez o 
lançamento  da  carga,  sob  a  supervisão  da  tripulação  que  apenas 
verificava, e, garantia o sucesso da missão.

-Esta foi fácil demais! Quisera eu, que todas fossem assim.
O alferes se indagava qual seria o conteúdo daquela carga, quando 

os monitores registraram a explosão de uma imensa bola de fogo, vinda 
da parte traseira da nave.

Parecia implacável ao crescer rapida e descomunalmente,
A Galatrina conseguiu logo se distanciar dela, e, só então, o alferes 

indagou:
-O que foi isso?
-Tudo indica, que seja a resposta às suas indagações, quanto ao 

conteúdo da carga. - Respondeu friamente o N.1.
-Como assim?
-Tudo indica que acabamos de jogar artefatos nucleares sobre a 

cidade...
-Artefatos nucleares? De que tipo?
-Bombas!

***

O alferes Fernando Zéca arregalou os olhos.
O jogo agora ia ficando cada vez mais envolvente e perigoso.
Já  não  era  mais,  apenas  um  participante  secundário,  daquele 

conflito. 
Seu envolvimento pessoal ultrapassava em muito, tudo o que havia 

previsto.
A própria diretriz primeira, ( a de não envolvimento da Federação 

dos Planetas Unidos, em assuntos internos de planetas não federados ) 
naquele  caso,  já  fora,  completamente  quebrada  em  pedacinhos 
irreconhecíveis.

-N.1:você  tinha  conhecimento  do  conteúdo  dessa  carga  que 
jogamos sobre a cidade?

-Como já te informei antes, não. 
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“Só vim a deduzir o conteúdo delas, agora, após as explosões.”
O alferes não estava trabalhando do jeito que queria, sabendo e 

tendo o controle de tudo nas mãos.
Não podia reclamar! 
Como estava no posto mais baixo, tinha apenas, que obedecer as 

ordens sem questionamentos!
Pelo menos, na medida do possível, ainda tentava se informar da 

situação:
-Nos  compartimentos  de  carga da Galatrina,  ainda  sobrou muia 

coisa para ser entregue? - Indagou Fernando Zéca.
-Eles estão lotados de carga.
-Lotados de carga? Como assim?
“Já entregamos um monte de coisa e eles continuam lotados?”
Os robôs nada responderam.
-Vou verificar isso. 
“N.1! Venha comigo.”
Os dois levantaram-se das poltronas onde ocupavam seus postos, 

e, dirigiram-se até o compartimento de carga.

***
 .

O alferes, e, seu imediato robotizado humanoide saíram de dentro 
do elevador, diretamente para o compartimento de carga.

-Mas ele está lotado até o teto! - Exclamou o alferes com as mãos 
sobre a própria careca.

Acompanhado do N.1, ele andou entre os corredores de caixas e 
containers de armamento diversificado.

-Alguma coisa não encaixa. - Resmungava o alferes...
Andou até encontrar um estranho anel com aproximadamente oito 

metros de diâmetro, e, um de espessura, preso à parede.
Com  aquele  formato,  o  estranho  objeto  não  cabia  em  outros 

compartimentos de carga de outras naves. 
Graças  às  mudanças  na  Galatrina,  a  presença  dela  alí  era 

possível, mas, o que seria?
Fernando Zéca se aproximou dela, e acionou um botão verde e 

brilhante que havia num painel disposto logo ao seu lado.
Assim que o  alferes  mexeu naquele  comando,  uma imagem se 
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formou no interior do anel.
O alferes não precisou de muito  tempo para reconhecer  o local 

daquela imagem; um dos depósitos de carga da estação 9, onde havia 
estocado, um arsenal de poder incalculável.

Uma escala  muito  ampliada e  multiplicada daquele  existente  no 
compartimento de carga da Galatrina.

Bastou raciocinar  um pouco,  e  logo Fernando Zéca juntou uma 
coisa com outra, concluindo que: no interior de sua nave, transportava, 
além de armamenteos, uma passagem espacial  ativa, para um arsenal 
muito  maior,  num  lugar  distante  daquele  em  que  se  encontrava  no 
momento.

***

Estava claro que, com tanto armamento em mãos, o Coronel Sony 
Blue queria não só dominar Ration a qualquer custo, mas também, ter 
amplo domínio militar do setor espacial onde se encontrava a nebulosa 
Azul Celeste.

O alferes apontou para o anel e perguntou ao N1:
-Não vá me dizer que não sabia sobre isso...
-Saber eu sabia, só não tinha ordem de lhe comunicar a existencia 

desse portal no interior da Galatrina.
-Minha nave com um negócio desses no seu interior, e, eu sou o 

último a saber...
O alferes se aproximou um pouco mais do anel, e, tropeçou sem 

querer.
Enquanto caía, tocou o anel.
Tomou  um  choque  e  foi  envolvido  por  uma  especie  de  névoa 

azulada e brilhante.

***

Assim que tirou  a  mão do anel,  o  choque terminou,  e  a  névoa 
azulada desapareceu.

O alferes chegou a cair no chão, mais pelo tropeço em si, mas, não 
se machucou, nem ficou inconsciente.

Deitado  de  costas  no  chão,  ele  olhava  ao  redor  com os  olhos 
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arregalados.
Aparentemente, o choque não havia deixado sequelas... 
Mas, será que não deixou, mesmo?

***

-Finalmente! - Gritou o alferes.
“Finalmente voltei à Galatrina!”
-Você está bem? - Indagou o N1.
-Consegui voltar para cá! Finalmente. 
-Mas... Voltar de onde? Você não saiu daqui para lugar algum.
-Engano seu. - Disse o alferes sorrindo. - Engano seu! Veja meu 

relógio.
O alferes tirou seu relógio de pulso e entregou-o ao N1.
-Lembra que haviamos cincronizado nossos relógios para jogar a 

carga do coronel na cidade?
-Sim.
-Pois veja a marcação do meu relógio.
-O seu relógio está meia década adiantado.  - Observou o N.1. - 

“Mas como? Esse modelo é dificil de dar problema, ou, desregular...”
-É porque, ao tocar no anel desse portal, fui lançado para outros 

pontos do tempo e do espaço.
-Mas eu vi! Você não saiu daqui, durante todo o tempo que durou o 

choque.  
“E ele não durou cinco segundos.”
O alferes se levantou.
-Cinco segundos para você... Cinco anos para mim.
“Esse portal, que temos aqui conectando o compartimento de carga 

da Galatrina, ao arsenal na Estação Espacial Nove, de algum modo, foi 
capaz de me fazer quicar pelo tempo e pelo espaço durante meia década, 
N.1.”

 -Claro...
O N.1 não quis discordar...
-De qualquer forma, vamos até a enfermaria, alferes. Você tem que 

passar por um exame médico.
Fernando Zéca Corinthiano apenas concordou:
-Sem  problemas.  Os  exames  mostrarão  que  estou  apto  para 
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qualquer missão.

***

E de fato, os exames mostraram que, fisicamente, o alferes estava 
ok.

Entretanto havia um debate, em que, o tema da discussão entre o 
médico-enfermeiro-robô, e, o N.1, era se, mentalmente, Fernando Zéca 
estava apto para seguir trabalhando.

Tudo o que o alferes queria, era continuar tranquilo, cumprindo com 
suas obrigações, mas, nem isso, estava facil:

-Ele não tem condições mentais de seguir trabalhando, pois está 
insistindo  nessa  história,  dos  supostos  5  anos  que  esteve  em  vários 
lugares  durante  um  choque,  que  não  durou  cinco  segundos...  - 
Sentenciou o enfermeiro-robô.

-A história é estranha, mas, me parece plausível. -Arguiu o N.1. - O 
relógio dele está adiantado em 5 anos.

-Pode ser um efeito do choque produzido pelo contato com o anel 
do artefato. 

“De  qualquer  forma,  pesquisei  em relatórios  sobre  esse tipo  de 
portal, e não encontrei nenhum incidente parecido com o que vocês estão 
me relatando.”

“O alferes deve ter seus poderes interditados, ficar em observação, 
e, se submeter a exames adequados.” 

“É o regulamento!”
“N.1: agora, você assume o comando da Galatrina.”

***

Antes  mesmo  do  médico-robô  ter  dado  suas  ordens,  uma  luz 
amarela piscava insistentemente no intercomunicador. 

Era o robô responsável pelas comunicações.
-Mensagem para  o  alferes,  vinda  diretamente  do  Coronel  Sony 

Blue.
-Na tela!
A imagem  do  Coronel  Sony  Blue  apareceu  numa  das  telas  da 

enfermaria.
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Como sempre,  ele  estava  com o seu  inseparável  chapéu  estilo 
cow-boy australiano, óculos de aviador e cigarro aceso no canto da boca.

-Alferes, a princesa Kristal será teletransportada para a Galatrina, 
dentro de alguns instantes. Acomode e atenda-a em tudo o que ela te 
pedir. Esta será sua próxima missão. Ela estará comandando a Galatrina 
deste momento em diante.

“Sony desliga.”
O alferes não teve tempo de dizer nada.
-Caramba! Quem é princesa Kristal? - Perguntou ele.
-Uma aliada da Federação, interessada no resultado do jogo de 

poder que acontece em Ration.
-Interessada? - Indagou o alferes.
-Sim. Ela pertence a uma família que já reinou em toda Ration.
Novamente o intercomunicador sinaliza, desta vez, interrompendo 

a conversa entre o alferes e os robôs:
-Princesa Kristal na linha. Ela diz ter autorização do Coronel Sony 

Blue, para embarcar na Galatrina, e quer ser teletransportada para cá, 
agora.

 -Proceda com o teletransporte. - Ordenou o N.1. - Alferes, você 
assume a situação daqui.

-Mas o caso do alferes, requer atenção e cuidados. - Retrucou o 
robô-enfermeiro.

-Concordo, Dr. - Mas, a ordem veio do Coronel, diretamente para o 
alferes,  então,  enquanto  a  princesa  estiver  a  bordo,  ele  fica  sendo 
responsável até o efetivo cumprimento da missão.

O médico robotizado não disse mais nada.

***

O alferes seguiu para a sala de transporte, onde, no exato instante 
que ele entrou, era teletransportada a Princesa Kristal.

Ela vinha sozinha.
Mas não precisava de ninguém.
Sozinha ela já enchia o ambiente.
Sua  beleza  atraía  os  olhares  de  homens  e  mulheres  e  até  de 

robôs.
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Assim que chegou, não perdeu tempo.
Desceu da platavorma do aparelho do teletransporte, e com olhar 

furioso aproximou-se de Fernando Zéca, carregando uma bolsa em cada 
mão, e uma mochila nas costas..

-Você deve ser o alferes.
-Sim senhora. - Respondeu o alferes em posição de sentido.
Ela  tirou  de  um  dos  bolsos,  do  grosso  capote  que  vestia,  um 

envelope e lhe entregou.
Fernando Zéca abriu o envelope, que não veio lacrado, e retirou de 

dentro dele, um papel dobrado, que trazia uma mensagem muito breve e 
clara do Coronel Sony Blue:

“Obedeça tudo o que 
a Princesa Kristal
 coimandar!”
“ Proteja-a!”
“ Ela sabe o que fazer.” 

O alferes terminou de ler, e disse:
-As suas ordens, Alteza.
Para  o  N.1,  que  estava  alí  junto,  ela  sacou  um  tablet,  e  lhe 

entregou.
-Aí está o seu trabalho. Vá se preparar, robô.
N.1 olhou as ordens no tablet, e respondeu batendo continencia.
-Sim, alteza.
Em  seguida,  ela  colocou  a  mochila  no  chão  e  tirou  o  capote, 

revelando um corpo de formas extraordinariamente belas.
Uma mulher grande, alta, forte e portentosa.
Extraordinariamente bela.
Ela  entretanto,  não  permitia  que  seus  interlocutores,  se 

hipnotizassem demais, com sua beleza extraordinária.
-Alferes.  Vou  ficar  no  seu  alojamento.  Retire  suas  coisas  de  lá 

agora. - Disse ela sem cerimônias.
O alferes se surpreendeu, mas, logo disse:
-Sem problemas, Alteza! Imediatamente!
O alferes pegou a bagagem dela e levou-a até o alojamento, que 

agora, a pertencia.
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A sorte  do  alferes,  é  que  ela  o  encontrou  relativamente  bem 
arrumado.

Por sorte, o robô encarregado de fazer a arrumação e serviço de 
camareiro, já havia passado por alí e ajeitado as coisas.

Assim que ali  entrou, a princesa se deitou na cama, enquanto o 
alferes ia dando jeito de ajeitar a bagabem dela pelo alojamento. 

Mal terminou a arrumação, e ouviu dela:
-Alferes! Me providencie cerveja andoriana!
Fernando Zéca gelou de medo...
-Lamento informar, Alteza, mas, não temos nenhum tipo de bebida 

à bordo, apenas sucos naturais!
-Veja bem, alferes: 
“Temos muito trabalho pela frente nas próximas horas.” 
“Quero estar pronta para fazer a minha parte, entretanto, preciso 

de um meio para amenizar a ansiedade que me intranquiliza.”
“Se as geladeiras da Galatraina não dispõem nada mais forte que 

um mero suco de frutas, então, resta saber se a enfermaria tem algum 
tipo de medicação que me permita relaxar.”

-Alteza, se me permite sugerir,  talvez eu possa ajudar com algo 
diferente.

-Como?
Fernando Zéca tirou  do  bolso  da jaqueta  do  seu  uniforme uma 

carteira  metálica  para  cigarros,  abriu-a  mostrando  o  conteúdo  para  a 
Princesa e disse:

-Alteza, estes são cigarros ilegais em boa parte da galáxia. Sempre 
que viajo para onde eles não são proibidos, compro uma boa quantidade 
e garanto o meu estoque.

“São  aqueles  que  a  medicina  antiga  já  utilizava  para  cura  de 
diversas doenças.”

A princesa olhou silenciosamente os cigarros na caixinha dourada 
aberta diante dela.

Pegou um deles e disse:
-Me acenda este aqui, alferes.
-Sim alteza.
O alferes acendeu o cigarro, deu algumas tragadas e entregou-o 

para a Princesa.
-Fume aos poucos, deixe a fumaça entrar na sua boca lentamente.
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A Princesa entretanto, foi mais rapida.
Tragou  o  cigarro  com grande  voracidade,  queimando  boa  parte 

dele numa só puxada.
E ainda prendeu no peito por um bom tempo...
Assim que soltou a fumaça começou a rir...

***

-Está tudo bem Alteza?
-Sim alferes... - Disse ela com a voz bem mais relaxada e tranquila. 

- Era isso que eu estava precisando.
Em seguida, ela deu mais tragadas no cigarro.
-Esse fumo é muito bom mesmo.
-De fato, alteza.
A princesa mais uma vez, desatou a dar risadas...
O alferes apenas observava...
-Você só fica olhando...  -  Disse ela  entre uma e outra risada.  - 

Fume um pouco também...
-Claro alteza...
O alferes dividiu com a Princesa aquele cigarro, mas, não relaxou 

tanto quanto ela, pois, já estava mais acostumado a seus efeitos.
Mas ela queria o alferes feliz.
Fernando Zéca havia resolvido o seu problema da ansiedade. com 

algo melhor ainda, do que aquilo, que ela queria.
A princesa se levantou da cama, foi até uma de suas malas, abriu-a 

e tirou dalí, uma pequena bolsa preta.
Do interior  desta,  sacou um tubo plástico transparente,  em cujo 

interior, haviam diversas pilulas azuis.
Ela mesma foi até a mesa da cabine, onde havia um copo, pegou 

todas as pastilhas do pequeno cilindro, moeu-as com a palma da própria 
mão, e despejou aquele pó nele.

Abriu a geladeira,  e,  dalí  tirou uma garrafa com suco de frutas, 
onde despejou todo o pó das pastilhas moídas no copo.

Em seguida, mexeu tudo, para garantir que ficasse bem misturado 
e tomou alguns goles...

-É... Não está mal...Agora sua vez, alferes...
Fernando  Zéca  pegou  a  garrafa,  do  gargalo,  assim  como  a 
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princesa, tomou também alguns goles.
Minutos depois, já estava mais íntimo da Princesa, trocando beijos 

e carícias com ela, o que, logo resultaria em horas de frenética atividade 
sexual entre os dois.

 O alferes  deu  para  a  princesa  um relaxante,  e  ela  retribuiu  o 
presente com uma dose potente de estimulantes sexuais.

***

Ninguém incomodou os dois nas horas que seguiram.
Talvez, mesmo que se tentasse, não receberiam resposta.
Aquela situação durou até o alferes ficar totalmente sem forças.
Assim  que  passou  o  efeito  do  estimulante,  ele  apagou 

completamente,  com a  boca  aberta,  nos  peitos  enormes  da  princesa, 
enquanto que, ela, logo em seguida, se desvencilhou do babão, pegou o 
computador, e começou a escrever...

***

Assim  que  acordou,  o  alferes  deparou-se  com  a  estonteante 
Princesa vestida na sua colada e insinuante roupa preta.

Ela estava maravilhosamente linda como sempre.
Seu temperamento também já havia voltado ao normal:
-Alferes! Vista-se e saia já daqui. 
“Você já cumpriu com sua obrigação.” 
“Agora vá, e, esteja logo pronto, à postos, na ponte de comando.”

***

O alferes Fernando Zéca não se sentiu ofendido, ao ser mandado 
embora daquele jeito, e, logo obedeceu às ordens.

Ele sabia o seu devido lugar no grande esquema das coisas, que, 
no momento, era  manter a Princesa em segurança.

Se por acaso, lhe sobrasse alguma migalha, deveria se dar por 
contente.

Assim, foi para o sua nova cabine na Galatrina, já que, a principal 
estava com a Princesa, e, alí, se recompôs, bebendo vários energéticos, 
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dando a triunfal caganeira e tomando um banho salvador.
Melhor  preparado,  voltou  para   à  ponte  de  comando,  onde 

asenhorou-se da situação da nave.
-As  ordens  de  sua  Alteza  são  para  aguardarmos  aqui  onde 

estamos. - Informou o N.1.
-Camuflados? - Indagou o alferes.
-Sim! Camuflados.
Assim que Fernando Zéca sentou-se na poltrona do imediato,  a 

Princesa entrou.
O alferes mal teve tempo de se levantar, em posição de sentido, e 

ela disse:
-À vontade.
Ela  sentou-se,  na  poltrona  de  comando,  com todo  o  estilo  que 

convém a uma linda mulher das casas Reais.
Não de forma relaxada, como a maioria dos oficiais da frota.
Kristal  sentava-se com postura totalmente ereta,  de modo a dar 

importância  maior  que  a  habitual,  à  figura  do  capitão,  na  sala  de 
comando.

Sentado ao lado dela, o alferes a observava trabalhando.
Com um tom de voz Real, ela ordenou:
-N.1! Já te passei o alvo. Vamos começar a aproximação.
-Sim Alteza!  -  Foi  a  resposta  do  robô,  que estava  no  posto  de 

pilotagem da Galatrina.
-Engenheiro! - Chamou a Princesa.
-Sim Alteza! - Veio a resposta pelo intercomunicador.
-Como está o meu carregamento?
-Pronto para ser lançado.
-Então pode ativá-lo.
-Sim Alteza!
O  alferes  continuava  observando,  o  controle  que  a  Princesa 

exercia. 
Parecia até reger uma orquestra.
Pelos monitores,  Fernando Zéca via  a trajetória  que a Galatrina 

estava fazendo.
A nave penetrou a camada atmosférica que envolvia todo o Mundo 

de Atlas e, em um amplo movimento espiral, foi descendo em direção a 
uma das capitais locais, mais populosas e importantes: Hadamitas!
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Hadamitas era o centro de comando de onde as forças do Partido 
Obrero sempre exerceram, seu controle sobre aquele mundo.

-Alteza, estamos na zona pulverização.
-Soltem o cristal!
No  perímetro  de  Hadamitas,  a  Galatrina  começou  a  soltar  um 

rastro do que parecia ser uma curiosa fumaça luminosa.
Na  verdade,  uma  fumaça  prateada  composta  por  incontáveis 

partículas de formas parecidas  às dos cristais de neve.
Com duas voltas da nave, toda a grande metrópole, foi cercada por 

um gigantesco anel fumacento que começou a se espandir e descer em 
direção à superfície.

Uma névoa cristalina se espalhou pela cidade mostrando então, de 
fato, sua finalidade.

No chão, tudo que ela tocava destruía.
Terra, areia, pedras, rios, animais e até... Pessoas.
Nada escapava da sua ação.
Quem  era  atingido  pelos  cristais  começava  a  descamar 

imediatamente, e,  logo, a pele se transformava em uma pasta gelatinosa.
Não raros, eram os casos de quem entrava em cobustão imediata 

ao fazer contato com a fumaça luminosa.
A bordo  da  Galatrina,  o  alferes  assistia  toda  a  ação  de  olhos 

arregalados!
Em silencio  total,  ficava imaginando se aquele  armamento seria 

permitido pelas convenções que a Federação dos Planetas Unidos era 
signatária...

Em poucos minutos, a população da cidade inteira estava morta!

***

Momentos depois, à bordo da Galatrina, a Princesa Kristal fazia um 
pronunciamento transmitido por toda Ration.

-Povo de Ration:

“Venho trazer a paz e a ordem que nos foram tirados pelo 
Partido Obrero.”

“Como já ficou claro, tenho meios de me estabelecer no poder,  
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ainda que precise enfrentar manifestações contrárias a minha 
vontade.”

“Mas não se preocupem:”
“Não pretendo mais usar a força.” 
“Para tanto, quero a adesão e todos os cidadãos, em torno do 

meu projeto que visa o bem do povo.”
“Sob minha liderança, trarei uma nova era de paz, saúde e 

poder para Ration.”
“Até  para aqueles, que eventualmente, no passado, tenham se  

aproximado do Partido Obrero.”
“Se estes colaborarem juntando-se a este meu grande projeto,  

terão, o meu perdão para eventuais crimes praticados.”
“O momento é de união: e união, sob meu comando!”
“Sou eu quem irá garantir a paz, a Justiça, a ordem e o 

progresso em Ration.”
“Junte-se a mim, sob minhas regras!”

Horas depois da transmissão, a Princesa recebeu, de todas as 
partes e cantos do Mundo de Atlas, sinais de concordância e adesão ao 
seu grande plano.

Ninguém iria peitar uma guerra contra ela. 
Todos concordaram em coroá-la como IMPERATRIZ DE RATION.

***

Alkorius, outra grande metrópolde de Ration, seria a sede da corte.
De lá, Kristal comandaria tudo. 
Mais especificamente, a partir do palácio que já havia sediado, o 

antigo governo local.
O  alferes  Fernando  Zéca,  juntamente  com  o  N.1,  foram 

teletrasportados para o local,  a  fim de verificar  a  segurança,  antes da 
Princeza chegar.

Foram recebidos pelo zelador e sua família,  que alí  moravam e 
tomavam conta.

-Todos os antigos donos do poder deixaram o palácio logo depois 
da transmissão do pronunciamento. - Disse o zelador. - A maioria deles, 
tinha fortes ligações com o Partido Obrero.
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“Não tiveram tempo de retirar seus pertences e deixaram tudo para 
trás.”

“Sei  que  alguns  deles  partiram  nas  centenas  de  naves  que 
deixaram o Mundo de Atlas.”

-Antes, os refugiados das guerras de Ration, tentavam escapar da 
tirania  do  Partido  Obrero.  -  Disse  Fernando  Zéca.  -  Agora,  fogem da 
revolução.

O zelador mostrou ao alferes, e, ao seu imediato, todos os lugares 
do amplo palácio.

Alí dentro, tudo parecia em ordem para receber a princesa.
Equipes de trabalhadores, já preparavam o lugar para a chegada 

dos novos donos do poder.
Curioso  com  as  reformas  que  alí  ocorriam,  até  devido,  à 

experiencia que tinha, com a área de obras de construção civil, o alferes 
se aproximou de um dos andaimes onde alguns trabalhos eram feitos.

Chegando perto dele, sem reparar nos grossos cabos de força que 
estavam pelo chão, tropeçou num deles e caiu.

No chão, foi se levantar, e, inadvertidamente, tocou justamente, no 
único ponto desemcapado que havia no cabo.

Levou um choque fortíssimo, que o nocauteou.

***

Ficou inconsciente bastante tempo, mas, assim que acordou, seus 
primeiros pensamentos foram.

-Mesmo  em  tempos  em  que,  as  viagens  interestelares  são 
corriqueiras  para  o  homem,  as  obras  de  construção  civil  continuam 
traiçoeiras e perigosas.

Fernando  Zéca  Corinthiano  abriu  os  olhos  e  viu-se  deitado  na 
maca de uma enfermaria. Não estava na Galatrina, onde o consultório 
médico, sob certos aspectos, parecia um açougue...

Alí estava tudo arrumadinho, limpo, e equipado com o melhor que a 
tecnologia tinha a oferecer.

Uma enfermeira humana se aproximou. Era linda e vestia uniforme 
da Federação.

-Olá! Finalmente acordou! Como se sente? - Perguntou ela.
-Não estou mal. Queria saber onde estou...
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-Você está no Centro de tratamento médico de São Francisco.
-São Francisco, California?
-Exato, Tenente. O Senhor foi trazido para cá depois de levar um 

choque elétrico, no equipamento de uma obra no Palácio Imperial.
-De fato, o acidente que me trouxe aqui foi esse mesmo, mas, não 

sou tenente. Meu posto é o de alferes.
-Engano seu, Tenente.

 “O Coronel Sony Blue, que foi quem te trouxe para cá, pediu para 
te informar que você foi promovido por relevantes serviços prestados na 
retomada do Mundo de Atlas.”
 “Disse ainda,  que.  as restrições,  impostas ao Senhor pelo robô-
enfermeiro da Galatrina, foram retiradas pelo Perdão Imperial, concedido 
aos veteranos que lutaram pela Retomada de Ration.” 

-Perdão Imperial? Que é isso?
-Uma  anistia  concedida  aos  que  lutaram  ao  lado  da  Imperatriz 

Kristal.
-Imperatriz Kristal? Ela já foi coroada?
-Sim, Tenente. 
“Você está sendo tratado a três meses, e terá pela frente, muito 

tempo perdido para recuperar.”
“Mas agora, deve seguir devagar.”
“Seu corpo precisa se recuperar para voltar ao trabalho, e depois, 

enfrentar o Almirante Quin...”
-Enfrentar o Almirante Quin? Mas o que eu fiz de errado agora?
-Você? Nada! É que o Almirante não gostou de perder uma nave 

toda equipada para o Serviço Secreto da Federação.
-Mas, a Galatrina não veio junto comigo?
-Ela veio, mas, o Coronel Sony Blue a  levou embora, junto com a 

sua tripulação de robôs, para usar nos trabalhos do Serviço Secreto.
“O Almirante Quin não gostou nada dessa perda.”
-E eu que vou tomar  a bronca por  isso? -  Perguntou Fernando 

Zéca com cara de tristeza...
-Isso mesmo. Vida de Tenente não é só moleza. Tem as broncas 

que,  são  bem  piores,  que  nas  outras  patentes.  Você  já  começará  a 
carreira, levando um monte delas. Bem vindo ao clube.”

***
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TENENTE FERNANDO ZÉCA CORINTHIANO

Sem nave para comandar, o Tenente Fernando Zéca Corinthiano 
passou  os  dois  anos  seguintes,  imerso  em  trabalhos  burocráticos  da 
Frota, durante o dia, e, estudando em cursos preparatórios para diversas 
áreas, durante a noite.

Não  aparecia  nenhuma  vaga  para  as  suas  capacidades,  até 
porquê, a Frota não estava operando à plena capacidade.

Os estaleiros não produziam tanto quanto antes, devido às Guerras 
e  às  últimas  crises  economicas,  que,  conseguiram  desequilibrar  até 
mesmo,  sistemas  economicos  estáveis  como  o  da  Federação  dos 
Planetas Unidos, assim, as boas oportunidades já não eram tão fáceis, a 
Frota não crescia, e, o quadro de promoções dos oficiais se mantinha 
inalterado.

Mesmo  as  naves  robotizadas,  agora  operavam  sem  supervisão 
humana, o que tornava, mais escasso ainda, algum espaço,  para alguém 
com as capacitações de Fernando Zéca .

Eventualmente,  até  aparecia  alguma  missão  rápida  de  fim  de 
semana, ou, de feriado, mas, logo a rotina voltava ao normal.

De qualquer forma, o Tenente ainda tinha que se dar por satisfeito, 
já que tinha algum trabalho garantindo o pagamento de suas contas.

 A crise, não estava fácilitando para ninguém.
Até  mesmo  a  segurança  social,  as  Autoridades  estavam  com 

dificuldade de garantir, fato que, permitiu, durante os últimos tempos, o 
aumento da prática de crimes. 

Sequestros, roubos, atentados, assassinatos, estupros... 
A insegurança generalizada atingia de modo indiscriminado.
Mesmo quem aparentemente,  vivia  sob  maior  proteção,  já  não 

tinha sua tranquilidade garantida.
Nem  mesmo,  entidades  como  a  Frota  Estelar,  escapavam  do 

contato  com  essa  realidade,  já  que,  recentemente,  dois  dos  mais 
destacados  Almirantes,  foram  sequestrados,  e,  seus  paradeiros,  eram 
desconhecidos.

A situação de periculosidade,  nas ruas das grandes capitais  da 
Terra, e, mesmo nas grandes metrópoles de outros planetas do Sistema 
Solar, levaram as Autoridaes a darem a recomendação para que  não se 
usasse  os  uniformes  fora  da  academia,  ou,  das  dependencias  dos 
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quarteis, já que, em tempos de miséria, a visão geral entre os mortos de 
fome era a de que, quem trabalhava para a Frota, tinha meios de manter 
a barriga cheia e se sustentar, ou seja, tinha dinheiro no bolso para ser 
roubado!

Na  boca  pequena,  corria  a  história  que.  tamanha  crise,  era 
causada pelos tentáculos do Partido Obrero, que se extendiam, não só 
pelo  submundo  da  Federação,  mas  também,  através  de  outras  das 
entranhas, de outras forças dominantes da Galáxia.

Todo este cenário era conhecido para Fernando Zéca, que, sentia-
se incapaz de fazer algo para melhorá-lo, daí, seguia modestamente sua 
vida, cumprindo com suas obrigações, de modos que, os esforços de um 
dia,  positivamente,  se  juntassem  aos  do  dia  seguinte,  e  assim, 
sucessivamente.

Mesmo assim, ainda que o tenente procurasse manter uma rotina 
tranquila, alguns dias, eram mais emocionantes que outros.

***

Happy  hour  de  sexta-feira  chegou  com  o  tenente  conseguindo 
terminar todos os serviços no último minuto. 

Desta vez, não precisaria fazer hora extra.
Sem cerimônia nenhuma, sequer tirando o uniforme da frota estelar 

que usava naquele dia: ( um dos modelos de macacão clássico-retrô de 
mangas cumpridas e cor azul-marinho) , Fernando Zéca foi direto para o 
bar,  onde, além das tradicionais diversões eletrônicas, haviam também 
simuladores de pilotagem de combate para naves espaciais. 

Alí,  o  tenente  gastava  parte  significativa  dos  seus  ganhos, 
aprimorando as habilidades.

Além da satisfação das vitórias e conquistas virtuais que aquele 
simulador lhe proporcionava, não ganhava mais nada praticando durante 
tanto tempo.

Exceto no dia em que deparou-se com três lindas beldades loiras, 
assim que terminava mais outra vitoriosa partida e, abria a cabine para 
sair do simulador.

-Olá garotas.
-Me diz uma coisa. - Pediu uma delas. - Você é o Fernando Zéca 

Corinthiano das corridas, não é?
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-Caramba!  -  Surpreendeu-se  o  tenente.  Depois  de  tanto  tempo 
longe dos circuitos, alguém ainda se lembrava dele.

-Sim! Sou eu mesmo.
-Logo percebi! - Disse outra delas. - Toda vez que joga, ele quebra 

o recorde da máquina.
-Eu não tive certeza até que o vi com essa roupa...
Fernando Zéca Corinthiano logo entendeu.
O modelo de uniforme da Frota que vestia,  se parecia bastante 

com o seu velho macacão azul, que utilizava nos tempos de corrida.
A conversa com as meninas seguiu para uma mesa do bar onde 

elas se apresentaram:
-Eu sou Ana!
-Eu me chamo Vera.
-E eu sou a Rosa.
As três jovens, eram pilotos, e também vinham no bar treinar no 

simulador.
-Finalmente encontramos o cara que quebra todos os recordes dos 

simuladores.
-Ficamos analisando o seu estilo de jogo e a Ana desconfiou que o 

dono dos recordes fosse algum piloto-corredor de naves.
-Seu estilo não muda nada! Continua campeão.
-Não consigo imaginar porquê você abandonou as pistas.
-Na época, sua equipe estava deslanchando. Dava a impressão de 

que ia começar a faturar tudo...
-Bem... É que...

***

O  garçom  do  bar,  entregou  bebidas,  cigarros,  em  seguida,  se 
afastou da mesa onde os quatro conversavam.

Em seguida, foi para trás do balcão.
Já a alguns instantes, estava matutando: 
Boa parte dos clientes já tentara jogar uma conversa naquelas três 

garotas, e, ninguém havia conseguido progresso nenhum.
O  cara  saiu  de  dentro  do  simulador,  e,  logo  de  cara,  ficou 

coversando com as três  na maior empolgação.
Quem seria?
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Discretamente, o garçom olhava o rosto do sujeito...
Parecia alguém familiar, mas, não conseguia associar.
Quando  aproximou-se  da  mesa,  ouviu  nas  conversas,  alguma 

coisa sobre piloto-corredor de naves...
Atrás do balcão, com auxílio do computador do bar, tirou uma foto 

através das câmeras de segurança, e enviou a imagem do rosto para o 
google.

Logo apareceu o  perfil  de  piloto  de  corridas  de  Fernando  Zéca 
Corinthiano.

Na ficha dele, constava que ele havia abandonado o esporte sem 
grandes explicações e, daí por diante, seu paradeiro era desconhecido.

O garçom continuava com a pulga atrás da orelha.
Não havia porque se preocupar com o cliente.  
Nenhum  órgão  de  proteção,  nem  mesmo  a  polícia,  tinham 

expedido qualquer aviso contra ele pela net. .
Tudo  o  que  o  garçom  devia  fazer  agora,  era  seguir  com  seu 

trabalho,  até  porquê,  o  tempo  que  perdia  vasculhando  a  vida  alheia, 
deixava de atender clientes, anciosos por verem seus pedidos atendidos.

Mas não.
A inveja  de  ver  um  sujeito  careca,  baixote,  barrigudo,  e,  que 

naqueles  tempos  dificeis  pagava  suas  contas,  conversando 
animadamente  com  aqueles  três  mulherões,  que,  aliás,  pareciam 
bastante  felizes,  satisfeitas  e  sorridentes,  fez  com  que  o  garçom 
continuasse de frente para o monitor, tentando achar alguma coisa.

E não só isso: 
Por não ser dotado de atributo que permitisse, de qualquer forma, 

satisfazer e realizar beldades como aquelas, o sentimento de desgosto 
pelo  sucesso  alheio,  no  caso,  do  Tenente,  se  transformou  em  ódio 
dissimulado.

O  garçom  agora  pesquisava,  se  o  nome  Fernando  Zéca 
Corinthiano,  aparecia  no  site  de  mulheres  traídas,  que  denunciavam 
supostos enganadores do sexo fragil e dos corações carentes.

Não aparecia!
Entretanto, o garçom logo recebeu um aviso alí mesmo:
Aquele nome, constava numa outra lista: Na dos procurados pelo 

Partido Obrero!
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*** 

O aviso veio da administração do site.
“AGUARDE CONTATO”.
Foi a primeira mensagem que o garçom recebeu.
Em seguida,  na  tela  do  monitor,  foi  projetada  outra  janela,  que 

tinha, um rosto nela.
Um sujeito de óculos escuros e cara de poucos amigos.
-O que você quer saber sobre esse nome? - Perguntou ele.
O garçom ficou meio assustado com o tom intimidador da pergunta, 

e balbuciou a resposta:
-Eu trabalho num bar  e  só queria  levantar  informações sobre o 

crédito de um cliente.
-Nesse site? Nós não trabalhamos com informação de crédito.
-Me desculpem! Me enganei.
-Espere! Você disse que esse cara é seu cliente?
-Sim! Ele está aqui...
-Qual o nome do seu bar?
-Estrela Vermelha Popular.
-O que fica na alameda próxima ao QG da Frota Estelar?
-Sim! Esse mesmo.
-Ah! Vocês estão no nosso esquema!
-Esquema? Como assim?
-Nós somos do Partido Obrero. Teu patrão trabalha para nós.

***

-Teu  patrão  paga  metade  dos  lucros  do  bar  para  a  nossa 
organização. 

“Também  somos  donos  desse  site,  que  você  acessou,  e,  que 
utilizamos, para colher informações, que nos ajudem a chantagear, gente 
envolvida em casos de traições conjugais e outros desvios familiares.”

“Você quer ganhar um dinheiro extra?”
-C-Claro! - Balbuciou o garçom.
-Você já deve saber onde é o nosso cativeiro...
-Sim! Já levei um cara lá.
-Então leva támbém, esse aí, que tu vai recebê uma grana!
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-Mas o cara deve ser perigoso. Ele tá uniformizado.
-Uniformizado? Como assim? Esse cara não é piloto de corrida?
-Parece que sim! Ele vive jogando nos simuladores do bar. 
“Mas  ele  tá  usando  um  uniforme.  Acho  que  é  coisa  de 

cardasiano...”
 “Não tenho certeza...  Para mim essas roupas são todas iguais...”

E, de fato, o garçom estava fazendo confusão mesmo.
 O uniforme ao qual ele se referia, era um modelo antigo da Frota 
Estelar, que ainda não levava em destaque, o seu logotipo tradicional.

-Uniforme cardasiano?
 “Isso pode ser um problema. Esse cara pode tá metido com gente 
muito perigosa...”

“Bom...De qualquer forma, dá um jeito de levar o Corinthiano aí 
para o cativeiro.”

“Perigoso ou não. Você leva uma recompensa se entregar ele por 
lá.”

“Se vira aí.”
A janela com a cabeça do membro do Partido Obrero se fechou, e, 

o garçom se viu diante de um problema.
Mas ele já tinha uma solução.

***

Só  uma  daquelas  beldades,  já  seria  capaz  de  deixar  qualquer 
homem feliz da vida.

Duas então...
Agora, imagine três!
O  tenente  Zéca,  numa  noite  que,  até  o  momento  parecia  ser 

extremamente feliz, conheceu três belas admiradoras do seu trabalho, e, 
logo conquistou a confiança delas.

As moças, também  eram pilotos e, naquele momento procuravam 
um bom hotel para se hospedarem.

-Fiquem na minha casa. - Convidou o Tenente.
Surpreendentemente, elas aceitaram o convite, e, assim, o quarteto 

decidiu que já era hora de ir embora.
Antes porém...
-Vou pedir a licença de vocês, por uns instantes. - Disse Fernando 



AUTOR: Fernando Zéca Corinthiano
__________________________________________________________________

Zéca  se  levantando  da  mesa.  -  Estou  recebendo  um  chamado  da 
natureza que preciso atender...

Saiu dalí e foi para o banheiro do bar.
No  caminho,  esbarrou  com  o  garçom  que,  educadamente,  lhe 

pediu desculpas.
Dalí para frente, o Tenente começou a sentir tonturas.
Mesmo cambaleante, ele seguiu para o banheiro onde se aliviou.
Em seguida, lavou as mãos e o rosto, tentando espantar aquele 

subito e inexplicável torpor, que ia ficando cada vez mais insuportável.
Não teve sucesso.
Mal acabou de enxugar as mãos, e o mundo ao seu redor começou 

a rodar...
As pernas foram fraquejando aos poucos, e ele, sentindo que ia 

cair,  procurou  rapidamente  sentar-se  no  chão,  apoiando  as  costas  na 
parede.

A última coisa que viu antes de desmaiar, foi o garçom que atendeu 
a sua mesa, e, mais um outro sujeito, entrarem no banheiro.

-Não perca tempo e leva logo esse cara para o cativeiro. Vou falar 
para as moças que ele fugiu e deixou a conta para elas pagarem.

***

Acordou todo dolorido.
Estava deitado num ambiente escuro, fedido, pouco maior que um 

banheirinho de buteco, e com um buraco no meio dando direto para o 
esgoto.

Só havia uma porta, que era de aço e estava trancada.
Não conseguia ver muito pelas frestas dela, somente, pela do chão 

que tinha quase dois centímetros.
Percebeu  que  não  tinha  ninguém  no  cômodo  ao  lado  daquele 

cubiculo onde estava trancado.
A memoria foi retornando e ele entendeu o que havia ocorrido.
O  garçom  do  restaurante,  de  algum modo,  o  colocara  naquela 

situação.
Talvez, na hora que tivesse lhe trazido alguma bebida, ou ainda, no 

esbarrão que dera com ele antes de chegar ao banheiro.
O fato é que, no bar, de algum modo. Fernando Zéca, foi exposto, 
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pelo garçom, a algum narcótico que o colocou inconsciente.
E agora, estava alí preso naquela situação.
Não tinha mais sua carteira consigo, tão pouco o seu chaveiro.
Entretanto, num dos bolsos internos do macacão que vestia, ainda 

estava o seu nano-canivete suiço, que, durante a suposta revista onde lhe 
tomaram (ou melhor, surrupiaram) seus pertences, não foi percebido.

Sacou-o  para  fora  e  dentre  as  inúmeras  ferramentas  que  ele 
disponibilizava,  sacou  o  maçarico portátil,  que tinha o formato de um 
prego.

Fernando Zéca apontou a ponta do prego para a porta, e, desta 
extremidade, saiu um raio branco, forte, e intenso que cortou o aço como 
manteiga.

Em menos de meio minuto, a porta se abriu com a fechadura presa 
à parede;

O ambiente em que estava, não era muito melhor que o cubículo 
onde acordara.

O mau cheiro era menor, mas, as paredes e a iluminação eram um 
lixo.

Haviam ratos correndo por alí e ainda outras portas iguais à que 
cortara, o que, podia significar que outras pessoas podiam estar sendo 
mantidas prisioneiras, mas, no momento, o Tenente Fernando Zéca não 
estava preocupado com isso. 

Tudo o que queria agora, era sair dalí.
Sua liberdade era a prioridade.
Para  sair  dalí,  o  que  tinha,  como  arma,  no  momento,  era  um 

canivete suiço moderno e cheio de truques.
Teria que se virar com isso.
Felizmente,  além do maçarico,  este  canivete,  ainda tinha outras 

surpresas, entre elas, o fato de ser capaz de fazer quatro disparos de 
feizer, assim como qualquer pistola.

O tenente ouviu uma voz vinda por trás de uma porta e foi verificar.
Ela estava semi-aberta, e pode visualizar que, no outro cômodo, 

havia  um  sujeito  conversando  com  outra  pessoa  através  do 
intercomunicador:

-Nós vamos chegar daqui a pouco. 
“Vários chefões do partido estarão comigo.”
“ Esse cara nos deu um prejuízo muito grande quando não aceitou 
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entregar o resultado de uma corrida e a venceu quando não queríamos.”
-Vou esperar, chefe..
-Me disseram que ele está vestindo uma roupa cardasiana...
-Não sei se é cardasiana, chefe. O que posso dizer é que não é um 

destes  modernos  uniformes  da  Frota  Estelar  que  vemos  por  aí.  O 
desenho é bem antigo e, azul.

-Vamos tirar essa dúvida assim que eu chegar aí. 
“Os chefões querem saber tudo o que puderem sobre esse cara.”
“Até mais então.”
-Até mais chefe!
Assim  que  a  comunicação  foi  encerrada,  e  o  intercomunicador 

desligado, o tenente acertou com um tiro de feizer, a cabeça  do sujeito 
que  estava  alí,  que  morreu  instantaneamente,  sem  saber  o  que 
aconteceu..

Fernando Zéca aproveitou o armamento que estava na sala e se 
preparou para sair dalí.

Agora, pelo menos, seguiria adiante, com duas pistolas feizers e, 
um rifle.

Motivado e disposto a atirar diante de qualquer sinal de perigo, o 
tenente  seguiu  por  um corredor  formado  por  paredes  semi-demolidas, 
chapas de zinco e maderite.

A iluminação provinha de aberturas para o céu estrelado,e para a 
lua cheia, daquela madrugada, que haviam no teto de fibra de vidro.

Ninguém circulava por alí.
 Coisa  que,  o  tenente  achou  melhor  e  menos  problemática, 
entretanto, não era um caminho imune aos perigos.

Não  precisou  andar  muito  para  que  alguma  complicação 
aparecesse para lhe perturbar a fuga.

No caso, uma complicação quádrupla.
Quatro  cães  ferozes,  avançaram  velozmente  na  direção  do 

tenente.
Na cabeça dele, toda a ação e a reação ocorreu em câmera lenta.
Depois de uma rapida corrida, os cães deram um último salto para 

alcançar  com suas patas  dianteiras  e  mandíbulas,  as  carnes tenras  e 
gordurosas do tenente.

Quando  os  bichos  estavam  ainda  em  pleno  ar,  com  saliva 
pululando  por  suas  línguas,  com  um  movimento  rapido  e  preciso,  o 
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tenente sacou uma de suas pistolas, e num mesmo movimento feito pelo 
seu braço direito em forma de arco, disparou quatro vezes.

Em  cada  disparo,  um  cacharro  foi  alvejado  no  meio  da  testa, 
morrendo instantaneamente.

***

O tenente então seguiu pelas sombras, do corredor até o quarto 
onde havia uma janela.

Olhou através dela, tentando se localizar antes de prosseguir com 
a fuga.

Logo se surpreendeu.
Estava no andar alto de um edificio situado no meio do que parecia 

ser zona condominial da periferia.
Zona condomínial de periferia era o que o próprio nome dizia:: uma 

zona!
Dezenas  de  edifícios  em  péssimo  estado  de  conservação, 

abrigavam  quantidades  de  moradores  muito  superiores  às  suas 
capacidades,  transformando-se  em  verdadeiras  favelas,  em  forma  de 
torres de concreto.

Mesmo  aparentemente  estando  a  uma  altura  superior  à  de 
cinquenta pisos do térreo, não conseguia enxergar muito longe, já que, 
alí, os edifícios eram construídos muito próximos uns aos outros, de forma 
a aproveitar o máximo possível cada metro quadrado.

Assim sendo,  a  auto-localização,  ficava  mais  difícil,  já  que,  nas 
periferias, a maioria dos prédios é muito parecida de modos a inviabilizar 
até, a identificação do bairro onde estava.

Mesmo pelas estrelas, não dava para se ter um posicionamento 
preciso, já que, densas nuvens, cobriam amplas regiões do ceu escuroo, 
de  modos  até,  a  identificar  os  astros  da  manhã  mais  em  destaque 
naquele firmamento.

Os corpos dos cães agora estavam no caminho.
Provavelmente, se seguisse por alí, talvez topasse com os donos 

deles.
Deu meia volta voltando pelo mesmo caminho de onde viera.
Sair dalí, não seria fácil.
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***

Acabou voltando para a sala onde matara o carcereiro.
Um  rádio  que  alí  havia,  ainda  continuava  tocando  músicas  na 

madrugada,  mas,  a  vítima  do  tiro  do  tenente,  não  se  levantava  para 
dançar.

Provavelmente, a estas horas, estivesse no inferno dando conta de 
seus pecados.

O tenente desligou o rádio e,  imediatamente, escutou o som de 
vozes se aproximando daquele local.

Uma delas, identificou imediatamente: 
Era a do interlocutor com  que conversava o finado carcereiro pelo 

intercomunicador: muito provavelmente, o seu chefe.
As vozes se aproximavam rapidamente e o tenente só tinha alguns 

segundos para se preparar.
Escondeu-se dentro de um armário de material  de limpeza, cuja 

porta logo fechou, deixando apenas uma fresta para ver o que acontecia.
Foi a melhor solução.
Logo  apareceram  dez  homens  que  se  surpreenderam  com  a 

presença do cadáver.
Todos ficaram em alerta diante do morto.
Nesse interim, dentro do armário, o tenente encontrou um robô de 

limpeza, desses utilizados para manter o piso limpo.
Não sabia para que era utilizado num ambiente esporqueado como 

aquele, mas, logo teve uma ideia.
Uma  ideia  baseada  nas  suas  traquinagens  dos  tempos  de 

adolescência,  quando, sabotava este tipo de robô para dar sustos,  ou 
mesmo, choques elétricos nas pessoas.

O modelo praticamente ainda continuava o mesmo, de modos que, 
não teve dificuldades em encontrar um certo chip e, arrancá-lo da placa-
mãe.

Mudou  ainda,  o  posicionamento  da  antena  do  robô:  um  arame 
metálico com  metro e meio de altura, que, depois de modificado, não 
serviria mais para receber sinais de controladores remotos, e, sim, para 
dar choques. . 

Sem que fosse percebido, o tenente colocou o robô em forma de 
disco, com quarenta e cinco centímetros de diâmetro por três e meio de 
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altura,  no  chão  e  este  avançou  para  as  pessoas  que  estavam  mais 
próximas.

Ele foi rapidamente.
Além de limpeza, era programado para também matar pequenos 

animais domésticos, como ratos e outros tantos.
O chip retirado pelo tenente, era o que impedia o robô de atacar 

seres humanos.
Sem o chip,  o  robô interpretava agora os seres humanos como 

animais maiores que deveria matar, de modos a manter limpo o ambiente.
Protegido no armário, o tenente assistiu tudo:
O  robô  se  movimentava  rapidamente  entre  os  larápios  da 

quadrilha.
A antena rapidamente acertava como um chicote os alvos a serem 

“limpos”, e, estes, logo caiam mortos, instantaneamente eletrocutados!
Claro que haviam aqueles que reagiam e disparavam com suas 

pistolas, contra o robô.
Perda de tempo.
A carcaça externa do robõ resistiu sem problemas, aos tiros que 

lhe foram dados, permitindo que, em menos de dois minutos de embates, 
a quadrilha estivesse toda morta.

Em poucos  instantes,  a  engenhoca  doméstica  transformada  em 
arma, dizimou parte substancial da elite do comando do Partido Obrero.

A poeira baixou e restou apenas o barulho do robô matador, que 
circulava  procurando por novos “animais vivos” para “limpar”.

Assim que viu o local seguro da bandidagem, o tenente saiu do 
depósito  de  materiais  de  limpeza  e  acertou  um  disparo  preciso  no 
interruptor que desligou o robô programado para matar.

Só então, o local ficou mais silencioso.
Mas não, totalmente silencioso.
A dança mortal  do robô de limpeza adaptado, foi  eficiente, mas, 

não trouxe a quietude sepulcral tão desejada pelo Tenente.
Por  trás  de  algumas  das  portas  que  haviam  naquele  cômodo, 

vieram sons de gemidos, murmúrios agonizantes e choro.
Com o fim da música de baixa qualidade tocada no aparelho que 

Fernando  Zéca  desligara,  levantaram-se  estes  lamentos,  até  então 
sufocados, por tanta poluição sonora...

Casualmente,  ao  passar  os  olhos  pelo  ambiente,  nosso 
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protagonista, desta vez, encontrou sua carteira, e, até suas chaves, em 
cujo chaveiro tinha um comunicador, com o logotipo quase triangular da 
frota nas cores preta e prateada.

No mesmo lugar onde encontrou suas coisas, estavam também, 
outros dois chaveiros que não eram seus.

O tenente guardou o que de fto lhe pertencia, nos bolsos, e, logo 
imaginou que os dois chaveiros, que não eram seus, servissem para abrir 
aquelas portas de onde saíam os gemidos.

Estava  em  dúvida  se  a  ajudava  quem  não  conhecia,  só  por, 
também ser vítima daquele bando de covardes criminosos.

 Poderia muito bem priorizar sua segurança pessoal, dando logo o 
fora  dalí,  e,  chamando ajuda pelo  seu chaveiro,  já  de  um lugar  mais 
seguro.

Por mera curiosidade, de qualquer forma,  resolveu abrir as portas.
As chaves logo se mostraram ser as certas, e as fechaduras foram 

imediatamente destrancadas.
O tenente então abriu a porta e deparou-se com um cenário muito 

parecido  com  aquele  de  onde  conseguira  fugir:  um  cubículo,  fedido, 
abafado,  escuro,  em  cujo  interior  jazia  um  homem  semi  inconsciente 
gemendo.

Fernando Zéca Corinthiano tirou o homem dalí e arrastou-o para 
fora daquele lugar.

Em seguida, abriu a outra porta de onde também saiam lamúrias 
em voz quase sufocada. E deparou-se com a mesma situação.

Outro homem quase desacordado, em condições de cárcere, que 
nenhum ser humano deveria ser submetido padecia num cubículo escuro 
e mal cheiroso.

O  tenente  colocou  os  dois  homens  em  melhor  posição  e  lhes 
arrumou água.

Os infelizes mal tinham forças para falar,
Se mexiam muito pouco.
Um deles desatou a chorar, mas ainda assim, não tinha forças para 

falar.
O alferes sacou do bolso o chaveiro com o logotipo da Frota e fez 

um chamado:
-Tenente Fernando Zéca para QG da Frota Estelar!
O pequeno comunicador soltou alguns estalidos e chiados....
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Momentos de suspense...
-QG da Frota Estelar na linha! 
“Em que posso ajudá-lo, Tenente?”
Fernando  Zéca  Corinthiano  explicou  a  situação  em  que  se 

encontrava, e obteve a seguinte resposta:
-Estamos  triangulando  as  suas  coordenadas  e  já  temos  a  sua 

localização.
Pausa...
-Tenente, temos um problema.
-O quê?
-O senhor terá que sustentar sua posição. Nossos teletransportes, 

nessa região, onde o Senhor se encontra, funcionam muito mal e sofrem 
diversos tipos de interferencia.

“Vamos  enviar  uma  equipe  de  resgate,  mas,  ela  vai  chegar  aí 
somente daqui quarenta minutos!”

 “Trate de se defender! A ajuda está chegando.”
“QG da Frota desligando!”
O Tenente não ficou nada feliz.
Quem  estava  melhor  ao  seu  lado,  era  um  dos  cativos,  que  já 

apresentava-se até sorridente, enquanto apontava, com gestos tímidos, 
para o chaveiro do Tenente, com o símbolo da Federação.

 -Sim, meu amigo...  A cavalaria da Federação virá nos resgatar, 
mas, como tofo filme emocionante, a ajuda ainda vai demorar.
 “Estamos fora de alcance!”

“Enquanto isso, teremos de segurar as pontas sozinhos.”
O tenente colocou o chaveiro com o símbolo da Federação nas 

mãos do homem e foi checar o armamento disponível.
As coisas poderiam esquentar logo logo...

***

Remexendo o local onde estava, o Tenente encontrou mais armas.
Outro cômodo com vários armários lotados de fuzis fazers.
Haviam  até  dois  robôs-humanóides,  do  mesmo  modelo  que 

aqueles, que tivera sob seu comando, nos tempos de Alferes, a bordo da 
Galatrina.

Tamanho arsenal demonstrava que a bandidagem alí não estava 
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para brincadeira.
Indiscutivelmente, a verdade é que esta, era apenas, uma pequena 

amostra do armamento que o submundo do crime tinha disponível. 
Só aquele cômodo, no meio de uma imensa favela de concreto, 

que poderia  ter  muitos  outros  depósitos  como aquele,  já  demonstrava 
que: talvez, nem as forças armadas sob comando da Frota Estelar, e, da 
Federação  tivessem  tanto  poder  de  fogo,  quanto  o  de   toda  a 
criminalidade unida do submundo, e,comandada pelo Partido Obrero.

Se as quadrilhas disconfiassem que um de seus arsenais, corria 
risco de cair nas mãos da Autoridade, eles certamente tentariam salvar ou 
garantir  que o máximo possível  de suas ferramentas  de trabalho,  não 
corressem qualquer risco de lhes serem tomadas.

 E  para  isso,  utilisariam  todos  os  recursos  que  tivessem 
disponíveis, para a realização do seus intentos, inclusive, a violencia.

Certo  disso,  o  Tenente  corria  para  organizar  uma  resistencia 
naquele local, de onde nem sabia como sair, onde portanto, tinha de se 
garantir, até a chegada da cavalaria salvadora da Frota.

Reprogramou, acionou, e armou os dois robôs que estavam por alí 
desligados e largados.

Agora,  eles  poderiam  ajudar  a  garantir  mais  tempo,  contra 
eventuais ataques que viessem a ser feitos.

O Tenente  Fernando  Zéca  identificou  três  lugares  onde  poderia 
fazer uma defesa temporária do local,  e,  para dois deles, designou os 
robôs. 

Para o terceiro, foi ele mesmo com: um “fuzil-fazer” principal, outro, 
reserva, duas pistolas, e, algumas granadas, operar como franco-atirador 
numa provável ação de defesa, que viesse a ocorrer...

***

Os quarenta minutos se passaram tensos...
Os  comunicadores  dos  larápios,  tocavam  alternadamente,  sem 

descanso.
Fernando Zéca, teve que colocá-los no vibracall, para não chamar 

atenção na vizinhança.
Quando o tenente começou a achar que estava na hora da Frota 

aparecer, o que, de fato apareceu, foi um drone armado.



AUTOR: Fernando Zéca Corinthiano
__________________________________________________________________

Fernando  Zéca  tentou  dar  uma de  migué,  acreditando  que  seu 
esconderijo não seria descoberto, mas, essa tática não deu certo.

O drone o avistou e logo disparou um tiro que quase o acertou.
Sorte do tenente foi que: um vento forte, afastou a mira do drone 

do alvo, atrasando assim, o que seria, o seu encontro com a morte.
Daí  por  diante,  o  drone  já  não  teve  mais  sorte:  um dos  robôs 

reprogramados  acertou-lhe  um  disparo  certeiro,  que  o  inutilizou 
completamente.

Ainda que aquela ameaça estivesse afastada, o perigo continuava 
à  espreita,  até  porquê:  agora,  muito  certamente,  alguém  do  Partido 
Obrero, já sabia que, por alí, alguma coisa estava fora da normalidade. 

***

Antes mesmo de se  completarem os famosos quarenta minutos 
prometidos pelo QG da Frota, o tenente tentou várias vezes restabelecer 
o contato com o quartel,  mas, não foi  bem sucedido, só lhe atendia a 
telefonista eletrônica, que não avançava em nada...

-Você ligou para o Quartel General da Frota Estelar da Federação 
dos Planetas Unidos: se você deseja falar com: recrutamento, disque 1, 
academia estelar, disque 2, compra de uniformes, disque 3, tesouraria, 
disque 4, segurança, disque 5, Fundos de Pensão, disque 6, restaurante, 
disque  7,  Departamento  Pessoal,  disque  8,  Enfermaria,  disque  9, 
Operadora, disque 0, ou aguarde na linha...

Treze minutos depois do prazo prometido para a chegada de ajuda, 
foram teletransportados para as proximidades, mais drones iguais àquele 
derrubado anteriormente.

Eles chegaram atirando 
Os robôs logo começaram disparando e derrubando vários deles.
O  tenente  também  derrubou  um  ou  dois,  e,  assim,  rapida  e 

eficientemente, outra investida foi evitada.
Quando o relógio acusou vinte minutos de atraso, chegou outra 

leva de drones, ainda mais agressiva que a primeira.
O tiroteio foi  intenso e, desta vez, um dos robôs que ajudava o 

Tenente na defesa, foi totalmente destruído com poucos disparos.
Quando o segundo robô parecia prestes a sofrer o mesmo destino, 

apareceu  um  helicóptero  da  Frota  Estelar  distribuindo  tiros  contra  os 
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drones.
Era um modelo blindado e silencioso, que aproximou-se daquele 

combate, levando fogo por todos os lados, mas, que, com seus possantes 
canhões, logo limpou a área da investida inimiga.

E finalmente, o comunicador chamou.
-Tenente!  Só  temos  condições  de  levar  uma  pessoa  agora.  As 

outras  aeronaves  qie  tem equipamentos  de  teletransporte  capazes  de 
levar mais pessoas, estão ocupadas em outras missões.

Por  um  segundo,  Fernando  Zéca  até  pensou  em  ser 
teletransportado  em  primeiro  lugar,  deixando  para  trás  seus  dois 
companheiros de cativeiro.

Logo entretanto, indicou um dos sequestrados, aquele que estava 
em situação mais delicada, para ser levado primeiro.

Em  menos  de  cinco  segundos,  ele  foi  teletransportado,  para  o 
interior do helicóptero que partiu velozmente.

***

Não demorou  nem dez  minutos  para  que  outra  leva  de  drones 
fosse teletransportada para alí, imediatamente investindo contra a posição 
defendida pelo Tenente e o que sobrara de um de seus robôs.

Desta vez, o ataque vinha com maior intensidade.
O segundo robô,  logo foi destruído e o avanço agora vinha contra 

o ultimo bastião, que era defendido por Fernando Zéca.
Já bastante ferido e ensanguentado, quando o tenente começava a 

achar  que  seu  fim  havia  chegado,  finalmente,  apareceram  dez 
helicópteros da Frota Estelar, que também, chegaram cuspindo fogo com 
violencia total.

A chuva de disparos contra os drones do Partido Obrero era tão 
intensa, que estava incendiando tudo por alí.

Mas  essa,  já  não  era  mais  uma  preocupação  para  o  Tenente 
Fernando Zéca Corinthiano.

Tanto  ele,  bem  como  o  outro  sequestrado  foram  logo 
teletransportados, e, levados para longe daquele cenário de guerra.

Bastante  machucado  devido  aos  ferimentos,  mas,  feliz  por  ter 
escapado vivo, das garras do Partido Obrero,  juntamente com outros dois 
cativos,  o  Tenente  desmaiou  de  olhos  abertos,  vendo  pela  janela  do 
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helicóptero,  os  primeiros  raios  de  sol,  de  um  novo  dia,  que  poderia 
disfrutar em liberdade..

***

-Chega de folga, dorminhoco.
Fernando Zéca Corinthiano sentiu uma forte picada no ombro, mas, 

a  dor,  não durou muito,  e,  se espalhou pelo resto do corpo como um 
refresco gelado e revigorante.

Sentia agora, os olhos, como se estivessem refrescados por um 
colírio.

Imagens inicialmente turvas foram se definindo e clareando.
Fernando Zéca estava deitado numa moderna maca de um recinto 

médico.
Ao seu lado,  havia uma lindíssima médica,  que acabara  de lhe 

aplicar a medicação.
No mesmo lugar, diante de sua cama, também estavam três oficiais 

da Frota Estelar.
Eram do alto comando!
Três Almirantes!
Um deles: o Almirante Quinn.
Mas aqueles outros dois... Não lhe eram estranhos...
Pensou... Pensou.. Pensou...
E finalmente teve um estalo: 
Os dois Almirantes eram os colegas que salvara.do cativeiro!
-Folgo em vê-lo com saúde. - Disse um deles.
-Parabéns, Zéca. Você salvou dois Almirantes da Frota que haviam 

sido sequestrados pelo Partido Obrero!
-Essa quadrilha quase nos matou. - Disse um deles.
-Queriam que revelássemos segredos da Federação.  - 

Completou outro.
-Eu  não  sei  se  eu  teria  feito  o  mesmo  por  estes  dois  velhos 

rabugentos. - Disse o Almirante Quinn.
-Foi um ato heróico Capitão!
-Sim! De fato! 
“E  veio  em  boa  hora.  Não  sei  se  continuaria  suportando  tanta 

pressão. Aquele lugar estava acabando com a minha saúde.”
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“Só de lembrar, meu estômago já se enrola inteiro.”
“Devo-lhe  a  vida,  Capitão.  Não  tenho  como  pagar  tal  débito. 

Apenas posso lhe agradecer.”
-Aquele lugar estava consumindo a nossa vontade. Se ficássemos 

alí mais tempo, logo acabaríamos cedendo.
Sua ação, Capitão, além de salvar nossas vidas,  prejudicou boa 

parte da ação dos tentáculos do Partido Obrero na Terra. 
“Tão logo, eles não se recuperarão dos prejuízos que sofreram, até 

porquê,  conseguimos  apurar   boa  parte  da  sua  estrutura  e  rede  de 
comando.”

-O senhor  ficou  desacordado  por  uma semana,  Capitão.  Nesse 
tempo, a mão pesada da Frota agiu com rigor contra os tentáculos do 
Partido Obrero no Sistema Solar. 

“Não  escapou  da  nossa  represália,  nem  mesmo  o  bar  onde  o 
Senhor foi dopado e sequestrado.”

-Um ato heróico, sem qualquer sombra de dúvida, Capitão. 
“O senhor foi bastante incisivo no contra-ataque, e ainda arriscou a 

própria vida para salvar outras pessoas...”
“Poucos teriam feito igual...”
-Sou obrigado a confessar que não. - Repetiu o Almirante Quinn.
-Eu  também  não  sei.  -  Disse  o  outro  Almirante.  -  De  qualquer 

forma, renovo meus cumprimentos, Capitão.
-Puxa que ótimo ver que estamos todos bem. 
“Agradeço a visita dos Senhores.”
“Estou de fato emocionado.”
“Só tem um detalhe... Não querendo ser chato... É que meu posto é 

de Tenente, e não o de Capitão.”
“Mas, de qualquer forma, eu mesmo, tive momentos de dúvida.”
“Um pouco de tudo o que fiz, também se deveu à sorte...”
“Como por exemplo, a minha fuga, que só aconteceu, porquê eu 

tive  a sorte  de levar  comigo,  naquele momento o meu canivete  suíço 
último tipo.”

“Sem ele, eu ainda estaria lá preso.”
-Muito  interessante,  Capitão.  Vou  considerar  incluir  um canivete 

suíço no uniforme da Frota daqui para frente.
-Tenente... - Tentou corrigir, Fernando Zéca...
-Capitão! - Retificou com voz firme o Almirante Quinn. - Você subiu 
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de  posto  enquanto  dormia  e  se  recuperava  dos  ferimentos  obtidos 
durante a execução de relevantes serviços prestados para a Frota Estelar 
e para a Federação.

-Agora terá novas responsabilidades. - Disse o outro Almirante.
-Vai  atuar  mais diretamente em contato com o Serviço Secreto, 

Capitão.
-Nessa nova posição, queremos que ajude a revelar mais partes da 

estrutura  do  Partido  Obrero,  para  que  possamos  dar  um  fim  a  essa 
ameaça.

-Puxa! Obrigado pela promoção. Fico lisongeado. Não sei poderei 
ajudar  muito  no  enfrentamento  contra  o  Partido  Obrero.  Eles  já  me 
conhecem, talvez até já saibam que eu estou a serviço da Frota Estelar.

-Felizmente, sua posição não foi comprometida Capitão.
“Antes de fazermos uma operação de varredura completa naquela 

zona  periférica  onde  estava  o  seu  cativeiro,  também  realizamos  um 
rastreio  nas  chamadas  de   todos  os  comunicadores  utilizados  pela 
bandidagem defunta.” 

“O pessoal que te capturou, achava, que você, de alguma forma, 
se encontrava associado aos cardasianos.”

“Eles não reconheceram o teu uniforme da frota estelar,  pois,  a 
versão  retrô  que  você  estava  vestindo  é  muito  antiga,  e  esta,  eles 
confundiram com alguma alguma coisa que não tinha nada a ver, então, 
se ainda existe  alguém sabendo do seu envolvimento em todos estes 
acontecimentos, certamente, este alguém, não sabe dos fatos corretos..”

“De qualquer maneira no Serviço Secreto,  você atuará ao lado de 
diversas agências de inteligencia, e, contra-espionagem, onde poderá ter 
seus talentos melhor aproveitados, do que atrás de uma mesa cumprindo 
a rotina burocrática.”

-Isso  é  ótimo,  senhores.  Muito  obrigado.  Fico  às  ordens.  Me 
empenharei ao máximo.

-Ah! Capitão! - Chamou o Almirante Quinn. - Aprenda sua primeira 
lição, já que, agora terá contato mais direto com o Alto Comando.

“Quando eu fui da Marinha, havia um ditado que dizia:”
“A Marinha não erra, se engana.”
“Com a Frota Estelar, ocorre a mesma coisa, Capitão.”
“O Alto Comando da Frota Estelar, não erra, Capitão.”
“Quando um Almirante te chama de Capitão, você fecha o bico e 
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não fala nada.”
-Sim  Senhor,  Almirante!  -  Concordou  o  Capitão  Fernando  Zéca 

Corinthiano.

*** 
 

MORAL DA HISTÓRIA: 

Nunca saia de casa sem o último modelo de canivete suíço do 
século XXIV.
Adquira o seu nas melhores lojas do ramo, ou, através do site do 
fabricante na internet.

***
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2435 D.C.

Após um dia  cansativo  de trabalho,  o  Almirante  Fernando Zéca 
Corinthiano finalmente saiu de trás do computador na mesa, e foi para a a 
área reservada do seu gabinete: uma saleta com banheiro, sofá, estante 
lotada de livros, gibis e antigos cds e discos vinil de rock'n roll.

Nas prateleiras, diversos aparelhos eletrônicos de uso pessoal do 
velho oficial.

Alí, Fernando Zéca iria afundar sua cabeça na almofada colada ao 
braço do sofá e dormir o sono dos justos.

Antes que o fizesse,  um clarão rapido, assim como um flash, vindo 
da estante, iluminou o ambiente por, não mais que dois segundos.

Curioso com a estranha ocorrencia, o velho almirante foi ver o que 
estava acontecendo,

Nada viu de anormal.
O clarão não veio das luzes daquele cômodo, pois, ele era de uma 

cor  diferente  e  mais  intensa  do  que  a  emanada  pelas  lampadas  alí 
instaladas, mais fracas, e amareladas.

Ele ra: branco  e, quase ofuscante!
O  veterano  olhou  por  todos  os  cantos  do  recinto,  mas,  tudo 

aparentava estar normal.
Bocejando,  decidiu  deitar  novamente,  mesmo  com  a  pulga  da 

dúvida, coçando atrás da orelha.
Foi então que viu o aparelho de rádio sobre aa sua prancheta.
Não lembrava de tê-lo colocado alí.
Era um velho modelo do século XX.
A história que sabia a respeito dele, era que, os seus ancestrais, 

desde  antes  dos  seus  tataravós,   já  o  utilizavam  no  seu  cotidiano, 
principalmente, para acompanhar os resultados dos jogos de futebol.

A muito tempo, Fernando Zéca não via aquele aparelho, que tinha, 
tamanho  equivalente ao de duas caixas de sapato empilhadas uma sobre 
a outra.

Nem  sabia,  que  ele  encontrava-se  entre  suas  tralhas  e 
quinquilharias.

Era uma surpresa reencontrá-lo,
Foi até a prancheta, conectou-o à uma tomada de força que havia 

por alí e tentou acioná-lo.
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O aparelho chiou e estalou, manifestando vida.
Não estava na sua melhor forma.
O  Almirante  então,  o  desconectou da energia,  abriu-o  sobre  a 

prancheta, e, fez em seguida,  uma limpeza na placa,  nos comandos, e 
tudo mais.

Gastou uma hora e meia trabalhando nele.
Durante este tempo, ficou imaginando todos os eventos históricos, 

esportivos,  artísticos,  que  através  daquele  aparelho,  foram 
testemunhados...

Conquistas  de  copas  do  mundo,  de  campeonatos  estaduais, 
nacionais e  mundiais de clubes.

Corridas de todo tipo...
As histórias que seus familiares lhe contaram sobre esta relíquia 

eram inesquecíveis.
Ficava imaginando, o valor do aparelho.
Dificil avaliar em tempos de instabilidade econômica e política.
A Federação não atravessava os seus melhores dias. 
O  seu  sistema  econômico  praticamente  quebrou  frente  às 

demandas dos novos tempos.
Nem  todos  os  mundos  podiam  manter  por  muito  tempo,  um 

sistema tão democrático quanto o dos planetas federados.
Na grande maioria dos casos, assim que as finanças apertavam, as 

administrações  destes  governos,  faziam  logo  os  primeiros  cortes  de 
orçamento, que atingiam diretamente tudo o que se referisse à educação.

Com menor informação e depreparo geral, o campo se abria para 
os  políticos  demagogos,  para  os  mal  intencionados,  e  ainda  para  as 
marionetes das forças ocultas prejudiciais ao povo.

A  semente  da  destruição  germinava  quando  os  governos  não 
democráticos e tirânicos, em decorrencia desta conjuntura, floresciam e 
ganhavam amplo poder gerando o caos.

As consequencias poderiam ser guerras em todos os níveis, o que, 
ocasionava  constante  fluxos  migracional  de  refugiados,  fato  que, 
consequentemente,  sobrecarregava  as  estruturas  de  outros  planetas, 
federados ou não, que viessem a abrigá-los.

Tal situação, que a Federação deixava sem ser remediada, forçou 
a volta do sistema economico capitalista, onde, a aquisição e acúmulo de 
riquezas  passava  a  ser  novamente  priorizada,  em  detrimento  da 
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igualdade e desenvolvimento social.
Deste modo, avaliar um aparelho como o rádio que Fernando Zéca 

tinha nas mãos, não era fácil. 
Qual sistema economico determinaria o seu preço?
O sistema capitalista? 
Ou o sistema tradicional da Federação?
Enquanto pensava sobre isso,  o velho almirante ligou o rádio à 

tomada,  e  o  som  então,  saiu  cristalino,  e,  para  sua  surpresa: 
estereofonico:

-Boa noite! Você está na Rádio “Q”, com João do Lance ouvindo os 
clássicos do rock. 

“Fique  agora  com  o  clássico  musical,  Smoke  on  the  Water  da 
banda de rock, Deep Purple.”

O Almirante  Fernando  Zéca  Corinthiano,  ficou  surpreso,  não  só 
com a qualidade sonora do aparelho, mas, também com aquele rock que, 
era uma de suas músicas prediletas.

Tanto que, para melhor saborear o momento, até acendeu um de 
seus cigarros do mercado negro.

*** 

Curtindo  aquela  sonzeira,  o  velho  Almirante  Fernando  Zéca 
Corinthiano, enxergava através da fumaça do cigarro, fragmentos do seu 
passado.

Suas  divagações  não  duraram  muito  tempo,  logo  a  musica 
terminou e o locutor voltou a falar...

-Você vai curtir agora um RUSH  - Red Sector “A”.
“Enquanto  rola  essa  sonzera,  lá  da  estação  Deep  Space  Nine, 

estão saindo trinta e cinco naves em direção a Ration.”
“Ration, para quem não sabe, é o Mundo de Atlas, aquele colossal 

pedaço flutuante de terra, dentro da nebulosa Azul Celeste, onde vivem, 
50  bilhões  de  habitabtes,  governados  já  a  algumas  décadas,  (se 
considerarmos o calendário terrestre) pela Imperatriz Kristal.” 

“Essas naves, que estão indo para lá, seguem sob o comando do 
Comodoro Menix,  que afirma estar  levando provisões e medicamentos 
para ajudar na grande crise economica que  alí se abateu...”

“Aqui é João do Lance na Rádio “Q”. “
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“Se você acredita ou não nessa história, continue comigo ouvindo o 
melhor do rock progressivo.”

A música começou a tocar, com qualidade de som impressionante 
para aquele aparelho, enquanto dúvidas remoíam a mente do veterano 
Almirante.

Alguma coisa estava errada.
A poucas semanas atrás, o velho oficial lera nos relatórios da Frota, 

que a situação em Ration estava estabilizada politica e financeiramente.
O  Mundo  de  Atlas  se  transformara  num  valioso  aliado  da 

Federação dos Planetas Unidos, tanto comercial, como estrategicamente.
Sob  o  comando  da  Imperatriz  Kristal,  Ration  desenvolveu  um 

parque industrial e turístico tão poderoso, que tornou o Mundo de Atlas, 
uma referencia importante no setor espacial onde se localizava.

Seria possível que alguma calamidade tivesse ocorrido por alí sem 
que soubesse?

O velho Almirante suspeitava daquela notícia...
Acreditava que não havia calamidade alguma! 
Principalmente, se a Imperatriz Kristal ainda tivesse governando.
Como  trabalhara  por  muito  tempo  no  Serviço  Secreto  da 

Federação, tendo alí, atingido o posto de Coronel, desconfiava de tudo.
Especialmente de notícias estranhas como aquela, que cheiravam 

a típica desinformação usada para acobertar ações escusas.
Provisões?  Medicamentos?  Ajuda  e  Segurança?  Essas 

justificativas poderiam esconder muita coisa diferente.
A memória do Almirante lhe alertou para outro detalhe: o nome do 

oficial encarregado por aquele transporte, era familiar.
E não pelo envolvimento com a caridade! 
Era de um tipo que estava sempre metido em ações mercenárias, 

bem distantes da filantropia.
Através  da  fumaça  que  saia  do  seu  cigarro,  o  velho  Almirante 

tentava visualizar o caminho que aquele monte de naves espaciais teria 
de  fazer  da  estação  até  a  nebulosa  Azul  Celeste,  onde  se  situava  o 
mundo de Atlas.

Uma rota que exigia bastante combustível...
Não era para qualquer nave da iniciativa privada...
Alguém, ou alguma força muito poderosa, estava por trás daquela 

ação...  
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A música então acabou e logo voltou de novo, a voz do locutor 
João do Lance:

-Agora, outro Clássico da Radio “Q”.
 “AC/DC”.

“Enquanto  vocês  ouvem  essa  lenda  do  Rock,  também  ficam 
sabendo  que  outra  coluna  com  33  naves,  está  saindo  da  Estação 
Espacial 42,  com destino a Ration, sob o comando do Comodoro Felix 
Kaprass, que também diz carregar provisões e medicamentos...”

Outra vez, o Almirante se viu desconfiando da notícia.
E os motivos de tanta desconfiança, eram bem parecidos com os 

do primeiro caso...
Acionou  um  comunicador  de  mesa,  que  estava  sobre  a  sua 

prancheta de desenho.
Logo,  apareceu  o  rosto  familiar  de  uma  grande  amiga  sua,  a 

Almirante Sonia Regina:
-E aí Zéca? Que manda?
-Chegou para mim a notícia de que o Felix Kaprass e o Menix tão 

envolvidos numa missão de caridade para Ration. 
-Felix Kaprass e Menix envolvidos com caridade? Me diga mais 

sobre essa novidade...
-Poie é o que eu fiquei sabendo...
-Tem coisa errada aí, Zéca. 
“O Kaprass e o Menix não se misturam com filantropia nem para 

salvar as próprias famílias.”
“Você  sabe  que  estou  envolvida  com  diversas  missões 

beneficentes, de salvamento, caridade, e, estes dois nomes, aí, não são 
os que aparecem em nenhum lugar que recebe ajuda...”

“Na  verdade,  eles  só  aparecem,  onde  tem  confusão  e  sangue 
derramado...”

“Ademais - complementou a Almirante Sonia, que agora aparecia 
no monitor ajustando os seus óculos, enquanto olhava alguma coisa ao 
lado. - Estou vendo aqui nos meus registros, que Ration não está com 
nenhum sinal de emergencia, nem indicação de  problema.”

“A Frota estelar, oficialmente, não sabe de nada relativo a alguma 
missão de auxílio para Ration, tão pouco, de qualquer pedido de socorro, 
dalí proveniente”

-Logo imaginei. - Disse Fernando Zéca.
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“ Deve ser outra típica desinformação. Ferramenta útil desde antes 
da época do comunismo...”

-E por falar em porcaria, Zéca...
 “Você tá lembrado que esses dois nomes aí, andaram metidos com 
o Partido Obrero?”

Assim,  a  Almirante  Sonia  Regina  deixou  Fernando  Zéca 
Corinthiano com mais esta pulga atrás da orelha, para pensar.

Mais tarde, já fumando outro cigarro, o velho Almirante visualizava 
na fumaça deste, as frotas de naves dirigindo-se para o Mundo de Atlas...

Seriam mesmo pacíficas todas estas naves?
Ou não?
O locutor João do Lance voltou com novidades, e músicas.
-Vocês querem o melhor? Então, aqui na Radio “Q” vocês terão o 

melhor: KISS....
“Mas antes de sair fazendo festa  todo dia, e, curtindo o rock a 

noite inteira, é bom saber q uma terceira coluna de naves espaciais, está 
saindo da base klingon NIL KANOR'K levando provisões e medicamentos 
para Ration.”

“O comandante  desta  caravana  de boas  intenções é  o  General 
Klingon Hakil Trantaks”

E logo em seguida a esta informação, começou a rolar a Rock and 
Roll all Night.

Novamente,  o  Almirante  Fernando  Zéca  acionou  o  comunicador 
sobre a sua mesa. 

Desta vez, no monitor dele, apareceu a imagem de uma Almirante 
Klingon.

Outra  grande companheira de batalhas: a Almirante Orlenka Nava.
Sem  perda  de  tempo  o  veterano  explicou  para  ela,  toda  a 

situação...
E depois concluiu:
-...Assim,  pelo que estou sabendo, o General Hakil Trantaks está 

metido numa missão de transporte de suprimentos para Ration.
-O Trantaks? - Indagou a Almirante Klingon demonstrando duvidas. 

- De jeito nenhum! 
E ela ainda continuou:
-A Sonia te lembrou que o Kaprass e Menix tão metidos com o 

Partido Obrero, né?
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-Sim, Almirante Orlenka...
-Pois é, Fenando Zéca...
“O  Trantaks, mais ainda!”

***

-Meia hora depois, o Almirante Fernando Zéca já estava com outro 
cigarro queimando entre seus dedos.

Mais  uma  vez,  ele  acionava  o  comunicador  em  cima  de  sua 
prancheta.

Apareceu um conhecido seu, de pele azul. 
Um andoriano, daqueles de cara bem amarrada...
-Azulão! Como vai?
-Muito bem Almirante Zéca.  Falar com o senhor é um dos poucos 

motivos que me tiram do meu mau humor..
-Estou  sabendo  que,  a  pouco  tempo,  você  foi  promovido  a 

Almirante. 
“Fiquei muito orgulhoso, Foi uma honra servir contigo, meu amigo 

Azulão.” 
-Para mim é que foi uma honra servir sob seu comando, Almirante 

Zéca.
-Então meu amigo! Estou precisando de um favor....
-Diga aí, Almirante Zéca. Estou às ordens.
Fernando  Zéca  Corinthiano  explicou  toda  a  situação  para  o 

Almirante Azulão, que, no passado fora seu imediato em várias naves, e, 
depois, seguiu carreira, como capitão e almirante.

O velho Almirante Zéca o escolheu para informar os fatos com que 
se deparara,  pois,  o  Almirante Azulão era o tipo que não deixava tais 
problemas sem solução.

-Verei pessoalmente do que se trata e depois te retorno, Almirante 
Zéca.

***

Fernando Zéca continuou curtindo o Rock da Rádio “Q” no seu 
rádio velho, até que, horas mais tarde, o comunicador de mesa chamou. 

Era o Almirante Azulão.
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Fernando Zéca Corinthiano desligou o aparelho de rádio, 
Deixou-o  na prateleira de sua estante e foi atender a chamada.
-Almirante Zéca! Tenho novidades!
“Convoquei  60  naves  da  Frota  e  segui  para  a  Nebulosa  Azul 

Celeste onde encontramos as 3 frotas que diziam trazer suprimentos e 
medicamentos para Ration.”

“Elas não traziam suprimentos!” 
“Traziam armas!”
“Estas  naves  foram  bancadas  pelo  Partido  Obrero  conforme  o 

Senhor suspeitava!”
Surpreso, (mas nem tanto) Fernando Zéca indagou.
-Houve resistencia? Alguém ferido? Baixas?
-Sem resistencia, Almirante Zéca.

 “Mas os vagabundos... “
“Ah! Estes,  já se encontram  todos, em cana!”
“Tudo atrás das grades, Almirante!” 
“No xadrez!.”
“Cercamos o grupo inteiro, quando eles acabavam de se encontrar, 

e, logo exigimos a rendição.”
“Diante do nosso poder superior de fogo, todos se renderam na 

hora!”
“Sequer  imaginavam.  que  a  Frota  lhes  colheria  com  tamanho 

flagrante.” 
“Achavam que isso era impossível de ocorrer.”
Fernando Zéca estava boquiaberto diante dos relatos...
-Até mesmo as naves klingons se renderam?- Indagou.
-Sim Almirante! Elas também perceberam que não teriam a menor 

chance contra nós.
O Almirante Azulão tinha têmpera dura, e não brincava em serviço: 

por isso, Fernando Zéca o escolheu para resolver o caso. 
Sabia que ele levaria poder de fogo, mais do que suficiente, para 

enfrentar a pior guerra possível.
Entretanto, mesmo depois de um trabalho bem sucedido, ele tinha 

lá suas dúvidas:
-Almirante Zéca, o senhor poderia me explicar novamente como é 

que ficou sabendo de tudo isso? Ainda não entendi direito.
-Na verdade, nem eu. Azulão.
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“O fato é que eu estava ouvindo a Radio “Q”, cujo apresentador, 
entre uma música e outra, passou estas informações.” 

-Radio “Q”, o Senhor disse, Almirante Zéca?
-Sim! O apresentador chama João do Lance.
-É  que  o  meu oficial  de  comunicações  disse  que  não  conhece 

nenhuma  Radio  “Q”.  
“Ele  mencionou  ainda,  que,  nos  registros  dele,  não  constam 

nenhuma radio com esse nome.”
“O  senhor sabe o número do daial dela?”
-De cabeça não. - Respondeu Fernando Zéca. - Mas posso ver no 

aparelho. Um momento, Azulão.
-Claro, Senhor.
O Almirante  Fernando  Zéca  se  virou  para  pegar  o  aparelho  de 

rádio,  onde  o  deixara  na  estante  e,  de-repente,  repetiu-se  o  clarão 
ofuscante, que já ocorrera antes.

O velho oficial surpreendeu-se por alguns instantes, mas, logo se 
recobrou, percebendo em seguida, que o aparelho de radio que estava 
procurando, já não se encontrava mais no lugar onde havia deixado.

-Droga! - Ele praguejou. - Como se já não bastasse a carteira e as 
chaves  sumindo  toda  hora,  agora  também me some das  vistas,  essa 
relíquia...

***

Numa outra dimensão,  duas onipotentes divindades,  dotadas de 
poder quase absoluto, “conversam”:

-Pai. Você sempre disse que a Federação e os humanos, não eram 
dignos de seguir existindo. Você até, já os colocou  em risco, só para 
testá-los. 

“Por-que agora os protegeu?”
-Tem razão filho. O destino da Federação já estava escrito...
-Mas você o mudou! 
“Retardou  o  fim  que  era  praticamente  certo  enviando  avisos 

dissimulados, através do aparelho de rádio que mandou para o Almirante 
Zéca.”

- De fato, filho. 
“Se  o  Partido  Obrero  retomasse  Ration  através  do  poder  do 
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carregamento  de  armas  que  alí  estava  chegando,  em  pouco  tempo, 
dominaria  todo  o  setor  espacial  onde  se  encontra  a  nebulosa  Azul 
Celeste, o que, mais adiante, causaria o declínio, e, o fim definitivo da 
Federação.”

-Então, pai: o que te fez mudar de ideia com relação à humanidade 
e  à  Federação?  Por-que  achou  que  eles  mereceriam  uma  segunda 
chance?

-Filho,  eu  poderia  te  dizer,  que:  em outros  tempos,  até  aprendi 
alguma coisa com os humanos. 

“Também poderia dizer que: de certo modo, este é um meio que 
usei, para lhes pagar minha dívida  com  alguma gratidão, mas... 

“Não   sairei  do  alto  da  onipotencia,  para  reconhecer  alguma 
eventual virtude que eles possam ter.” 

“Então, prefiro te dizer, que: salvei a humanidade e, a Federação, 
da morte certa nas mãos do Partido Obrero, para que eu mesmo, num 
futuro incerto e desconhecido, seja a causa do seu fim.”

***

MORAL DA HISTÓRIA  
Em tempos de crise, as onipotentes divindades quase nunca vão  

salvar o homem dos problemas que o afligem. 
Se elas aparecerem, provavelmente, será para piorar o que já 

estiver ruim.

***
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O DILEMA DE SUN-TZU

Com muita luta e sacrifício Fernando Zéca finalmente chegara ao 
posto de Almirante.

Para alcançar esta patente, teve que trilhar um caminho marcado 
por glórias e derrotas onde sobrevivera graças à sua  inteligência e ainda, 
a um pouco de sorte.

Os tempos eram de guerra.
Uma  época  de  incessantes  tensões  que  ameaçavam  os  ideais 

defendidos pela Federação dos Planetas Unidos, que, através da Frota 
Estelar, o seu braço forte e armado,  enfrentava várias frentes de batalha 
não só na Via Láctea, mas até, em outras galáxias.

Nestes conflitos, a Frota Estelar não tinha interesse em subjugar o 
oponente para submetê-lo a sua vontade, mas sim, garantir o seu espaço 
de  trânsito  e  as  liberdades  que  gozavam  os  povos  componentes  da 
Federação.

Para  tanto,  era  mais  do  que vital,  a  garantia  da  circulação das 
frotas  de  espaçonaves,  pelos  caminhos  do  espaço  que  ligassem  e 
permitissem a comunicação entre os aliados.

Parte integrante da estrutura montada para vigiar tais caminhos, 
Fernando Zéca seguiu  boa parte da sua carreira militar patrulhando o 
espaço  sideral  nas  mais  distantes  localidades,  enfrentando  sinais 
inimigos,  que  podiam  ser  compostos  por:  forças  invasoras;  perigosos 
piratas armados, ou simples contrabandistas, querendo entrar na zona da 
Federação com muamba de origem suspeita.

De  qualquer  forma,  Fernando  Zéca  alçou  ao  seu  Almirantado 
trocando muitos tiros com o inimigo.

Por ser menos beligerante, opressora e exemplar com o oponente, 
na hora de submetê-lo à sua vontade, os embates em que a Frota Estelar 
se envolvia, além de serem encarniçados,  pareciam nunca chegar ao fim.

Uma situação de  guerra,  que não  demonstrava  para  tão  breve, 
perspectiva  de  termino,  já  que,  as  forças  inimigas,  mesmo  depois  de 
seguidas  vitórias  da  Federação,  em  várias  frentes  de  combate,  não 
diminuíam o  ímpeto,  a  agressividade,   sua  qualidade  no  combate  ou 
quantidade de reforços que constantemente recebiam.

De  outro  lado,  os  representantes  diplomáticos  da  Federação, 
pareciam mais perdidos que baratas tontas, em meio à tanta burocracia 
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exigida para se dirimir problemas entre raças diferentes.
Daí, a conclusão pragmática e direta do Almirante Fernando Zéca 

Corinthiano de que, enquanto houvessem arestas políticas, significativas 
ou não, a serem aparadas, as guerras e conflitos persistiriam.

Portanto,  o  pensamento  de  Clausewitz,  um  dos  maiores 
estrategistas  militares  do  universo  em  todos  os  tempos,  depois  de 
séculos, ainda continuava extremamente lúcido: “A guerra nada mais é do  
que a continuação da política por outros meios“.

Com  tal  filosofia  militar  realista  na  cabeça,  e,  sem  a  mínima 
esperança de ver um fim a tanta confrontação, o Almirante Fernando Zéca 
Corinthiano decidiu que já era hora de um merecido descanso.

Depois de voltar ao Sistema Solar de suas aventuras pelo espaço, 
na  base  da  Federação  em  órbita  da  Terra,  assim  que  recebeu  as 
congratulações  do  Almirante  Quinn  pela  sua  promoção,  o  Almirante 
Fernando Zéca não perdeu tempo e, em tom de brincadeira lembrou das 
férias que a longo tempo não tirava.

-Não posso negar o seu pedido, Almirante Corinthiano! 
Almirante Fernando Zéca respirou aliviado.
O Almirante Quinn recebeu bem a brincadeira com o seu pedido 

subliminar, e continuou as congratulações:
-Sua ficha exemplar e seu empenho no trabalho me obrigam a dar 

o  justo  descanso  que  a  tempos  não  lhe  é  concedido!  Tire  trinta  dias 
terrestres de folga e depois se apresente ao seu novo posto.

Entretanto, mesmo feliz e, tendo alcançado o seu objetivo, o mais 
novo  Almirante  da  frota  não  seguiu  de  imediato  para  o  merecido  e 
recompensador repouso, 

Na  verdade,  antes  disso,  o  Almirante  Fernando  Zéca   ainda 
supervisionou as reformas na sua nova espaçonave,  a  GALATRINA 5, 
chegando mesmo a comandar uma rigorosa bateria de testes que o levou 
até a uma sangrenta zona de combates longe do sistema solar.

Só então, depois de terminada esta tarefa, passou a refletir sobre 
como seria o descanso do guerreiro. 

Iniciava-se o mês de outubro e, agora que estava mais relaxado, o 
novo  Almirante  deu-se conta  de  que,  neste  ano,  não tivera  tempo de 
celebrar adequadamente o seu mais recente aniversário de casamento, 
que se dera em Setembro.

Imediatamente, uma idéia baixou na sua cabeça.
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Queria  celebrar  a  data,  mesmo que,  com atraso,  na  ESTAÇÃO 
ESPACIAL NOVE.

Mais especificamente, no bar do QUARK. 
Sim, porque, aquele era  o mesmo local da festa que fizera nos 

seus  tempos  de  Alferes,  depois  de  ter  casado  na  ponte  da  U.S.S. 
ENTERPRISE,  quando  esta  espaçonave,  que  à  época,  já  era  um 
monumento  histórico  da  Federação,  se  encontrava  na  ESTAÇÃO 
ESPACIAL NOVE..

Tamanha era  a fama desta,  que em, algumas das paradas que 
fazia  durante  suas  jornadas,  obrigava  seus  comandantes  e  a  própria 
Federação, a autorizarem visitações assistidas ou mesmo, celebrações a 
bordo, quando a segurança assim o permitia,  com fins de melhorar as 
relações diplomáticas e ainda, porquê não, levantar os famosos fundos 
financeiros ou de guerra..

Talvez, o Almirante Fernando Zéca não encontrasse novamente o 
pessoal  da  U.S.S  ENTERPRISE  pelas  cercanias,  mas,  certamente, 
relembraria com alegria, acompanhado da esposa, vários momentos e os 
desdobramentos do seu casamento no bar do Quark.

Decidida a forma de descanso, restavam tomar as medidas que 
efetivamente o viabilizassem, entre elas,  teria  de seguir  até a distante 
ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE onde às escondidas, faria os preparativos da 
festa sem que a sua esposa soubesse.

Com  os  colegas  de  Frota  e  até  mesmo  junto  aos  oficiais 
superiores, ela  era conhecidíssima, por seu rigor e disciplina.

Quando  ninguém  conseguiam  exercer  qualquer  controle  sobre 
Fernando Zéca Corinthiano, era à esposa deste que se recorria.

E os resultados sempre eram positivos.
Não à toa que, ela  ganhara a carinhosa alcunha de COMANDO 

CENTRAL.
Almirante Fernando Zéca Corinthiano queria que a festa atrasada 

da  celebração  de  seu  casamento  fosse  segredo,  daí,  seguiria  até  a 
ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE, onde faria os preparativos diretamente com 
o Quark.

Para  tal  viagem,  e,  para  não  deixar  pistas  que  alertassem  o 
Comando Central do seu paradeiro, o Almirante resolveu que não seguiria 
em nenhuma das espaçonaves que a Frota punha à sua disposição.

Seguiria numa civil.
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Comprou passagens de ida e volta pela internet através do seu 
canal  secreto, ao qual  o Comando Central  não tinha acesso, e seguiu 
para o espaçoporto levando apenas uma mochila com seu computador 
pessoal, os respectivos acessórios deste e mais alguns cacarecos.

Na hora agendada, o Almirante Zéca apresentou-se no respectivo 
balcão indicado no ticket que trazia consigo.

Foi entrega-lo para a atendente que ali estava, mas, esta,  nem se 
dignou a pegá-lo.

-O senhor é do vôo para ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE?
-Sim! Sou eu mesmo!
-Todos  os  vôos  comerciais  que  saem  deste  espaçoporto  estão 

cancelados  por  determinação  da  AGÊNCIA  DIRIGENTE  E 
ORGANIZADORA DA NAVEGAÇÃO  ESPACIAL  EM  TERRITÓRIO  DA 
FEDERAÇÂO,  que  se  encontra  em  greve  de  caráter  irrevogável  por 
tempo indeterminado.

Aquela pegou o Almirante de surpresa.
Ele até ficou na hora,  meio que, sem saber o que fazer diante da 

situação.
Depois do impacto inicial da terrível notícia, ele se lembrou que a 

Frota,  em  situações  de  emergência,  obrigava  por  força  de  Lei, 
espaçonaves  que  estivessem  em  território  da  Federação,  e  que 
seguissem  para  o  mesmo  rumo,  a  oferecerem  carona  a  oficiais  em 
trânsito.  

Era a famosa carona obrigatória.
Dirigiu-se até outro balcão do espaçoporto: o de informações, que, 

naquele momento estava ainda mais cheio de gente.
Esperou a fila andar, afinal, ainda não tinha seus 60 anos de idade, 

portanto, a preferência de tomar a dianteira no atendimento.
 Na sua vez, então, depois de ouvirem seus problemas, finalmente 

lhe deram uma informação útil.
-Realmente,  Almirante,  o  senhor  tem  razão.  O  seu  direito  pela 

carona está assegurado. 
“Ocorre que, todas as espaçonaves comerciais de transporte de 

passageiros  civis  estão  impossibilitadas  de  partir,  devido  à  greve.  Só 
decolam vôos de emergência médica, militares e cargueiros.”

O  atendente  até  que  era  solícito,  mas,  numa  primeira  vista,  a 
possibilidade  de  viagem  para  a  ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE parecia 
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estar cada vez menor.
-Almirante,  não  temos  programada  nenhuma  saída  para  a 

ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE.
O  atendente  olhava  no  monitor  onde  as  informações  eram 

projetadas, mas, seu semblante não era muito otimista.
Entretanto...
-Achei, senhor!
-O quê?
-Uma espaçonave cargueira ferengi saindo em vinte minutos rumo 

a ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE! É a única que temos, senhor. 
-Mais nada?
-Fora isso, só depois que a greve acabar, isso, se chegarem a uma 

negociação.
-Onde encontro a tripulação?
-Estão no portão de embarque 32.
-Não deixem que a espaçonave parta sem mim. Estou seguindo 

para lá agora.
-Sim senhor. Estou providenciando.
Almirante Fernando Zéca saiu correndo. 
Mesmo  sendo  baixinho,  careca  e  barrigudo,  quando  precisava, 

ainda conseguia fazer um esforço físico.
Logo, chegou até o portão de embarque 32.
Aguardando-o  na  entrada  do  mesmo,  se  encontravam  os  dois 

ferengis.
O Almirante Zéca dirigiu-se para eles, saudando-os com um aperto 

de mão.
-Olá! Sou o Almirante Fernando Zéca Corinthiano e preciso de uma 

carona de vocês até a ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE.
-Como vai  Almirante? Meu nome é Boson e este,  é  meu irmão 

Lepton. – Apresentou-se um deles. - Tem certeza que quer pegar uma 
carona  em  nossa  espaçonave?  Ela  é  um  cargueiro  e  não  tem 
acomodações condizentes para um oficial da sua patente.

-Não me incomodo com isso, senhores. O que preciso é chegar à 
ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE o quanto antes.

-Almirante. – Chamou Lepton. – Nosso plano de vôo leva um pouco 
mais de tempo do que o das espaçonaves de transporte civil, estamos 
com muita carga nessa viagem.
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-Compreendo, senhor Lepton, entretanto a AGÊNCIA DIRIGENTE 
E ORGANIZADORA DA NAVEGAÇÃO ESPACIAL EM TERRITÓRIO DA 
FEDERAÇÂO não deixa outra alternativa senão me socorrer junto aos 
senhores.

-Sendo assim, será uma honra tê-lo a bordo, Almirante. Faremos o 
melhor para que nossas acomodações possam atender condignamente 
suas necessidades.

-Então vamos em frente, senhores.

***

Não tardou muito e os três logo chegaram ao corredor que dava 
acesso direto para o interior do cargueiro ferengi de nome LATINUM.

Prosseguiram falando sobre amenidades até serem interrompidos 
por um homem de roupas pretas que se aproximou deles segurando uma 
espécie de prancheta eletrônica.

Um boné preto sem insígnia nenhuma não mostrava muito o seu 
rosto, mas, o Almirante logo percebeu que se tratava de um cardasiano.

Este, se dirigiu aos ferenguis dizendo:
-Houve um erro na primeira pesagem da carga e foi constatado que 

sua nave leva um sobrepeso de oito toneladas e meia.
-Oito toneladas e meia?!?! – Indagou o Lepton surpreso. – Mas eu 

mesmo acompanhei a pesagem e...
-Calma amigo!  - Interrompeu o homem das roupas escuras. – A 

taxa de sobrepeso não será cobrada no seu caso já que o erro foi nosso 
quando fizemos a pesagem na chegada da sua espaçonave.

Em seguida ele apertou um botão na sua prancheta e ela emitiu um 
ticket impresso que foi entregue a Lepton.

-Sua saída está  liberada.  Pode partir  imediatamente.  Insira  este 
ticket  no  seu  computador  e  a  navegação  automática  conduzirá  sua 
espaçonave até a zona onde a velocidade de dobra é permitida.

Olhando em direção do Almirante, ele ainda avisou:
-Senhor, não é permitida nesta área, a permanência de quem não 

for tripulante das naves atracadas.
-Eu estou partindo com eles.  – Esclareceu o Almirante.
-Mas aqui no meu prontuário, está registrado que a tripulação da 

nave LATINUM é constituída de apenas dois ferengis.
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-Sua  informação  está  correta,  senhor.  –  Disse  o  Almirante.  – 
Entretanto,  estou  pegando  carona,  em  caráter  de  emergência,  nessa 
nave, visto que, nenhuma outra está partindo para o nosso destino.

-Mas  esta  nave  é  cargueira,  e  não  tem acomodações  para  um 
terceiro tripulante. – Ainda retrucou.

-Não se preocupe! – Disse Boson. – O Almirante já está a par da 
situação e aceitou a condição da viagem.

Quando ouviu a palavra Almirante, o homem até arregalou os olhos 
e sua pele de aparência cardasiana, empalideceu ainda mais.

Ele até, deu  alguns claros sinais de incomodo com a presença do 
Almirante...

-É que...
O Almirante, entretanto não se perturbou e logo foi bem incisivo:
-Por  LEI,  a  nave  LATINUM está  obrigada  a  me  conduzir  nesta 

ocasião  emergencial,  ao  meu  destino,  que  é  idêntico  ao  dela.  O 
Comandante Boson já disse que pode improvisar uma acomodação para 
mim e isso já é suficiente.

-Claro... Claro... Então fica assim mesmo...
Meio trêmulo, o homem saiu andando enquanto os três avançaram 

pelo corredor para o interior da LATINUM.

***

LATINUM era uma espaçonave totalmente diferente de qualquer 
outro modelo tradicional ferengui ou mesmo da federação.

Com a forma de um torpedo de curvas suaves de duzentos metros 
de  cumprimento  por  vinte  e  sete  de  largura,  sendo  dotada  ainda,  de 
quatro aletas e igual número de propulsores  similares a conchas negras 
em sua base.

Numa  coisa  todos  tinham  razão:  aquela  nave  não  comportava 
confortavelmente muitos tripulantes além dos dois que tinha.

O exemplo disso era o exíguo espaço destinado à pilotagem.
A cabine,  mais lembrava  as dos antigos aviões terrestres, com 

duas  poltronas  viradas  para  janelas  e  monitores,  cercadas  por 
instrumentos, manches e pedais.

 Quem era mais alto alí tinha problema, já que, por ser desenhada 
para os ferengis, não era um exemplo de conforto para gente de maior 
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estatura física.
Mesmo para ficar de pé alí, era complicado.
Atrás das poltronas de pilotagem, junto aos armários ainda havia 

uma  porta  que  dava  para  um  banheiro  reservado  à  tripulação.  Tudo, 
projetado para os ferengis que eram mais baixos que os humanos.

Ainda  que  não  fosse  alto  e  conseguisse  entrar  na  cabine  de 
pilotagem  da  LATINUM,  mesmo  para  o  Almirante  Fernando  Zéca 
permanecer alí muito tempo de pé era complicado, já que, a posição em 
que se era obrigado a permanecer era das mais desconfortáveis:  todo 
encurvado.

Os bancos também eram inapropriados para seres humanos.
Boson  e  Lepton  sentaram-se  em  suas  poltronas,  e,  enquanto 

davam sequencia a rotina de partida, batiam boca um com o outro:
-O Almirante disse que eu sou o Comandante aqui, então, você tem 

que me obedecer.
-Nem você nem o Almirante não mandam nada aqui dentro. Quem 

põe ordem nessa casa sou eu. O que tem que ser feito por aqui, quem faz 
sou eu.

-Agora eu sou Comandante aqui, você viu o que o Almirante disse.
-Ei! Não me metam nessa briga! - Disse o Almirante. - Vou resolver 

o problema assim: os dois serão nomeados Comandantes e eu serei o 
Capitão desta nave assim mando em vocês, está bem?

-Mas estes militares são todos iguais: já querem chegar mandando! 
Esta nave é ferengi e quem manda aqui é quem trabalha, ou seja: eu!

-Se você não quer ser Comandante, então o Comandante continua 
sendo eu, já que, o Almirante assim me nomeou. Agora vê se trabalha aí 
porque temos que lucrar.

-Nesse ponto concordo! Temos que lucrar! 
-Almirante!  Perdoe  este  meu  irmão  indisciplinado!  Ele  é  muito 

jovem e não aprendeu a receber ordens! 
-Cavalheiros! - Disse o Almirante. - O que disse foi por brincadeira! 

Longe de mim querer  exercer  qualquer  autoridade sobre os senhores. 
Meu interesse é unicamente na carona. Administrem e comandem a nave 
de vocês como acharem melhor; aliás, se me permitem uma observação, 
gostei muito do design dela: é um clássico na Terra. E muito original se 
compararmos com outras naves características da Aliança Ferengi.

-Viu só? O que ele falou foi brincadeira. Você não é Comandante 
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de nada.
-Cale a boca! Ele está elogiando minha nave.
-Essa nave não é só sua. Eu também sou sócio nela. E em partes 

iguais. Não se esqueça disso.
-Ei rapazes! Não briguem! Apenas me digam onde posso ficar. - 

Interrompeu o Almirante cansado daquela discussão acalorada num tom 
de voz extremamente irritante , e dentro de um lugar apertado.

-O senhor pode ficar no compartimento 7C; Almirante.  Lá é o único 
lugar que sobrou vazio na LATINUM. Siga o corredor até o elevador 3 
que, dalí, o senhor chega até o seu compartimento. 

-Ok, obrigado. Vou até lá.
O Almirante saiu da apertada cabine pela parte de trás dela, onde 

havia  uma  escotilha  que  dava  a  uma  sala  maior  e  depois,  a  dois 
corredores,  e  seguiu  para  o  local  indicado  enquanto  os  dois  ferengis 
continuavam a discutir:

-Você  não  é  Comandante  de  nada.  Não  serve  para  ser  militar 
porque não sabe quando a “Guerra é boa para os negócios”.

-Não ouse mencionar para mim as  Regras de Aquisição. Só para 
refrescar a sua memória, lembre-se  também de que a “Paz é boa para  
negócios”. 

“Nós, os ferengis, podemos muito bem lucrar sem briga.”
-Então trabalhe aí, Comandante. Temos que faturar.
-Falou e disse.
Assim que entrou no elevador, e se afastou das vozes briguentas 

dos tripulantes, o Almirante pôde finalmente relaxar um pouco a cabeça.
O  povo  ferengi  era  notório  por  muitas  de  suas  características 

singulares ou até mesmo engraçadas,  mas,  o Almirante o considerava 
extremamente prático no seu cotidiano.

Mesmo em situações de conflito,  quando estavam indiretamente 
envolvidos, procuravam sempre o caminho do lucro.

Neste ponto, o Almirante Fernando Zéca sempre seguiu um pouco 
a  filosofia  ferengi  em,  durante  a  guerra,  tentar  fazer  com  que  suas 
operações  fossem  economicamente  viáveis  e  financeiramente  auto-
sustentáveis.

Entrar em combate para tomar prejuízo estava fora de questão no 
seu modo de pensar.

Infelizmente porém, o Almirante sabia que, nem sempre dava para 
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seguir esta tese, principalmente nos dias que, a batalha entra no quarto 
em  que  está  se  dormindo,  depois  de  invadir  a   casa  sem avisar  ou 
mesmo, bater na porta.

Com tais reflexões em mente, ele chegou ao compartimento onde 
ficaria.

Abriu a porta do mesmo  e viu um ambiente sem móveis,  mas, 
amplo, com uma área de uns quarenta metros quadrados, tendo até um 
banheiro privativo. 

Alí dentro estava muito frio mesmo, bastante frio.
Mas,  não  era  nada  que  impedisse  o  Almirante  de  puxar  uma 

soneca.
Ao contrário do que lhe fora dito, o local não estava vazio, haviam 

alguns contêineres fechados. 
Nada entretanto, que o impedisse o seu descanso dos justos.
Deitou-se sobre um dos contêineres, apoiando a cabeça na  bolsa, 

e improvisando-a assim, como um travesseiro.
Adormeceu ouvindo um zumbido baixo que saía da carga sobre a 

qual se deitara.

***

Assim que acordou, a primeira coisa que viu,  foi  o rosto de um 
feioso ferengi.

Decididamente, para um humano, esta não é a melhor forma de se 
despertar.

Menos ainda para o Almirante  Fernando Zéca que,  mesmo não 
sendo  mais  jovem,  ainda  gostava  de  acordar  com ereções  depois  de 
sonhar com sua esposa ou até com outras lindas mulheres.

Mas nem sempre, a vida lhe proporcionava mais tais prazeres.
Nos últimos tempos, acostumara-se a despertar com explosões de 

tiros de armas inimigas atingindo o casco de suas naves, ou mesmo, com 
seus companheiros de armas gritando e implorando por socorro.

Isso, quando conseguia dormir, já que, para um oficial tático como 
Fernando Zéca Corinthiano, o árduo trabalho pela Frota Estelar parecia 
não ter fim.

A galáxia inteira parecia em guerra. 
A  todo  momento,  em  qualquer  lugar  que  estivesse,  havia  um 
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motivo para trocar tiros com eventuais inimigos.
Decididamente,  os  tempos  eram  tais  que,  a  impressão  que  se 

tinha, era que a diplomacia estava sendo muito mal paga, ou, não queria 
saber de trabalhar pela paz.

Portanto, assim que despertou e viu um ferengi na sua frente, o 
Almirante não se assustou, tão-pouco sobressaltou-se.

Aquele, mesmo sendo feio, ao menos não lhe trazia no momento, 
más  notícias  sobre  ataques  inimigos  que  estivessem  explodindo  a 
espaçonave. 

Nada disso! 
Apenas  uma bandeja com alguma comida.
Ao ver o conteúdo da bandeja, o Almirante Fernando Zéca não se 

surpreendeu, tão pouco fez cara feia.
Num caneco grande havia a tradicional bebida BURACO NEGRO.
Num pires ao lado, alguns insetos e vermes vivos que os ferengis 

consideravam verdadeiras iguarias.
Acostumado a missões em que passava longo período sem comer, 

ou apenas alimentando-se do que a natureza provê, o Almirante não se 
fez de rogado, meteu a mão nos bichinhos e enfiou-os ainda vivos na sua 
boca.

Em seguida, fechou os olhos e mastigou lentamente a massaroca 
enquanto  sentia  as  criaturinhas  ainda  se  mexendo  desesperadamente 
sobre sua língua.

Engoliu tudo e depois, de um gole só, tomou a bebida no caneco.
-O  senhor  dormiu  aproximadamente  doze  horas  terrestres, 

Almirante, vim aqui apenas oferecer um desjejum.
-Excelente.  -  Disse  o  Almirante.  -  Muito  obrigado.  Me  repôs  as 

energias.
Ficou de pé, deu um arroto e foi  para o banheiro que havia no 

compartimento, para dar aquela “aliviada” pós soneca.
-Estes contêineres aqui são seus, Almirante?
O Almirante terminou de se aliviar no apertado sanitário ferengi e 

pediu para repetir mais uma vez a pergunta.
-Estes contêineres, são seus, Almirante?
Lavando  as  mãos,  o  Almirante  saiu  do  banheiro  sem  entender 

muito bem...
-Não. Claro que não. Eles já estavam aqui quando entrei.
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-Essa carga não é nossa.
-Essa aqui onde eu dormi em cima?
-Essa aí onde o senhor dormiu mais de doze horas terrestres...
-Sabe o que tem aí dentro?
Ao fazer esta pergunta, o Almirante olhou melhor os contêineres 

verificando a existência de caracteres cardasianos que, até então, não 
havia reparado.

Seu cérebro começou a trabalhar a mil por hora.
O zumbido que saia dos contêineres lhe lembrava alguma coisa...
Então, uma luz iluminou suas ideias...
-Acho que temos uma bomba nas mãos!
O ferengi  acionou  o  tricorder  e  mostrou  os  resultados  no  visor 

deste para o Almirante.
Este, logo identificou pelos sinais, até o modelo do armamento.
-Nós temos uma bomba neutrônica nas mãos.
Olhando o contêiner por  fora,  verificou que as fechaduras deles 

não estavam trancadas ou comprometidas. 
Bastava apertar um botão para abri-las.
Apertou o botão e o contêiner se abriu com um chiado revelando o 

seu conteúdo.
Não era apenas uma bomba neutrônica...
Eram dezenas! 
E tinham forma de esferas verde-escuras com um mecanismo de 

acionamento na sua parte superior que muito as assemelhava às antigas 
granadas de mão.

-Estas  bombas  podem  arrasar  um  planeta  inteiro.  -  Disse  o 
Almirante. - É um equipamento de circulação altamente restrita. O porte e 
uso dele sem ordem ou autorização é considerado crime em áreas sob 
comando da Federação!

-Isso aí não é nosso, Almirante. Não faz parte do meu inventário. - 
Respondeu o ferengi que, pelo sistema de comunicação interna da nave, 
instalado  na  parede  mais  próxima,  chamou  pelo  irmão  na  cabine  de 
comando.

-Qual  o  problema?  O  Almirante  não  gosto  da  refeição  pós-
despertar? Eu mandei o BURACO NEGRO gelado demais?

-Nada disso! O Almirante saboreou o café da manhã com apetite 
incomum para  os  humanos,  entretanto,  temos  aqui,  uma carga  de  … 
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Como é que chama isso mesmo, Almirante?
-Bombas Neutrônicas. O que vocês tem aqui, dá para destruir um 

planeta inteiro, e ainda sobra.
-Bombas Neutrônicas... Já ouviu falar disso?
-São  bombas  que  explodem,  destroem  patrimônio  e  causam 

prejuízos materiais. Você não entende nada de armas mesmo.
-Ora. O Almirante nomeou você o Comandante, não eu. Esse é um 

assunto  que  você  tem que  entender,  não  eu.  O  meu  negócio  aqui  é 
descobrir porque essa carga ilegal veio parar aqui...

-Vou ligar o piloto automático e estou a caminho.

***

-Essa carga não é mesmo nossa.
-Quando chegamos no Sistema Solar,  ela  não estava aí.  Tenho 

certeza disso.
-Então essa carga foi colocada aqui no espaçoporto. - Concluiu o 

Almirante. - Muito provavelmente como provável suspeito envolvido, eu 
listaria  o  sujeito  que  estranhamente  vimos  saindo  da  nave  de  vocês. 
Tenho certeza que ele era cardasiano.

Olhando  mais  outros  contêineres  alí  dentro  com  o  mesmo 
conteúdo,  acabaram  por  encontrar  ainda,  um  dispositivo  de 
armazenamento de dados com vários arquivos no seu interior.

Através do tricorder,  alí  mesmo puderam verificar  o que eram e 
para que serviam tais arquivos.

Descobriram  que  eram  mensagens  direcionadas  para  o 
destinatário daquelas bombas. 

O chefe de um grupo de terroristas cardasianos. 
Vendo o conteúdo de tais mensagens, o Almirante logo percebeu 

que todo aquele armamento seria utilizado para atentados terroristas a 
serem perpetrados na ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE, em Bajor e ainda, em 
outros lugares do setor espacial. 

Tinha que preparar  uma armadilha para pegar  os criminosos,  já 
que, era mais do que sabido que, de algum modo, eles dariam um jeito 
para tirar sua carga da nave ferengi.

Entretanto,  os  três  deveriam  verificar  até  onde  a  espaçonave 
estava carregada com material que não fosse de sua propriedade.
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Daí, concordaram em percorrer a espaçonave, compartimento por 
compartimento, para verificar, se havia mais alguma irregularidade.

***

-Pretendemos  montar  uma  loja  de  penhores  na  ESTAÇÃO 
ESPACIAL NOVE.  Concordo que temos muitos  produtos  estranhos no 
nosso  inventário  para  negociar,  mas,  estas  bombas,  não  fazem parte 
dele.

-Se esse tipo de bomba você diz que não tem no seu inventário, 
não quer  dizer  que você não a negocie.  -  Disse o Almirante com um 
sorriso maroto.

-Se  houverem  interessados  e  a  margem  de  lucro  for  boa  nós 
negociamos qualquer coisa, Almirante. E com qualquer um! Acontece que 
estas bombas não são nossas. Eu quero agora saber como elas vieram 
parar aqui dentro.

-Eu sugiro uma verificação nas imagens gravadas pelas câmeras 
de segurança internas da espaçonave.

-Por uma questão de contenção de custos, esta espaçonave não 
grava as imagens do que ocorre aqui dentro, Almirante. 

-Que azar! - Reclamou o Almirante. -  Taí outra provável razão por 
terem  escolhido  sua  nave  para  fazer  este  transporte  ilegal,  além  do 
destino para a ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE.

-Isso sem contar o fato de ser uma espaçonave comandada por 
ferengis. Se esse contrabando fosse encontrado com a gente, a história 
terminaria  por  aí  mesmo,  e  os  verdadeiros  culpados  nem  seriam 
procurados.

-Os humanos sempre colocam a culpa nos ferengis.
-Você tem razão, mas, nesse caso, como existem os arquivos que 

comprometem os terroristas,  a pena que vocês receberiam certamente 
seria reduzida. - Esclareceu o Almirante.

-Ainda seriamos condenados? Mas estes humanos são malucos 
mesmo:  permitem  que  contrabandistas  coloquem  carga  ilegal  num 
espaçoporto administrado por eles, e ainda jogam a culpa nos ferengis.

-É o jeito humano de se livrar da culpa. Passando a batata quente 
para  os  outros.  -  Disse sorrindo o  Almirante.  -  Mas certamente  vocês 
poderiam recorrer a um bom advogado e, no final da história, até saírem 
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lucrando com uma gorda indenização paga pela AGÊNCIA DIRIGENTE E 
ORGANIZADORA DA NAVEGAÇÃO  ESPACIAL  EM  TERRITÓRIO  DA 
FEDERAÇÂO.

-Então vamos lucrar assim mesmo. Retornaremos para o Sistema 
Solar, entregamos a carga e fazemos uma queixa contra essa tal Agência. 
Ou  eles  nos  pagam  uma  indenização,  ou  entramos  com  uma  ação 
juntamente à Justiça humana.

-Calma aí, rapazes. As coisas não funcionam assim com a Justiça 
humana. E, por outro lado, temos que prender toda essa quadrilha que 
está transitando esse material ilegalmente. Vamos seguir viagem e tratar 
de pegar os pilantras na ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE. Como a nave de 
vocês  não  dispõe  de  canais  de  comunicação  seguros,  não  devemos 
alertar as autoridades da nossa descoberta, pois assim, poderemos estar 
alertando também os bandidos. 

-Mas  Almirante,  prosseguindo  viagem,  se  as  autoridades  nos 
pegarem pelo caminho, poderemos ser presos do mesmo jeito.

-Não  comigo  a  bordo!  Nesse  caso,  já  entro  em contato  com o 
comandante da ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE por um canal privado que, 
certamente esta presumível  autoridade disporá em sua espaçonave,  e 
damos andamento à armadilha.

Os ferengi nada disseram. 
Não podiam discordar, afinal, o Almirante tinha razão.
Assim,  enquanto  o  piloto  automático  da  LATINUM  mantinha  a 

espaçonave no curso correto, os  três percorriam cada compartimento 
dela, fazendo as verificações necessárias na carga.

O  espaço  interior  era  mínimo  e  muito  apertado  pois  a  nave, 
naquele momento, estava completamente lotada!

-Vocês vão começar negócio na ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE e já 
tem um cargueiro desse porte cheio de mercadoria até a boca? Caramba! 
No sistema solar, só com a venda  dessa espaçonave, que é um modelo 
clássico, o sujeito viveria bem por uns trinta anos...

-Somos humildes ferengis que trabalham noite e dia para se prover 
de um bom sustento, Almirante.

-Almirante, quem trabalha aqui sou eu. O Comandante aí só fica 
olhando.  Tem  preguiça  até  de  fazer  as  contas  e  as  verificações 
matemáticas de praxe no caixa ao fim do expediente.

-Porque é o Comandante quem manda, por ter mais experiência e 
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sabedoria. Alguém aqui tem que fazer o trabalho cerebral. E não pense 
que trabalho cerebral não queima calorias. Depois de muito pensar eu 
preciso de descanso merecido.

-Você dorme o tempo todo! Ponha o computador para pensar e 
trabalhe um pouco. Assim não cansa tanto. 

Foi então que o Almirante notou outra coisa engraçada. 
Alguns  contêineres  de  formato  familiar  que  haviam  naquele 

compartimento.
-Mas  aqui  temos  rifles  feizers!  Caramba  rapazes!  Este  material 

também deve fazer parte do contrabando.
-Não Almirante! Esse material é nosso. É para comercialização.
-Pode  verificar,  Almirante.  -  Disse  Lepton  entregando-lhe  a 

prancheta  com  uma  imagem  da  autorização  do  documento  de  porte 
daquele armamento.

A documentação estava em ordem.
O negócio dos ferengi estava autorizado a portar e comercializar 

aquele e muitos outros tipos de armamento.
-Aqui está tudo ok. Mas gostaria de satisfazer minha curiosidade...
O Almirante se aproximou do contêiner e o abriu.
A tampa deste deslizou lateralmente, exibindo o seu conteúdo.
Diante daquilo, os olhos do Almirante até brilharam. 
Parecia os de  uma criança no seu dia 12 de outubro recebendo 

presentes.
-Se estes rifles forem autênticos, eles são muito melhores do que 

os que nos dão na Frota.
-Só trabalhamos com material autenticado, Almirante. Estes rifles 

disparam e são da melhor qualidade. Veja os selos de garantia.
-Quero comprar alguns destes para os meus comandados! O lixo 

que nos dão na Frota diante disso aqui, não serve para nada. Aquelas 
porcarias só dão problemas e muito mal arranham o alvo.

Seguindo  a  vistoria,  o  oficial  da  frota  pôde  verificar  que  o 
carregamento da nave tinha todo tipo de artigos comercializáveis: desde 
armas  antigas  ou  super-modernas,  até  obras  de  artistas  célebres, 
passando ainda, por todo tipo de quinquilharia que pudesse agradar um 
colecionador ou simples interessado em comprar.

Entre  tantas  curiosidades  e  riquezas,  havia  um  grande 
equipamento em destaque. 
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Assim que colocou os olhos nele, o Almirante se surpreendeu não 
só pela forma e tamanho, mas também, por não fazer a menor ideia de 
sua finalidade.

-Mas  o  que  faz  esse  trambolho?  Indagou  perplexo  tentando 
entender aquilo tudo.

-Esta é uma máquina de fazer esposas.

*** 

-Quê?!?!?!
O  Almirante  olhou  firmemente  para  os  ferengis,  que  não 

esboçavam o menor sinal de humor e indagou:
-Esse trambolho serve  para  fazer  bonecas de borracha para os 

tarados e pervertidos?
-Não Almirante. Não estamos falando de bonecas infláveis.
-A máquina faz esposas de verdade.
-Robôs? Androides?
-Nada disso. São esposas. Esposas de verdade, Almirante.
-Não posso acreditar num negócio desses.
Pela  cabeça  do  Almirante,  logo  passou  a  hipótese,  não  muito 

remota, daquela máquina de fazer esposas, ser mais uma trambicagem, 
mas, olhando a expressão dos ferengis naquele momento não enxergava 
a menor possibilidade de estar tratando com mentirosos.

Aqueles  dois,  tirando o fato  das brigas,  pareciam meticulosos e 
honrados.

-Me expliquem melhor essa história.
-Este item especificamente pertence a um lote de vários objetos 

que obtivemos, e eram de propriedade do Glorioso Prince Nagus.
-Obtiveram de forma honesta, quero crer. - Disse o Almirante com 

voz firme.
-Sem dúvida,  Almirante.  Nosso negócio  é  sério,  como o  senhor 

pode ver.
-Nós  fomos  chamados  por  um  servidor  da  família  do  Glorioso 

Prince Nagus, que nos proporcionou uma oportunidade de lucros com a 
comercialização de objetos e pertences que não seriam mais utilizados.

-Mas pode um servidor vender os objetos da família deste Prince 
Nagus? Que autoridade ele tem para tanto?
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-Prince  Nagus  partiu  com sua  esposa  para  meditar  em alguma 
gelada caverna de Ferenginar. Segundo o servidor, ele deixou autorização 
escrita e assinada de próprio punho permitindo-o a administrar da forma 
mais produtiva os seus bens.

-Aqui está. - Mostrou na prancheta, a autorização a que se referia.
O Almirante coçou o queixo:
-Até  aqui  tudo  bem,  senhores,  mas,  essa  máquina  de  fazer 

esposas é o quê? Uma brincadeira?
-Logo se vê que o senhor ainda não conhece muito bem toda a 

cultura ferengi, Almirante.
-Estou  sempre  aprendendo  um  pouco  mais  a  cada  momento. 

-Retrucou o desconfiado oficial  da Frota.  -  Por  favor,  iluminem o meu 
caminho.

-Prince Nagus é a mente mais poderosa do universo, Almirante. 
Mais até, do que a do poderoso Nagus.

-Prince Nagus é que deveria ser o Grande Nagus.
-Deveria, mas não quis.
-Prince Nagus é um sábio.
-Sim ele é um sábio. Ele pensa diferente. É um ferengi de visão.
-Ele é adotou uma  filosofia que vocês humanos chamam de social-

comunismo, misturada à forma ferengi de gerenciar a vida.
-Ferengi social-comunista? Por favor, não brinquem assim comigo.- 

Retrucou o Almirante visivelmente incrédulo. -  Estas três palavras não se 
misturam.

Estava claro que o Almirante mal podia acreditar no que ouvia: um 
ferengi  comunista  era  algo  que  simplesmente  estava  além  de  sua 
compreensão.

Qualquer  enciclopédia  para  analfabetos  explicava  claramente 
algumas  das  principais  características  ferengis  aos  desentendidos,  de 
forma  rudimentar  a  não  deixar  dúvidas;  ferengis  são:  baixinhos, 
orelhudos, feiosos e extremamente CAPITALISTAS em quase todos os 
seus momentos de vida.

A simples existência de um ferengi de tendencia filosófica social-
comunista só podia ser uma piada das mais engraçadas.

-O Senhor não entendeu, Almirante! Prince Nagus transcendeu o 
capitalismo. Sua mente, do nada, pode fabricar ouro latinum prensado. 

-É a pura verdade, Almirante. 
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-Ele faz ouro, do nada, na sua frente.
-Por isso o chamam de O GRANDE ALQUIMISTA. Ele tem a mente 

mais poderosa do universo.
O Almirante ouvia aquilo boquiaberto.
-Ele se recusou a ser o Grande Nagus a mais de trezentos anos 

terrestres. Na época, disse que não poderia aceitar tamanha honra, pois, 
nas suas meditações, procurava enxergar um sistema financeiro capaz de 
dar prosperidade a todos os povos do Universo, atendendo ainda, suas 
necessidades sociais.

-Um ferengi vive tanto tempo? - Indagou o Almirante.
-Prince Nagus vive.
-Vê, Almirante? Estamos falando dos objetos de um grande ferengi.
-Respeito isso, senhores, mas, vocês me falaram de uma máquina 

de fabricar esposas. Será que eu entendi errado?
-Prince Nagus,  da  sua infinita  sabedoria,  durante  seus  anos  de 

juventude, criou tal máquina.
O Almirante  fazia  caretas  a  cada coisa  que ouvia,  mas,  estava 

interessado...
-Bebendo de algumas das principais correntes filosóficas do social-

comunismo,  Prince  Nagus  conheceu  uma de  liberação  sexual  onde  o 
socialista-comunista  poderia  desfrutar  de  quantas  parceiras  sociais-
comunistas quisesse.

-O comunista poderia transar com quantas comunistas quisesse... - 
Concluiu  o Almirante em voz alta  e  de maneira simplificada.  -  Entendi 
certo?

-Isso mesmo.
-Acontece que a comunidade ferengi à época, não estava evoluída 

suficientemente para entender o pensamento social-comunista do glorioso 
Prince  Nagus,  e  as  fêmeas,  por  esta  questão  filosófica,  não  queriam 
saber dele.

“Nesse momento histórico, ele já era capaz de criar barras de ouro 
látinum prensado do nada só com os poderes de sua mente.”

“Foi  quando ele  decidiu  casar  e  criou essa máquina de fabricar 
esposas.”

“Como  em  seus  tempos  de  solteiro,  era  muito  liberal,  ele  quis 
possuir esposas de várias raças.”

“Uma  ferengi,  uma  andoriana,  uma  klingon,  uma  vulcana,  uma 
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orion...”
-Caramba! O Prince não era fraco... - Comentou o Almirante.
-Uma mente aberta a novidades. Uma mente poderosa capaz de 

criar  uma barra  de  ouro  latinum do  nada...  Sendo  assim,  uma mente 
capaz de criar uma fêmea apta para o casamento.

-Prince  Nagus  conheceu  de  perto  os  segredos  da  criação  do 
universo, portanto, para ele não deveria ser difícil compreender as forças 
envolvidas na concepção de uma mulher.

-E  então,  ele  criou  A  Máquina  de  Fazer  Mulheres,  que  é 
perfeitamente funcional.

-Como sabem que ela funciona? Vocês a testaram? - Indagou o 
Almirante.

-Almirante,  este  é  o  único  item  do  nosso  inventário  que  não 
testamos.

-Confiamos no único ferengi que a testou, certificou e aprovou: o 
próprio Prince Nagus que, daí, criou a sua esposa. 

-Se ele era assim tão liberal, por-que não fabricou mais esposas?
-A primeira esposa fabricada nessa máquina, era ferengi. O Prince 

Nagus  a  julgou  uma  criação  tão  completa,  que  nunca  mais  usou  a 
máquina novamente.

-Eu  ainda  sou  partidário,  de  que  foi  a  própria  primeira  e  única 
esposa  do  Prince  Nagus,  que  não  o  autorizou  a  criar  mais  fêmeas 
sedentas por sexo.

-Que seja, irmão. Sua teoria é muito boa e até bem fundamentada, 
mas, o que nos interessa, é que a máquina ainda pode nos render muito 
dinheiro junto a solitários mineradores. 

“Ela ainda  é capaz de  fabricar mais quatro esposas: uma orion, 
uma vulcana, uma klingon e uma andoriana.”

-Nossos  lucros  serão  enormes.  Velhos  mineradores  pagam 
fortunas só para ter boas cozinheiras nas proximidades, imagine então, 
fêmeas fieis e sedentas por sexo...

O Almirante olhava para o aparelho, que ocupava o compartimento 
que tinha uma área de sessenta metros quadrados e, uma altura média 
de uns seis metros.

Em determinada parte dele, haviam cinco cilindros, feitos de um 
material transparente como o acrílico, em cujo interior, em quatro deles, 
pontos de luz extremamente brilhantes, do tamanho aproximado ao das 
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bolas de tênis.
Em cada um dos cilindros iluminados, uma cor diferente brilhava.
Um era verde, o outro branco, o seguinte, azul e, o último aceso: 

vermelho.
O quinto cilindro estava apagado.
-Estes pontos brilhantes no interior dos cilindros são o quê? Uma 

espécie de semente que se transforma nas mulheres?
-Precisamente...
-Cada cor corresponde a uma delas: a verde é uma fêmea orion, a 

branca, uma vulcana, a azul corresponde a uma andoriana, e, a vermelha 
a uma fêmea klingon.

-E  quanto  tempo leva  para  a  esposa  ficar  pronta?  -  Indagou  o 
Almirante.

-Sai na hora.
-Em menos de cinco minutos.
-Veja só.
Lepton  mostrou  sua  prancheta  para  o  Almirante  de  onde  foi 

projetado no ar um vídeo tridimensional.
Ele  mostrava  um  ferengi,  muito  provavelmente,  Prince  Nagus 

quando jovem, acionando a máquina, já que, segundo Boson e Lepton, 
ele teria sido o único a usá-la. 

A  imagem  não  estava  na  melhor  qualidade  possível,  já  que, 
aparentava ter sido realizada com  câmeras de mais de duzentos anos de 
idade.

O vídeo mostrou o ferengi regulando a máquina, algo que parecia 
ser bem simples, e, as mudanças ocorrendo.

Dentro do cilindro que no momento em que aparecia Prince Nagus, 
se encontrava aceso, brilhava um ponto cor de rosa. 

Assim que a regulagem foi terminada, o brilho do ponto cor de rosa 
desapareceu e, em seu lugar, surgiu uma linda fêmea ferengi.

-Veja  Almirante,  esta  é  a  esposa  do  Prince  Nagus.  Este  vídeo, 
mostra como ela nasceu.

A imagem continuou mostrando-a.
Ela assim que saiu do interior do seu cilindro transparente, abraçou 

o Prince Nagus e começou a acariciar, morder e lamber as orelhas deste.
Naquele  momento,  diante  de  tais  imagens,  os  ferengi  pareciam 

especialmente exitados.
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-Veja como ela lambe a orelha dele.
-Ahhh... Se uma fêmea me lambesse as orelhas assim, os pelos 

internos,  ligados  aos  canais  eróticos   dos  meus  ouvidos  ficariam 
estalando por meses só em relembrar.

-Eu gozaria na hora.
-Eu também! Ia ser um jorro! Ia ser que nem uma fonte.
-Você tá velho demais para isso.
-Ahhhh...
-Ei rapazes! -Bradou o Almirante. - Já entendi o final da história.
E desligou o vídeo com as imagens da prancheta,  deixando os 

ferengis bem desanimados.
-Já sei como essa história termina e não me interessa. O Prince 

Nagus arrumou uma chefa para comandar sua vida e, assim viveu feliz 
para sempre...

-Como sabe? Nós nem chegamos ao final..
E nem chegariam mesmo que quisessem, subitamente, no sistema 

de  comunicação  instalado  na  parede  mais  próxima,  estalou  uma 
mensagem sonora.

Era uma voz humana pedindo por socorro:
-...precisamos de ajuda. SOCORRO!!! Dezenas de naves klingons 

estão  cercando  minha  espaçonave.  As  atitudes  deles  aparentam  ser 
hostis, de qualquer forma, estou fazendo manobras evasivas para fugir de 
um  eventual  ataque,  por  favor,  se  alguém  estiver  na  escuta... 
SOCORRO!!!

Bóson deu alguns cliques nos comandos de sua prancheta e, logo 
se inteirou da situação.

-Droga! Não temos como escapar desse pedido de socorro! Eles 
estão bem na nossa rota e já devem ter nos detetado.

-E  verdade!  Porcaria!  Estamos  indo  rapidamente  na  direção  do 
infeliz  e  do  bolo  de  naves  klingon!

-Não  tem  problema,  seus  medrosos.  Eu  piloto  a  nave  agora.  - 
Disse  o  Almirante,  automaticamente  pronto  para  o  confronto.  -  Tenho 
experiência em briga com os klingons e sou capaz de mastigá-los em 
combate assim como vocês fazem com as baratas no seu café da manhã.

-Sim, mas as baratas são deliciosas. - Disse Bóson. - Os klingons, 
por outro lado, já não são assim tão saborosos.

-Ademais, nossa espaçonave não está preparada para o combate.
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-É uma nave de carga, Almirante. Não temos, campos de força, 
canhões  ou  qualquer  outro  tipo  de  armamento  preparados  para 
confrontação.  Estes  armamentos  são  acessórios  caros,  montados, 
ocupam  mais  espaço  e  nos  obrigaria  a  fazer  várias  viagens  para 
transportar tudo o que temos.

-Diminui a nossa margem de lucro e aumenta muito os gastos.
-Malditos unhas de fome! - Praguejou o Almirante. - É por pensar 

assim  que  a  Federação  está  em  guerra  para  todos  os  lados.  Se 
esmagasse exemplarmente apenas um dos nossos inimigos, ninguém se 
atreveria a mexer com a Frota. Estão caindo no conto do Napoleão e do 
Hitler e ninguém está fazendo nada.

O Almirante estava lívido e vermelho de raiva.
Negócio de passear em espaçonaves desarmado pelo espaço não 

era com ele.
-Vamos para a cabine de comando. - Ordenou. - Tenho uma ideia 

que talvez nos salve as vidas.
Correram para  lá,  e  assim  que  chegaram,  a  situação  pôde  ser 

melhor  avaliada,  pelo  Almirante,   com rápidos  movimentos  dos  olhos, 
correndo por todos os mostradores, mapas e controles. 

Sem  muita  cerimônia  ele  sentou-se  na   apertada  poltrona  de 
pilotagem, avaliou o que tinha ao seu redor  e tirou do interior  de sua 
sacola um pen-drive que espetou numa entrada UCB que havia no painel 
de controle a sua frente.

Digitou alguns comandos no teclado, aproximou-se do microfone 
que havia alí e disse:

-Atenção  frota  klingon!  Aqui  quem  está  falando  é  o  Almirante 
Fernando  Zéca  Corinthiano.  Vocês  estão  em  espaço  sob  controle  da 
Federação. Rendam-se ou sofram as consequências.

Houve então um burburinho geral. Pelos meios de comunicação.
-O Almirante Fernando Zéca Corinthiano está no pedaço.
-Maldito seja!
-Vamos acabar com ele!
-Desgraçado destruiu a nave onde estava meu primo.
-Ele matou o meu irmão.
-Destruiu um monte de naves klingons.
-Este maldito matador de klingons! Quero um pedaço dele.
-Já matou mais klingons em combate do que os piores genocidas 
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do universo.
-É o exterminador da Federação.
-Vou fazê-lo morrer em agonia e gritando de dor.
-Eu  também quero  vingança  pelos  inúmeros  guerreiros  que  ele 

matou.
Os ferengis se viraram para o Almirante Zéca que, apenas exibiu 

um sorriso maroto com o canto dos lábios.
-Almirante! Parece que o senhor arrumou muitos amigos entre os 

klingons.
-O  senhor  sabe  o  que  está  fazendo?  Para  mim  parece  que 

estamos seguindo para uma grande fria.
-Calma rapazes! Eu sou mesmo muito famoso entre os klingons no 

setor  PI  CANIS.  Lá,  eles  ficam muito  irritados  quando  ouvem  o  meu 
nome.

-Almirante, nós estamos bem longe do setor PI CANIS, aqui não é 
espaço de domínio  klingon.  Sua má fama não se  restringe só  àquele 
setor.

-Concordo!  Eu sei  que ela  sempre me precede nos locais  para 
onde vou, mas, não se preocupem, estes klingons estão mais apavorados 
que nós.

-Mais  apavorados,  Almirante?  Nossos  mostradores  indicam  que 
eles estão vindo com tudo para cima da gente. Logo estaremos debaixo 
de fogo klingon.

-Não se preocupem, confiem em mim, deixem comigo que eu sei o 
que eu tou fazendo.

-E o que o senhor está fazendo?
-Me preparando para enfrentar essa turma de brigões.

***

-Ele vai nos matar!
-Almirante! Por favor! Eu lhe imploro! Nossa nave não está pronta 

para combater uma gigantesca frota klingon.
-Malditos  sejam  os  militares!  Acham  que  todos  os  problemas 

podem ser resolvidos com troca de tiros!
Ainda  exibindo  o  seu  confiante  e  maroto  sorriso,  o  Almirante 

apertou um botão no painel, e uma música começou a tocar no sistema 
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de som e ainda pelo sistema de comunicação klingon.
-Assim  que  essa  música  começar  a  tocar  no  sistema  de  som 

interno  das  naves  klingons  ela  não  vai  parar  mais,  mesmo  que  eles 
tentem desligá-la.

-Vai  tocar  música  para  os  klingons  nos  matarem,  Almirante?  O 
senhor tem grande senso de humor.

-Não é uma música qualquer. Esta aí é de uma banda de Rock que 
eu tive e se chamava os ENDIVIDADO$, virou top nas paradas do planeta 
natal dos pingos. Por outro lado, tornou-se a música mais odiada por todo 
o império klingon. 

“Nenhum  klingon  consegue  ouvi-la  por  muito  tempo  sem  se 
descontrolar.”

-Eles podem abaixar o volume.
-O arquivo  desta  música,  contém um virus  que,  que vai  causar 

grandes danos e estragos nos computadores klingons, estes ficarão fora 
de controle e não obedecerão mais nenhum comando de seus usuários.

“Só as vibrações sonoras desta música são altamente prejudiciais 
a tudo o que é klingon.”

-E se tocarmos isso a bordo da LATINUM correremos algum risco?
-Não! Aqui não. O único risco aqui é o de vocês não gostarem de 

minha música e me deixarem chateado.
-Podemos ouvi-la?
-Sim. A introdução instrumental já está terminando, a letra dela, e 

mais a minha voz é que fazem o verdadeiro estrago nos ouvidos klingons, 
vejam só:

PINGO PINGO PINGO NA CABEÇA DO KLINGON

PINGO pra deixar, o danado arisco.
Pergunto o que é uma vida sem risco.
Daí eu atazano pra corrê do perigo.

PINGO PINGO PINGO NA CABEÇA DO KLINGON

O Pingo que era um já pariu vinte e cinco
O klingo tá nervoso, não qué papo com pingo
Mas não adianta que Pingo qué ficá amigo.
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PINGO PINGO PINGO NA CABEÇA DO KLINGON

E a música seguiu se repetindo incessantemente...
-Mas isso deixa qualquer um louco.
E era verdade. 
No mesmo momento que aquela música horrenda começou a ser 

reproduzida,  a  gigantesca  frota   klingon  perdeu  velocidade  até  se 
paralisar completamente.

Por  outro  lado,  a  espaçonave  que  estava  fugindo  da  ameaça 
eminente, conseguiu abrir distancia  escapando do perigo.

Aproveitando o embalo da precária situação de segurança em que 
se  encontrava,  o  Almirante  acelerou  os  motores  do  cargueiro  a  plena 
potência para abrir o máximo de distância, enquanto os klingons, ainda 
padeciam dos efeitos infernais da sua amaldiçoada e desafinada música.

***

-As baterias estão no fim.  Não poderemos prosseguir  por  muito 
mais tempo nesse ritmo, Almirante.

O Almirante olhou no mapa tridimensional projetado sobre o painel 
de controle.

-É  verdade.  Mas,  por  outro  lado,  conseguimos  abrir  uma 
considerável distancia da frota klingon. Na atual situação, eles jamais nos 
encontrarão.

-O que faremos agora, Almirante?
O  Almirante  apontou  para  uma  mancha  esfumaçada  projetada 

dentro do mapa.
-Estão vendo essa mancha? É uma nebulosa que se  move em 

grande velocidade pelo espaço. Já cruzei com ela pelo meu caminho em 
outras ocasiões em que passei por este setor. 

“Um  fenômeno  até  agora  incompreendido  já  que,  ninguém 
consegue  explicar  como  mantém  sua  integridade  se  deslocando  tão 
rapidamente.” 

“Mas isso não vem ao caso. O que nos interessa é que enquanto 
as baterias se recarregam, poderemos ocultar a LATINUM numa nuvem 
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de asteroides existente no interior dessa nebulosa.”
-Almirante pensou realmente em tudo. Nos tirou da enrascada com 

os klingons e ainda arrumou um lugar para nos recuperar da corrida.
-Como sabia que os klingons ficariam daquele jeito, Almirante?
-Na  verdade  eu  já  havia  testado  os  efeitos  dessa  música  nos 

ouvidos klingons em situações semelhantes. 
“A primeira vez, foi logo depois que escrevi e gravei essa música 

comigo mesmo desafinando na voz e no violão.”
“Com o arquivo musical num pen-drive como esse aqui, eu utilizei 

esta  mesma tática  de  agora,  num exame pelo  qual  devem passar  os 
oficiais da frota: o temido KOBAYASHI MARU.”

-Não  é  esse,  aquele  exame  que  ninguém  consegue  passar?  - 
Indagou Boson.

-Neste exame ninguém conseguia passar, entretanto, depois que 
James Kirk, um renomado oficial da Frota Estelar, conseguiu superá-lo, 
outros oficiais também lograram o mesmo sucesso, incluindo entre eles: 
eu.

“No meu caso, entretanto, o estrago para o exame foi definitivo, já 
que,  com  a  minha  tática,  que  passou  a  se  chamar:  MANOBRA 
FERNANDO  ZÉCA  PARA  ENGAJAMENTO  COM  SUCESSO  NO 
KOBAYASHI MARU, qualquer um que a aplicasse, superava o desafio 
com sucesso. Consequentemente, ela passou a fazer parte dos Manuais 
de Ensinamento Tático da Frota Estelar.”

-Mas o senhor também enganou os klingons quando se identificou 
e declarou guerra para eles.

-Ganhei a atenção deles, amigos. Era o que precisava para fazer 
com que ouvissem a minha música. Se tivesse me rendido, o efeito seria 
idêntico.

-Seria então,  a pura aplicação na prática, da Regra de Aquisição 
76: “De vez em quando, declare PAZ. Isso confunde os inimigos.”

-O Almirante deve ter ficado rico com o sucesso alcançado pela 
reprodução de sua música, já que, nas guerras contra os klingons, o porte 
delas deve ter passado a ser obrigatório, nos computadores das naves de 
guerra da Frota Estelar...

-Que  nada,  meu  amigo...  Quem  me  dera...   -  Choramingou  o 
Almirante  com cara  de tristeza  pelos  lucros  perdidos.  -  Na  verdade  a 
Federação desapropriou-me dos meus direitos autorais, como esforço de 
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guerra, passando assim, a ter direitos irrestritos sobre a minha obra.
-Mas e a Justiça humana?
-Eu  estou  recorrendo,  amigos,  mas,  com  alguns  advogados  da 

Terra,  a  Justiça  humana  simplesmente  não  anda.  Não  é  porquê  sou 
Almirante da Frota Estelar que vou abrir mão dos direitos autorais daquilo 
que é meu, mesmo que seja uma arma de destruição de klingons em 
massa.

-”Nenhuma boa proeza  fica  impune”,  por  isso,  nós,  os  ferengis, 
detestamos fazer boas ações.

-Até porquê, - ensinou em tom professoral o Almirante. - “Os erros 
decorrentes da bondade das almas, são os piores existentes”.

-Onde aprendeu isso? Com algum Ferengi? - Indagou Boson.
-Não!  Foi  com  um  sábio  militar  terráqueo  de  nome  Karl  Von 

Clausewitz.-  Esclareceu  o  Almirante,  que  suspirou,  e,  em  seguida 
continuou suas elocubrações. - Entretanto, matar  klingons, no meu caso, 
nunca era uma questão de boa ação e sim de sobrevivência.

E daí, a conversa continuou. 
Os minutos foram se passando e, logo, a LATINUM adentrava os 

domínios daquela estranha nebulosa azulada.
A medida que a penetravam, os gases se adensavam e o azul dela 

foi ficando cada vez mais claro até atingir tons similares aos da coloração 
dos céus terrestres...

Até nuvens brancas alí também haviam.
O mais  extraordinário  de  tudo,  entretanto,  eram os  gigantescos 

asteroides que começaram a surgir nos céus, como que, se estivessem 
pendurados por fios invisíveis a algum teto existente.

Lentamente,  a  LATINUM  foi  se  aproximando  de  uma  daquelas 
negras massas colossais e começou a circulá-la em busca de alguma 
coisa.

-Alí! - Disse o Almirante. - Vamos entrar com a espaçonave naquela 
caverna.  Ela  é  ampla  o  suficiente  para  que  possamos  nos  esconder 
enquanto as baterias recarregam. Escondidos assim, mesmo que uma 
frota  klingon  passe  perto  da  gente,  ela  jamais  nos  descobrirá  pois, 
nenhum sensor conhecido pelos klingons consegue na atual situação, nos 
perceber através dessas rochas.

-Tem certeza, Almirante?
-Certeza, nessa vida eu não tenho de nada, mas acredito que as 
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nossas chances de não sermos descobertos aqui são boas já que, esse 
asteroide é composto por uma liga de alumínio com vários outros metais 
que confundirão nossa presença.

-Sendo assim, vou preparar um Buraco Negro para bebermos.
-Quero o meu bem gelado. - Disse o Almirante enquanto saia da 

apertada poltrona em que se enfiara. - Depois de tanta atividade, quem 
precisa de relaxamento e descanso agora sou eu.

***

Enquanto apreciavam o Buraco Negro, tradicional bebida ferengi, 
ainda  fizeram  mais  alguns  preparativos  que  lhes  permitisse  observar 
melhor o que ocorria fora do asteróide onde estavam escondidos.

Depois disso, tirariam um período de descanso que antecederia a 
saída da nebulosa, e, posterior retomada do caminho para a ESTAÇÃO 
ESPACIAL NOVE.

Como  teriam  que  esperar  até  as  baterias  carregarem  e,  este 
processo  era  demorado  naquele  caso,  poderiam  descansar  um  bom 
tempo antes de seguir viagem.

Os dois ferengi se acomodaram do jeito que dava nas poltronas da 
exígua cabine de pilotagem da LATINUM.

Almirante Fernando Zéca  voltou ao mesmo compartimento onde 
estavam as tais bombas para descansar mais algumas horas. 

Não se incomodava em dormir com a cabeça em cima delas.
Se explodissem, não iria sobrar nada dele nem que estivesse no 

noutro lugar da espaçonave ferengi.
Assim  que  chegou  ao  repectivo  compartimento,  entrou  nele 

fechando a porta atrás de si.
Nesse instante notou que, o frio alí dentro aumentou bastante. 
Ainda mais até, se comparado com o que estava antes.
De qualquer forma, do mesmo jeito, não era nada que impedisse o 

veterano Almirante de tirar uma soneca.
Virou-se em direção a onde deveriam estar os contêineres sobre os 

quais descansaria novamente e, surpreendeu-se ao deparar-se com um 
velho ferengi barbado.

-Você não estava na aqui até agora. - Disse o Almirante, tentando 
esconder o susto na sua voz. - Nós fizemos uma inspeção minuciosa na 
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nave inteira.
-Na verdade, meu caro, eu não estou na LATINUM, é você que 

está aqui.

***

Olhando novamente ao redor, só então o Almirante se deu conta de 
que, de algum modo inexplicável, fora parar no interior do que parecia 
uma fria caverna com paredes de um gelo claro, semi-transparente em 
tons  branco-azulados.

-Com  mil  milhões  de  demônios!  Raio  e  Trovões!  Diabos  dos 
infernos!

-Não precisa se enervar, Almirante. O capeta não tem nada a ver 
com o nosso encontro e sim o poder da mente.

O ferengi disse isso e, com a mão esquerda deu um tapinha na 
própria testa.

-Acho que não fomos apresentados, senhor.
-Então, permita-me lhe dar o meu cartão de visitas, Almirante.
Dizendo isso, o ferengi colocou as mãos viradas uma para a outra 

acima de uma mesa de madeira rústica que alí havia.
Entre suas mãos, subitamente deu-se um intenso brilho e, de um 

momento para outro, materializou-se inexplicavelmente sobre a mesa, um 
baú do tamanho dos antigos televisores caixa de madeira do século XX, 
cheio de barras de ouro latinum.

O peso  acabou  fazendo  com que  a  mesa  desabasse  e  caísse 
ruidosamente no chão.

-Opa!  Acho  que  exagerei  na  dose  dessa  vez.  -  Disse  o  velho 
ferengi barbudo. - Mas  vai pagar os préstimos que vou pedir aos seus 
companheiros ferengi de jornada.

-Se refere àqueles dois brigões?
-Sim. São bons rapazes. Se não fossem, eu não autorizaria que 

negociassem meus bens. Estes rapazes tem nas orelhas, lóbulos muito 
apurados  para os lucros.

O Almirante então teve uma luz na sua mente:
-Você deve ser o Prince Nagus.
O velho ferengi concordou com um gesto de cabeça.
Uma voz feminina vinda de fora daquele pedaço da caverna se fez 
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ouvir. 
Ela parecia ter alguma autoridade por alí:
-Que barulho foi esse?
Prince Nagus logo se apressou em responder:
-Não  foi  nada,  meu  bem.  Não  se  preocupe,  eu  apenas  deixei 

algumas coisas sem valor caírem no chão.
Prince  Nagus  em  seguida  se  explicou  em  voz  baixa  para  o 

Almirante:
-É  a  minha  esposa.  O  senhor  sabe  como  é  ter  uma  esposa, 

Almirante. Não preciso me explicar para o senhor.
-Claro.  -  Concordou  secamente  o  Almirante  com um sorriso  no 

canto dos lábios.
-Temos pouco tempo, Almirante. Por isso, preciso ser objetivo com 

o senhor.
-Claro.
-Não posso falar muito sobre o assunto, mas: a máquina de fazer 

esposas...
-Sim.
-Não se esqueça das vidas que alí existem...
A voz feminina se fez ouvir novamente. 
Estava mais autoritária.
 Então, a dona dela entrou aonde se encontravam o almirante e o 

Prince Nagus.
-Ouvi você falando daquela máquina de fazer esposas novamente. 

Você fica aqui sozinho meditando de estomago vazio querendo encontrar 
o  sistema  financeiro  ideal  que  traga  paz  ao  universo,  mas  acaba 
esquecendo de si mesmo.

-Meu amor, aquela máquina tem vidas que podem seguir adiante, 
assim como você.

-Eu  sei.  Mas  você  está  falando  sozinho  novamente.  Precisa  se 
alimentar. Venha comigo. Aqui está muito frio. Vamos para perto do fogo. 
Chega de meditação por hoje.

A esposa  de  Prince  Nagus  colocou  sobre  ele  uma  manta  e  o 
afastou de onde estava conversando com o Almirante Zéca, que, concluiu 
estar invisível para ela.

Assim  que  Prince  Nagus  saiu  dalí,  o  ambiente  ao  redor  do 
Almirante começou a se desvanecer.
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Então ele quedou inconsciente...

***

Abriu os olhos e viu-se diante da cara feiosa de Lepton.
O  Almirante  agora  estava  deitado  sobre  as  bombas  no  seu 

compartimento de descanso.
Perto  da  parede,  reparou  que  estava  o  baú  com  ouro  latinum 

produzido pelo Prince Nagus.
O Almirante Fernando Zéca se levantou agilmente.
Dava até a impressão de ser uns vinte anos mais moço.
Lepton não pôde deixar de comentar:
-Ainda bem que o senhor acordou com disposição. Dormiu um bom 

tempo...
-Lepton, você está vendo isso aqui?
Lepton se aproximou e perguntou:
-Almirante,  estão  aparecendo  muitas  coisas  estranhas  no 

compartimento onde senhor costuma descansar. O que é isso?
-O que está vendo?
-Um baú cheio de ouro latinum. Este item não faz parte do nosso 

inventário.
-Este ouro veio diretamente das mãos do Prince Nagus para vocês.
Lepton estava sério.
-Almirante, acho que o senhor tem uma história bem interessante 

para contar, caso contrário  não estaria aqui com todo este ouro latinum 
falando sobre o Prince Nagus. 

“Mesmo assim, lamento: este caso terá que ficar para depois...”
O  Almirante  mudou  o  seu  semblante  ficando  com  cara  de 

desconfiança.
-Estamos com problemas. - Informou Lepton.
-O que aconteceu?
-Os sensores que o senhor pediu para que posicionássemos na 

entrada  da caverna onde  estamos escondidos,   detetou  uma frota  de 
cubos BORGS entrando na nebulosa.

-Estão próximos ao asteroide onde nos encontramos?
-Ainda  não  notaram  a  nossa  presença.  Estão  bem  longe  por 

enquanto.
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-Falta  muito  tempo  para  recarregarmos  completamente  as 
baterias?

-Sim! Mais algumas horas. 
“E não se esqueça que as naves BORGS são muito mais rápidas 

que a LATINUM, que não passa de um simples cargueiro desarmado.” 
“Assim que saírmos de dentro desta caverna, eles caem em cima 

da gente rapidinho.”
-Estou ciente  do fato.  -  Disse o  Almirante  Zéca pensativamente 

enquanto coçava o queixo.  -  Por  isso,  agora  precisaremos ficar  ainda 
mais tempo parados além do normal, até sobrecarregarmos as baterias 
da espaçonave.

-Sobrecarregarmos?
-Sim! Agora a situação mudou completamente e essa é parte da 

minha estratégia de fuga.

***

Então, na cabine de comando, o Almirante Fernando Zéca explicou 
aos dois ferengis como se daria a sua estratégia de fuga. 

-Essas naves borgs  vão demorar para perceber a nossa presença, 
então, ainda temos  tempo para preparar uma escapada daqui.

-O  que  pretende?  Tocar  uma  de  suas  canções  campeãs  de 
audiência?

-Não dessa vez. 
“Minhas pesquisas nunca me levaram a descobrir sons e timbres 

que irritassem os borgs. Com eles, teremos que tentar algo diferente.”
-Ainda bem, porquê aquela sua musiquinha deixou minha cabeça 

zunindo por um bom tempo.
-De qualquer  forma.  -  Prosseguiu  o Almirante  Fernando Zéca.  - 

Para minha estratégia dar certo, mais gente será necessária...
-Se o senhor se refere a usar as fêmeas da máquina de fabricar 

esposas, não faço nenhuma objeção depois de todo o latinum que você 
nos deu.

-Não  fui  eu  quem  lhes  deu  toda  aquela  fortuna.  -  Corrijiu  o 
Almirante.

-Que seja. - Retrucou o outro ferengi.   - Faça o que quiser com as 
fêmeas. Agora que você já nos pagou, a primeira regra de aquisição está 
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valendo “Uma vez que tenha a grana deles, NÃO A DEVOLVA”
-Mas não esqueça,  Almirante.  Estas esposas não vão se portar 

como obedientes soldadinhos prontos para guerrear.
-Almirante, desculpe o termo, mas na verdade, elas são putas.
-Assim  que  o  senhor  as  transformar  do  estado  em  que  se 

encontram  agora;  em  esposas;  elas  vão  grudar  no  seu  pé  e  não  o 
largarão mais. E nem o senhor delas, por mais casado e fiel que seja.

-Essas aí vão querer muito sexo, Almirante. Melhor tomar cuidado 
com elas.

-Como  o  senhor  está  do  coração?  Fez  um  bio  check-up 
recentemente? Sabe que, na sua idade, não se deve fazer muito esforço 
físico sem preparação, e, pelo que vejo do tamanho da sua barriga, não 
me parece que esteja em sua melhor forma...

-Ainda tem bastante fôlgo? Vai precisar...
-Cavalheiros,  estou  precisando  é  da  ajuda  delas  para  sairmos 

todos daqui,  nós sozinhos não conseguiremos escapar com vida. Sem 
reforço, morre todo mundo.

-Mas  que  reforço  o  senhor  espera  obter  com  estas  mulheres, 
Almirante? Elas são taradas. Vão sair da máquina querendo transar. Não 
vão obedecer nenhuma ordem sua, a não ser que seja para escolher uma 
posição diferente na hora do sexo.

-Eu acredito que posso mudar a programação delas. Na hora de 
escolher as suas características individuais de cada uma, tentarei mudar 
a situação em nosso favor.

-Boa  sorte  então,  Almirante.  Acompanharemos  as  sondas  na 
entrada das cavernas e, o recarregamento das baterias daqui.

-Lembre-se de que não temos muito tempo...

***

O Almirante já tinha a concordância dos ferengis para seguir com o 
seu plano,  mas,  mesmo com tudo definido,  entrava num momento  de 
dúvida onde se indagava se aquele era o melhor caminho a ser seguido.

Sabia que precisaria de mais gente para enfrentar a situação, mas, 
seriam aquelas formas de vida a solução ideal para o problema?

Prince  Nagus  não  queria  guerreiras  como  esposas,  mas,  sim 
alguém com as qualidades de uma consorte ou concubina de um grande 
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rei. Alguém que soubesse o KAMA SUTRA completo de cor e salteado e 
não A ARTE DA GUERRA.

O que os ferengis queriam avisar o Almirante,  era que,  aquelas 
formas de vida, além de se tornarem esposas daquele que as moldasse, 
já tinham uma espécie de SISTEMA OPERACIONAL DO SEXO pronto 
para operar, assim que elas “nascessem”.

Transformá-las em soldados seria difícil.
De acordo com os ferengis, praticamente impossível.
Por outro lado, havia o fator risco de prejuízo: se algo acontecesse 

à  LATINUM,  tudo  alí  seria  perdido,  incluindo  a  máquina  de  fabricar 
mulheres e as formas de vida em seu interior.

E,  com relação aos riscos de morte,  se  quisesse diminuir  este, 
entre todos os envolvidos,  teria  de salvar também, aquelas vidas que, 
ainda nem nascidas eram.

E para tanto, deveria transformá-las, se possível, em guerreiras. 
Mas, relembrando os pessimistas ferengis, aquela era uma tarefa 

impossível.
Foi então, que do fundo do velho baú das memórias do Almirante, 

lá embaixo, já raspando o taxo, ele se lembrou de uma história do Mestre 
Filosofo Sun Tzu, o autor de A ARTE DA GUERRA. 

Recordou-se do desafio que este recebeu do Rei Ho-Lu, Chefe do 
antigo Estado Wu, que queria testar a eficiência do clássico literário, que à 
época, já era o respeitado tratado militar de sua autoria.

Sun-Tzu aceitou a empreitada e conseguiu de modo duro e radical 
fazer com que  concubinas do Rei cumprissem com as ordens que lhe 
eram dadas no sentido de executar manobras militares, coisa totalmente 
fora da rotina delas.

A razão  do  desafio  do  Rei,  talvez  fosse  ridicularizar  o  Grande 
Sábio,  mas  este,  mostrou-se  capaz  de  cumprir  sua  promessa  com 
sucesso.

O  Almirante  Fernando  Zéca  não  queria  usar  o  método  duro  e 
radical  de Sun Tzu,  mas,  encararia o desafio  de treinar ou,  configurar 
aquelas fêmeas para sobreviverem ao combate, ou, morrerem tentando.

Dalí  por  diante,  não  teria  mais  como  retroceder.  Só  poderia 
avançar, e o tempo seguia cada vez mais curto...

A situação não permitia a opção de se render... Jamais!
O resultado seria a assimilação borg.
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***

A configuração não foi tão fácil conforme esperado. 
Também não foi dificil, apenas, mais trabalhosa.
Gastou tempo precioso além do que gostaria, mas, tinha certeza de 

que  não  esqueceu  de  colocar  nas  suas  criações,  nada  daquilo  que 
achava necessário.

Conseguiu  inserir  nelas,  habilidades  em  artes  marciais, 
conhecimentos  de  história  de  guerras,  táticas,  estratégias,  uso  e 
construção de todo tipo de armamento, condução de veículos diversos, 
etc... 

Tudo é claro, dentro das características e limitações biológicas que 
cada uma das raças tinha. 

Feitas  as  configurações  necessárias,  restava  aguardar  pelos 
resultados.

E não seria necessário esperar muito tempo...

***

Os  quatro  cilindros  transparentes  ativos  que  serviam de  casulo 
para  a  máquina  de  fabricar  mulheres  brilharam  intensamente  e  se 
apagaram.

Os  pontos  brilhantes  coloridos  que  haviam  nos  seus  interiores 
desapareceram após a forte luminosidade e, em seus lugares surgiram 
lindas fêmeas humanóides.

Uma orion, uma vulcana, uma andoriana e uma klingon.
Ainda que as quatro fossem de raças diferentes, em alguns pontos, 

o Almirante as deixou iguais: todas eram enormes, com aproximadamente 
dois metros e meio de altura, muito fortes, lindas e sensuais.

Donas de beleza farta e robusta, do jeito que se encontravam, já 
eram capazes de seduzir e encantar qualquer macho.

Os  cilindros  transparentes  se  abriram  e  as  quatro  aos  poucos 
foram despertando.

Quem se encontrava cansado depois de um tempão sentado diante 
de um teclado luminoso onde ficou configurando as  características  de 
cada uma, era o Almirante.
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Tão cansado e lento no raciocínio estava, que não percebeu que a 
orion se soltou e saiu da máquina indo sorrateiramente em sua direção.

De surpresa, ela o agarrou com força dizendo:
-Vem cá que você agora é meu.
O Almirante não conseguiu se esquivar do forte e carinhoso abraço 

apertado e dos beijos que recebia.
Logo,  os  feromônios  que  ela  exalava  em  grande  quantidade 

começaram a  afetá-lo  deixando-o  totalmente  excitado  e  alucinado  por 
sexo.

Com  alguns  movimentos  a  linda  orion  rasgou  as  roupas  do 
Almirante, deixando-o completamente nu.

Desavergonhado,   maluco  e  fora  do  seu  estado  normal  pela 
beldade verde, o Almirante se deixou levar para a farra e aos  prazeres 
inigualáveis  que  ela  lhe  oferecia,  dando  início,  à  mais  fenomenal  e 
histórica  transa de sua vida.

***

Mas a oriana não foi a única a sair do sei casulo.
Logo  em seguida,  quem se  aproximou  do  casal  em estado  de 

transe sexual foi a vulcana.
Imediatamente, esta também se excitou com o ardor daquele que, 

de imediato considerava o seu amado e não conseguiu mais controlar 
suas emoções.

O fogo  da  paixão  se  abateu  sobre  ela  ascendendo  todo  o  seu 
sistema biológico ao estado de PON FARR.

A febre que recai sobre qualquer vulcano nessa situação, não a 
poupou..

Descontrolada,  se  juntou  ao  casal  apaixonado  formando  assim 
uma trinca do sexo.

Nesse momento, aquela relação sexual entrou numa nova fase.
Com  a  vulcana  no  meio,  e  os  feromônios  da  andoriana,  logo 

estabeleceu-se entre os três, um poderosíssimo elo mental.
Mas, a suruba não ficou só nisso não. 
Logo, ao bolo se juntaram ainda a andoriana e a klingon, e daí, a 

coisa ficou muito mais intensa, já que, estas duas últimas,  gostavam de 
tomar  tapas,  principalmente  na  bunda,  e  ainda  de  serem  bastante 
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aranhadas.
A devassidão era total entre os cinco.
Mesmo na sua juventude,  o  Almirante Fernando Zéca nunca se 

metera em situação parecida. 
Ele estava delirando de prazer.
Todas elas tinham peitos enormes, mas, a klingon tinha os maiores 

entre eles.
Dos bicos destes seios imensos, o alucinado Almirante bebeu um 

leite adocicado.
-Bebe  meu  carequinha.  -  Dizia  ela  com  a  voz  suave,  dando 

mordidinhas na orelha do seu amado. - Bebe tudinho. Toma o leitinho do 
teu amor klingon que você vai ficar pronto para o sexo e para a guerra 
durante bastante tempo. Você vai gozar muitas vezes, mas a sua pistola 
vai estar sempre pronta para dar novos tiros.

E o pior que era verdade! 
No meio de todo aquele frenesi sexual, o pinto do Almirante estava 

ficando mais duro, inchado e avermelhado ainda! 
Parecia que ia estourar de excitação.
Tendo tomado aquele leitinho vitaminado e afrodisíaco o Almirante 

virou um bicho mesmo.
No sentido literal da palavra, já que, no seu cérebro, as áreas mais 

ativas e superexcitadas do momento,  eram as das emoções humanas 
mais básicas e primitivas. 

Agora só queria saber de transar e foder com suas parceiras, muito 
maiores que ele.

Sentia-se  um viralata no cio, com as fêmeas no paraíso.
O elo mental deixava os cinco mais ou menos no mesmo estado 

daí que, o sexo animalesco e ilimitado entre os cinco continuou rolando 
por muito tempo.

***

Atarefados com o trabalho na aceleração da carga nas baterias, e, 
verificação  da  movimentação  borg,   os  ferengis  acabaram 
involuntariamente deixando o Almirante em paz por algumas horas.

Entretanto,  foi  depois  de  verificar  que  a  movimentação  da 
gigantesca frota a aproximava cada vez mais do asteróide em que se 
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encontravam escondidos,  Boson resolveu que era hora de verificar  os 
progressos no trabalho do Almirante.

Sentado  em  sua  poltrona  de  pilotagem,  enquanto  olhava  pelas 
janelas para fora da nave, apertou o botão do sistema de comunicação 
interno.

-Almirante, reporte-se por favor.
É lógico que, ocupado como estava, o Almirante não ia reportar 

nada já  que,  o  seu estado de transe era  tal,  que mal  ouvia  qualquer 
chamado.

-Almirante, reporte por favor.
Preocupado com a falta de respostas, Boson resolveu olhar pelas 

câmeras  do  circuito  fechado  de  segurança,  o  que  acontecia  no 
compartimento  da  máquina  de  fabricar  mulheres,  que  era,  onde  o 
Almirante deveria estar.

Assim  que  tomou  ciência  da  situação,  ficou  boquiaberto  e... 
Extasiado!

***

-Lepton veja isso! Corre aqui rapaz!
O  ferengi  se  aproximou  correndo  e,  quando  viu  as  cenas 

pornográficas no monitor, berrou:
-Grave  isso!  Com  estas  cenas  podemos  montar  uma  produção 

XXX e  fazer  um clássico  de sexo explícito  inter-racial.  Iremos faturar 
horrores.

-Não vai  dar! Para economizar,  as câmeras que eu coloquei  no 
interior da espaçonave, para monitoramento de segurança, não gravam o 
que vêem. São as do modelo mais barato que tinham.

-Bóson, você não tem lóbulos para negócios. Suas orelhas devem 
estar cheias de cera mesmo.

-Meus lóbulos para negócios são melhores que os seus. Para quê 
eu vou usar uma câmera que registra e grava dentro de um cargueiro 
onde, em tese, não deveria haver nenhum problema? Esta viagem está 
nos colocando em diversas situações imprevistas. Eu fiz economia. Se eu 
soubesse que teríamos tantos problemas, teria adiado a viagem.

-Enquanto nós trabalhamos, esse Almirante fica na farra. Estamos 
encrencados até o pescoço e este sujeito fica aí se divertindo como se 
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nada estivesse acontecendo.
Lepton  reclamava,  mas  não  tivara  os  olhos  da  suruba  que  as 

câmeras mostravam.
-Veja só: parece um anão abraçando estes mulherões. E nem pinto 

grande o cara tem.
-Mas é um sortudo. Conheço um monte de gente que gostaria de 

estar no lugar dele.
-Estas fêmeas só podem estar malucas. Esse almirante é mais feio 

que eu.
-Estão todos malucos alí. Isso está óbvio.
-O  Almirante  está  com  a  cara  enfiada  no  meio  das  pernas  da 

andoriana chupando a vagina dela com gosto.
-Veja como ela grita de prazer.
-E a vulcana que não para de chupar o pinto dele...
-Olha só! Ele está gozando... Parece um chafariz...
O tempo passou e os ferengis não tiravam os olhos do monitor.
-O pinto dele não amolece nem depois de gozar.
-Deve ter tomado um viagra.
-Com estas gostosas, acho que nem precisa.
Os ferengis continuavam com os olhos colados nas cenas de sexo.
-Olha isso!
-Ela está chupando a orelha dele.
-Está lambendo toda ela. Inclusive aquele lóbulo pequinininho.
-Esse Almirante não serve para uma ferengi...
-O cara está gritando de prazer.
-E continua gozando sem parar.
Aquilo foi de mais para os ferengis. 
Assistir as orelhas do Almirante Fernando Zéca sendo chupadas e 

mordidas  não  só  deixou-os  excitados,  como  ainda  lhes  provocou 
orgasmos.

Não  puderam  se  conter  e  gozaram  mesmo  vestidos,  o  que, 
ocasionou manchas nas suas calças.

Aquilo entretanto, os irritou bastante, já que, teriam de trocar de 
calças manchadas por outras limpas, o que para eles, era um prejuízo, 
pois, o que pretendiam era vender as calças limpas e continuar usando as 
velhas.

Também tirou-os do êxtase em que se encontravam, mergulhados 
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no voyeurismo que estavam enquanto assistiam tanta pornografia.
-Temos que fazer alguma coisa, ou vamos todos morrer. -  Disse 

Boson.
-Você  é  que  tem  que  fazer  alguma  coisa.  Você  foi  nomeado 

Comandante aqui e ainda é o mais velho. Não eu. Vá lá chamar aquele 
Almirante e veja com ele o que precisamos fazer para sair daqui. 

“E lembre-se ainda da 125a. Regra da Aquisição.”
Então, os dois ferengis a repetiram juntos e em coro:
-”Você não pode fazer negócios se estiver morto.”
-Se o Almirante ainda não a conhece, alguém tem que ensinar essa 

regra para ele.

***

Boson não tinha a menor ideia do que fazer em seguida.
Sabia que naquela situação, até a vulcana estava completamente 

fora de si. 
E  pior:  pelo  fato  de  se  encontrar  no  Pon  Farr,  e  sem nenhum 

controle de suas emoções, talvez fosse ela quem pudesse representar 
maior ameaça diante dos acontecimentos.

Entre ficar esperando a frota Borg invadir as cavernas do asteróide 
para  assimilar  todo  mundo  a  bordo  da  LATINUM ou,  morrer  tentando 
convencer  o  Almirante  a  voltar  seus  esforços  para  enfrentar  a  dura 
realidade,  preferia  a morte,  já  que,  se tivesse que encarar  o fim,  pelo 
menos o faria olhando para aquelas lindas beldades.

Pensando na sinistra escolha que fazia,  inesperadamente,  pelos 
corredores da nave, Boson deu de cara justamente com a vulcana que, 
saia de dentro de um dos banheiros.

Os dois se encararam.
Só de olhar, o ferengi podia perceber a febre e o ardor sexual que 

ela irradiava pelos poros.
Com um sorriso zombeteiro, ela apontou para a mancha úmida que 

havia na calça dele e perguntou:
-Estava nos olhando ferengi? O que achou do meu homem? Ele é 

meu, não tente fazer mal para ele senão morre!
Boson  não  queria  demonstrar,  mas,  só  de  olhar  para  aquela 

gigantesca e linda vulcana à sua frente, sentia uma coisa diferente em 
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todo o seu corpo.
Um arrepio frio e quente ao mesmo tempo.
Também não era por menos: o corpo dela era estonteante, e ela 

estava completamente nua.
Mas, mesmo tendo sido pego com as calças molhadas, Boson não 

quis demonstrar fragilidade.
Concentrou-se no imenso prejuízo que tomaria, se aquela situação 

não  fosse  resolvida  e  disse  tentando  demonstrar  uma  frieza  e  calma 
extraordinária que não tinha.

-Preste atenção, moça! Estamos numa encrenca danada! Você tem 
que sair desse estado de Pon Farr em que se encontra e pensar com 
lógica. Olhe aqui.

O  ferengi  entregou  para  a  vulcana  a  prancheta  que  tinha  um 
monitor de imagens bi-dimensionais embutido nela.

-Estamos dentro de um asteróide que logo poderá estar cercado de 
cubos  borgs.  O  Almirante  disse  que  essa  encrenca  em  que  nos 
encontramos tem uma solução, e que precisava de vocês.

Diante das imagens e dos fatos expostos por Boson, a febre que 
envolvia a vulcana de um momento para outro cessou subitamente.

O choque diante do perigo da situação a despertou do estado de 
Pon Farr.

O ferengi logo percebeu a mudança.
-A Boa Farra acabou, moça?
Nem bem terminou de fazer essa indagação, Boson ouviu um grito.
Virou-se  e  viu  o  Almirante  correndo  em  sua  direção,  pelado, 

alucinado, e com a piroca dura.
Assustado  com  aquela  visão  horrorosa,  o  ferengi  escondeu-se 

atrás  da  vulcana,  quase  aproveitando  a  oportunidade  para  apalpar  a 
bunda dela.

-A Boa Farra, como você a chama,  acabou para mim. - Disse a 
vulcana. - Mas o meu amado não gostou do fim do elo mental e pensa 
que estou em perigo. 

Antes que Boson fosse pego pelo alucinado Almirante, a amada 
vulcana deste, o imobilizou com o tradicional golpe da pinça vulcana

O ferengi então respirou aliviado.
Em  seguida,  a  vulcana  carregou  nos  braços  o  inconsciente 

Almirante que, mesmo desmaiado, ainda mantinha firme a ereção.
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Não demorou nem um minuto  e  as  outras  fêmeas,  todas nuas, 
maravilhosas, e exuberantes, chegaram querendo saber o que acontecia.

-Calma meninas! Preparem-se para a guerra! - Bradou a vulcana. - 
A Boa Farra acabou!

-Ai que ótimo! - Alegrou-se a klingon. - Isso aqui está ficando cada 
vez mais divertido.

Naquele  instante,  Boson  se  indagou  se  a  vulcana  saíra  com 
alguma espécie de defeito na programação. 

De um certo modo, ela parecia gostar de piadas ferengis.

***

Momentos depois,  na sala de reunião improvisada às portas da 
cabine  de  pilotagem,  que  por  sua  vez,  era  pequena  para  caber  todo 
mundo, o Almirante se recuperava graças a um coquetel feito a partir da 
fármacia de bordo da LATINUM, que, por uma questão de economia, não 
era muito diversificada.

-As baterias finalmente alcançaram o limite de sobrecarga possível, 
Almirante.

Tentando se recuperar do carrossel de emoções pelo qual passara 
e ainda dos efeitos dos remédios que tomara, o Almirante Fernando Zéca 
refletiu em voz alta.

-Com isso, não deve demorar muito para os sensores das naves 
borgs repararem que esse asteróide esconde algo estranho. 

“A sobrecarga nas baterias logo deve denunciar nossa presença 
por  aqui.  Mesmo  com  os  metais  que  compõem  este  asteroide  nos 
ocultando.”

-O que fazer agora?
-Temos  que  ser  rápidos.  -  Continuou  o  Almirante  com  a  voz 

pausada. -  Vamos nos dividir em três grupos: Boson e Lepton vão para a 
engenharia onde reprogramarão os motores de dobra da espaçonave,  de 
modo a assimilarem o excedente de carga das baterias para nos colocar 
em altíssima velocidade assim que saírmos de dentro desta pedra..

-Mesmo escapando a toda velocidade do asteróide, as naves borgs 
podem nos alcançar. - Ponderou Boson.

-Com as modificações que o senhor está pedindo, Almirante, os 
motores  da  LATINUM não  devem durar  mais  que  um minuto  e  meio. 
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Depois disso, a espaçonave vai sair da dobra espacial, e não funcionará 
mais. Será Perda Total.

-Conto  com  isso,  senhores.  Se  conseguirmos  sair  daqui  como 
penso, quando pararmos, presumo que estaremos em segurança e livres 
dos problemas das naves borgs.

-As naves borgs vão nos alcançar.
-Pretendo destruí-las, no processo de fuga. - Disse o Almirante em 

voz baixa e firme.
-Como?
-Precisarei  de  várias  coisas  que  vi  no  seu  inventário. 

Principalmente algumas de suas armas.
-De quanto será o meu prejuízo? - Indagou Lepton.
-Se não  me emprestar  o  que quero.  -  Continuou  o  Almirante.  - 

Vamos todos morrer, aí, entra em ação a 125a. Regra de Aquisição. Está 
lembrado dela?

-Pensei  que o senhor  não conhecesse as  Regras de Aquisição, 
Almirante. O que prova que, apesar de tudo, o senhor não é um humano 
tão primitivo assim como o resto de sua raça.

-Ótimo!  - Continuou o Almirante. - Porquê, já que sei que posso 
contar com a colaboração total de vocês no que for necessário, usarei o 
equipamento de teletransporte da LATINUM.  

Suando um bocado diante do que aparentava ser uma gigantesca 
onda de prejuízos indo ao seu encontro, Boson ainda tentou uma cartada 
na manga:

-Almirante!  O  uso  do  teletransporte  da  LATINUM não  é  barato. 
Suprimento de energia dele é caríssimo. Será que essa sua missão não 
poderia ser menos onerosa? 

“Ou  então,  eu  aceito  uma  taxa  de  pedágio  pelo  uso  do 
equipamento.” 

“Veja; estou pagando tudo, e já tive até, prejuízo com as roupas 
que arrumei para usarem. Elas não são baratas. Foram feitas por grandes 
designers da moda.”

-Detesto me repetir senhores. Mas devo lembrar-lhes novamente 
da regra número 125?

“Estamos numa situação embaraçosa e toda ajuda é necessária...”
-Claro!  Me  desculpe.  São  os  instintos,  Almirante.  É  a  famosa 

segunda regra da aquisição:
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“Você  não  pode  enganar  um  cliente  honesto,  mas,  não  custa  
tentar.”

-Olha Almirante, tem horas que o Comandante aí até acerta alguma 
coisa.  -  Manifestou-se  Lepton  defendendo  as  intenções  do  irmão.  - 
“Quem  não  chora  não  mama”,  ou  então,  outra  regra  da 
aquisição,”Oportunidade mais instinto igual a lucro.”

-Chega  senhores!  Não  temos  tempo  para  humor  ou  filosofia 
Ferengi. Agora  abram estas orelhas e prestem atenção; eu mesmo vou 
operar o teletransporte da nave para evitar maiores prejuízos e garantir a 
segurança da operação.

“Descerei dois grupos no asteroide, com missões distintas.”
Naquele momento então,  o Almirante revelou aos ferengis já ter 

escolhido nomes para as suas amadas:
-Verão e Inverno. - Disse ele apontando respectivamente para as 

fêmeas,  klingon e  para  a  andoriana,  de  longos  cabelos  brancos,  que, 
mesmo amarrados com num rabo de cavalo, alcançavam a sua bunda 
maravilhosa. - Vocês duas se posicionarão na entrada  da caverna por 
onde  entramos  no  asteroide  e  lá,  montarão  dois  canhões  feizers 
robotizados  portáteis,  que  serão  gentilmente  cedidos  pelos  nossos 
queridos patrocinadores.

Olhando mais  detalhadamente,  podiam-se  ver  algumas lágrimas 
querendo sair dos olhos dos ferengis.

-Primavera e Outono. - Aí nesse momento, o Almirante se dirigiu à 
fêmea orion  de pele  verde e  para  a  impassível  e  classuda vulcana.  - 
Vocês  duas  armarão  as  bombas  contidas  nos  containers  do 
compartimento  7C  e,  as  espalharão  nos  pontos  do  asteroide,  onde 
possam  transformar  essa  pedra  numa  verdadeira  granada  capaz  de 
esmigalhar as naves borgs que estiverem ao redor quando a encrenca 
explodir.

“Não se esqueçam de usarem as roupas de segurança e proteção 
em ambientes agressivos, que também serão gentilmente cedidas pelos 
nossos hospitaleiros anfitriões.”

-Mas elas são descartáveis e custam um dinheirão... -Choramingou 
Boson em voz baixa...

-Verão e Inverno. Não economizem com a munição. Temos naves 
borgs lá fora que são bem resistentes. Vamos proporcionar-lhes um belo 
show de fogos, antes de empreender a fuga espetacular. Não permitam 
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que nenhum borg entre nas cavernas.
“A liga metálica que compõe o asteróide impede o teletransporte, 

portanto, para entrar aqui, eles terão que passar pela entrada.”
“Eles não podem passar.” 
“Aqui dentro, não temos como nos defender, a LATINUM dispõe de 

um  grande  depósito  de  armas  para  comercialização,  mas,  para  auto 
defesa, não tem nada.”

“Mesmo vocês duas ficarão lá fora pouco tempo. O suficiente até 
as bombas serem armadas.”

-Acha que elas darão conta de  explodir tudo como você deseja? - 
Indagou a fêmea vulcana recém-nomeada como Outono.

-Sim querida. - Respondeu o Almirante com um tom de voz que 
não  escondia  a  paixão.  -  Com  a  maior  parte  dessas  bombas,  os 
terroristas cardasianos pretendiam acabar com o planeta Bajor inteiro. O 
que sobrasse, usariam para destruir a ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE.

-Almirante, depois que o motor da LATINUM se espatifar após o 
esforço que o senhor pretende submetê-lo.... O quê faremos? - Indagou 
Lepton.

-Vamos resolver um problema por vez, pessoal. Agora, temos muito 
trabalho pela frente.

Boson mal conseguia conter algumas lágrimas furtivas ao imaginar 
o total do prejuízo astronômico que aquela malfadada jornada lhe traria.

***

Mais tarde, já em suas posições de combate na entrada da caverna 
que dava para o interior  do asteroide,  Verão e Inverno constataram a 
exatidão das previsões do Almirante.

Com  as  emanações  energéticas  causadas  pela  sobrecarga  na 
bateria, da LATINUM, não tardou para uma nave borg se aproximar de 
onde estavam, objetivando investigar a situação.

Assim que a nave estava a uma distancia segura, Verão não se 
intimidou e atirou sem dó com toda potência que o seu canhão podia lhe 
oferecer. 

Para seu próprio delírio, e surpresa geral, o primeiro tiro explodiu 
com a gigantesca nave borg transformando-a numa imensa bola de fogo.
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Não  querendo  perder  a  oportunidade  causada  pela  surpresa, 
Inverno, do seu ponto de combate, que era distinto do de Verão, também 
disparou seu canhão.

O resultado foi idêntico e mais duas naves borgs foram destruídas.
O  Almirante  Fernando  Zéca,  que,  da  sala  de  teletransporte 

acompanhava  todas  as  operações,  surpreendeu-se  com  a  potência 
daqueles canhões.

Eram imensamente superiores a todo tipo de armamento de igual 
categoria  que  a  Federação  até  hoje  lhe  fornecera  para  guerrear  nas 
frentes de combate em que estivera.

-Boson, Lepton. - Chamou o Almirante pelo intercomunicador. - Se 
sobrevivermos  a  esta  situação,  vocês  vão  me  dizer  quem  é  o  seu 
fornecedor de armas. 

“Se a Frota  tivesse um arsenal  com esse poder  de  fogo,  muita 
guerra seria evitada. Só a presença de uma nave poderosa de verdade, já 
quebrava a vontade do inimigo lutar e vencia o dilema.”

As  naves  borgs  logo  depois  do  tiroteio,  mudaram  o  seu 
comportamento diante da situação.

Aproximaram-se  lentamente  do  asteróide,  e,  em  seguida, 
começaram a  teleportar  na  superfície  deste,  em local  bem próximo à 
entrada da caverna onde se escondia a LATINUM, vários borgs.

Estes,  tão  logo  se  materializavam,  já  seguiam caminhando,  em 
direção à fonte das emanações.

Ou  seja,  em  direção  à  onde  estavam  Verão  e  Inverno,  que, 
ensandecidas com o poder de suas armas, continuavam a destruir outras 
naves  borgs,  que,  mesmo  com campos  de  força  potentíssimos  agora 
acionados, ainda eram vítimas fáceis para aqueles canhões poderosos.

Fanáticas  pelo  combate  e  pela  guerra,  as  duas  acionaram  a 
programação  robotizada  dos  canhões,  que,  seguiria  rastreando  e 
destruindo espaçonaves borgs, e em seguida sacaram seus rifles para 
elas  próprias,  disparar  um  a  um,  nos  infelizes  borgs  que  seguiam 
inexoravelmente em sua direção.

Mesmo vestindo roupas espaciais que as protegiam das danosas 
condições locais e, dificultavam um pouco seus movimentos, elas faziam 
suas manobras parecer um balé de morte e guerra.

E  ainda  aparentavam  competir  entre  si  para  ver  quem  matava 
mais.
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Enquanto  isso,  mais  nas  profundezas  das  cavernas  daquele 
asteróide, Outono e Primavera trabalhavam silenciosamente na armação 
das bombas.

Nos  contêineres  que  elas  trouxeram,  haviam  umas  duzentas 
bombas.

O Almirante Fernando Zéca queria pelo menos umas cem armadas 
para explodir.

***

Do  seu  posto  de  observação,  o  Almirante  Fernando  Zéca  se 
surpreendia com o trabalho de Verão e Inverno. 

Estava excelente.
Entretanto,  por  melhor  que  este  fosse,  logo  as  forças  borgs 

superariam a sua resistência.
A quantidade de naves que adentrou aquela nebulosa, era maior 

que um enxame de abelhas.
Enquanto  as  bombas  eram  armadas,  as  forças  borgs 

teletransportadas para a superfície do satélite pararam subitamente de 
chegar.

Estava claro que aquela abordagem não estava dando resultados 
positivos,  já  que,  Verão  e  Inverno,  bem  posicionadas  como  estavam, 
destruíram cada borg que colocasse os pés na superfície do asteroide e 
tentasse invadir as cavernas por aquela entrada.

-Primavera, meu bem, quantas bombas vocês já armaram?
-110, querido.
Subitamente, ouviu-se um barulho enorme, parecia uma explosão 

vinda de fora do asteróide.
Verão e Inverno se auto teletransportaram imediatamente de volta 

para a LATINUM.
-Os borgs estão atirando no asteroide de vários cubos. - Informou 

Inverno enquanto tirava o capacete de sua roupa de proteção.
-Os nossos canhões não vão impedir por muito tempo que  atirem 

na entrada da caverna. - Complementou Verão.
-E a liga metálica desse asteroide não deve demorar para  derreter 

com os tiros que está recebendo. Temos que sair daqui agora.
-Outono,  Primavera!  Missão  terminada.  Estou  teletransportando 
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vocês  de  volta  para  a  LATINUM.  -  Berrou  o  Almirante  pelo 
intercomunicador  enquanto  ele  mesmo  acionava  o  teletransporte  para 
trazê-las para o interior da LATINUM.

Em seguida,  as duas já estavam de volta, a bordo da nave, com as 
bombas restantes.

E bem em tempo, pois, de um momento para outro, logo depois, as 
paredes  das  cavernas  começaram  a  tomar  uma  coloração  mais 
alaranjada.

Era o efeito das armas borgs que, começava a cozinhar o asteróide 
e tudo mais no seu interior. 

Com tanto calor, as bombas não tardariam em explodir.
O Almirante então, pelo intercomunicador chamou Boson.
-Potência  máxima  nos  motores,  mas,  não  saia  do  lugar  ainda. 

Segure a cavalaria.
A LATINUM continuou parada, mas a barulheira dos seus motores 

aumentou a ponto de parecer que ia explodir.
-Chegamos ao máximo, Senhor Boson?
-Sim  Almirante.
-Então solte as amarras!  Vamos sair da caverna!
A LATINUM saltou para frente como se fosse uma nave de corrida 

e cruzou o limiar da entrada da caverna, a toda velocidade, enquanto os 
canhões  alí  instalados  limpavam  seu  caminho,  destruindo  qualquer 
espaçonave borg que por ele passasse.

E  foi  bem  na  hora,  porquê,  no  interior  da  caverna,  o  metal 
começava a derreter tomando uma consistência e coloração semelhantes 
aos da lava vulcânica terrestre,  que, poderiam causar sérios danos ao 
casco da nave.

Não mais que duzentos metros fora do asteróide, a toda velocidade 
ela entrou em velocidade de dobra.

Atrás de si, quase que imediatamente após  à escapada, quando 
os  cubos restantes  iam se preparar  para  perseguição à LATINUM, as 
bombas explodiram.

O gigantesco asteróide,  seguindo as  previsões do Almirante,  se 
fragmentou em zilhões de pedaços, daquela maciça liga metálica semi-
derretida  que,  violentamente  acabou  atingindo  e  destruindo  as 
espaçonaves borgs como se fosse uma mortífera granada.

Mesmo  numerosas  como  um  enxame,  nenhuma  escapou  das 
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potentes bombas cardasianas.
Tamanha foi a magnitude da explosão que, mesmo se afastando do 

local em velocidade de dobra, os sensores da LATINUM foram capazes 
de acusar seus efeitos.

Impressionada com o fato e com a violenta destruição da poderosa 
frota borg, Outono não conseguiu conter uma tirada irônica:

-Querido, o que você sente quando lembra que dormiu em cima 
destas bombas?

Pego  de  surpresa  com  o  incomum  senso  de  humor  que 
desabrochava numa vulcana,  o desprevenido Almirante não teve tempo 
de reagir ou mesmo, de dar resposta àquele fato desconcertante, pois,  
logo em seguida, os motores da LATINUM deram um último suspiro e 
desligaram-se completamente

A espaçonave então parou totalmente em meio ao infinito espacial.
-Acabou, Almirante. Desse jeito, a LATINUM já não pode nos levar 

mais para lugar nenhum. - Informou Lepton.
Perdido em pensamentos, o Almirante Fernando Zéca não tivera 

sequer tempo de comemorar seu sucesso frente à ameaça borg 
Saíra da frigideira, escapara do fogo, mas, caíra numa gelada.

***

-E agora? - Indagou Lepton. - O que faremos?
O Almirante  chegou na improvisada sala  de  reunião,  abriu  uma 

cadeira dobrável de praia que trazia consigo e sentou-se nela.
Suas poderosas e lindas fêmeas se colocaram ao seu redor.
Inverno massageava vigorosamente o pescoço dele enquanto sons 

de estralos saíam por debaixo de seus dedos.
-Temos que economizar oxigênio. - Ele disse. -  Nada mais resta a 

fazer. Sem motor funcionando, já enviamos um pedido de socorro e agora 
esperaremos.

-Esperaremos? - Indagou Boson amedrontado com a perspectiva 
do futuro desconhecido.

-Se o Almirante diz que esperaremos, nós esperaremos. Ou você 
tem alguma idéia melhor, Comandante?

-Eu não tenho idéia nenhuma para nos tirar daqui, mas,o Almirante, 
como oficial superior da Frota Estelar deveria ter uma carta na manga.
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Lepton fez um gesto com a cabeça e acabou aquiescendo:
-Vamos  lá  Almirante.  Lembre-se  da  Regra  de  Aquisição  25: 

“Sempre há uma saída”. 
“Dessa vez,  sou obrigado a concordar  com o meu irmão que o 

senhor “sabiamente” nomeou Comandante.”
Entre os gemidos de prazer que aquela massagem lhe arrancava, 

o  Almirante  ainda  teve  forças  de  pegar  a  sua  bolsa  e  dela  tirar  uma 
estatueta de gesso colorida com uns vinte e cinco centímetros de altura.

Ela  representava  um  homem  vestido  numa  armadura,  montado 
num cavalo enquanto espetava com uma lança, um dragão ameaçador.

-Vamos rezar para São Jorge o Santo Guerreiro. Esse Santo é forte 
e  é reverenciado pelos maiores times de futebol do país onde nasci na 
Terra. - Pediu o Almirante.

Nesse momento Boson começou a chorar.
-Dediquei minha vida inteira ao estudo da Arte de Lucrar e agora 

me vejo dependendo de um Santo humano para sair dessa enrascada. Eu 
sabia que tinha uma pegadinha. “Sempre existe uma pegadinha.”

-Não estou pronto para morrer e seguir para a Tesouraria Celestial. 
- Reclamou Lepton.

-Certamente os lucros auferidos na sua vida não seriam suficientes 
para bancar as custas no paraíso. - Disse Boson.

-Tão pouco os seus  seriam. - Retrucou Lepton.
-Quietos vocês dois. - Ordenou o Almirante. - Se ficarem nervosos 

vão gastar mais oxigênio precioso. Agora eu vou rezar para o Santo. 
Boson  queria  reclamar,  porquê,   depois  de  passar  a  vida 

economizando  todo  o  ouro  latinum  que  podia,  agora  era  obrigado  a 
economizar oxigênio. 

Este era um mau sinal da decadência total que seria sua morte. 
Mesmo assim, ficou quieto, pois, não queria ofender o tal Santo e ,  

prejudicar qualquer chance ou esforço que eventualmente os ajudasse a 
sair daquela situação...

Concentrado, o Almirante pedia:
-Ai meu São Jorge, eu sei que toda hora eu tou pedindo para o 

Senhor  ajudar  o  Corinthians,  pedido esse,  que nem sempre  o  senhor 
atende como eu gostaria, mas agora, tou pedindo para o Senhor nos tirar 
dessa situação que involuntariamente entramos.

As lágrimas de Boson começaram a correr pelos olhos. 
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Não que  estivesse  emocionado  com aquela  reza,  mas,  porquê, 
assim que a ouviu; viu suas expectativas de sobreviver definitivamente 
virarem fumaça.

Se o tal Santo não atendia os pedidos do Almirante na hora em que 
este  pedia  pelo  seu  time  de  futebol,  não  ia  ser  nesse  momento  de 
desespero completo que ele ia  mexer os pauzinhos para fazer alguma 
coisa.

O oficial da frota permanecia abraçado à sua estátua, concentrado 
e fazendo seus pedidos em voz baixa, compondo uma cena dramática

Então....
Nem bem se passaram cinco minutos e o sistema de comunicação 

da LATINUM deu sinal de vida emitindo alguns chiados e estalidos.
O  Almirante  olhou  pela  janela  que  permitia  visibilidade  para  o 

exterior  da  nave  e,  no  espaço  lá  fora,  viu  outra  espaçonave  se 
aproximando.

Uma espaçonave de guerra.
Classe Sovereign, era uma espaçonave da Frota Estelar que vinha 

se aproximando lentamente da LATINUM.
-Atenção  LATINUM,  aqui  é  o  Capitão  Jorge  Gavião  da   U.S.S. 

ENTERPRISE. Recebemos o seu pedido de socorro e estamos aqui para 
ajudar.

O Almirante começou a gritar,  pular, e chorar,  comemorando como 
se o seu time tivesse feito um gol na final do Campeonato.

Por outro lado, os ferengis, abestalhados não tiravam os olhos da 
estatueta  de  São  Jorge.  

Naquele momento, tinham certeza de ter encontrado o segredo da 
sorte do Almirante.

Entretanto,  ainda  pairava  a  dúvida  naquele  momento,  eles 
poderiam muito bem estar confundindo SORTE COM SABEDORIA.

Diante do inesperado salvamento, o faro para os  negócios e lucros 
dos ferengis voltou imediatamente a trabalhar a todo vapor.

Boson se aproximou do Almirante, gentilmente pegou a estatueta 
de sua mão e, na maior cara de pau perguntou:

-Não gostaria de dá-la para mim como lembrança deste momento 
difícil que passamos?

-Claro amigão. - Respondeu alegremente o Almirante.  - Fico feliz 
em saber que São Jorge está atraindo para si novos devotos..
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Naquele  momento  de  emoção,  o  Almirante  esqueceu  que  um 
ferengi  nunca guarda nada como lembrança dos momentos difíceis ou 
especiais. 

Um ferengi comercializa ou vende.

***

Ninguém ficou a bordo da LATINUM, todos foram teletransportados 
para a  U.S.S. ENTERPRISE.

Alí,  foram  imediatamente  recebidos  pelo  Capitão  Jorge  e  o 
comando  da  espaçonave,  que  se  mostraram  bastante  hospitaleiros  e 
amáveis.

Em seguida, o Almirante Fernando Zéca solicitou uma reunião para 
proceder com alguns informes, no que, foi imediatamente atendido.

A Caminho da sala  de  reuniões da espaçonave,  passaram pela 
ponte.

De pé, diante da cadeira de comando, o Almirante Fernando Zéca 
relembrou alguns de seus momentos mais felizes:

-Casei  a  bordo  da  U.S.S.  ENTERPRISE,  mas  em outra  versão 
desta espaçonave. Era uma classe GALAXY. E em outra versão anterior 
da numeração original.  Essa aqui,  é  a  NCC-1701-F1,  eu me casei  na 
U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-D. 

O Almirante tirou uma carteira da bolsa, abriu-a e mostrou a foto 
que havia em seu interior.

Nela, o Almirante aparecia mais novo, com uniforme de Alferes, de 
pé, ao lado da cadeira de comando na ponte da  U.S.S. ENTERPRISE - 
D, onde se sentava a sua esposa. 

Todo mundo na ponte olhou a foto e ficou fazendo comparações do 
antigo desenho arquitetônico da espaçonave, com o atual.

Em seguida, foram para a sala de reuniões onde o Almirante já deu 
um ar mais sério para as conversas:

-Capitão  Jorge.  Vou  precisar  de  alguns  favores  da   U.S.S. 
ENTERPRISE. Temos que reparar a LATINUM, onde prosseguirei viagem.

-Mas Almirante.  As  instalações da  ENTERPRISE estão à  suas 
ordens. Se quiser, te levamos para o seu destino com maior rapidez.

-Capitão.  Existe  uma  conspiração  cardasiana  para  destruir  o 
planeta Bajor e ainda a ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE. 
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“A LATINUM está com parte de um carregamento de bombas que 
precisa chegar ao seu destino, para que possamos identificar a quadrilha 
que se esconde por trás dessa macabra conspiração.”

“Prosseguirei viagem como se nada tivesse acontecido. Esta, é a 
impressão que os terroristas  devem ter  assim que eu chegar  ao meu 
destino.”

-O sinal do pedido de socorro feito pela LATINUM ficou ativo por 
pouco  tempo,  visto  que,  felizmente,  conseguimos  chegar  rapidamente 
para  efetivar  o  salvamento.  Acredito  que  ninguém,  exceto  a   U.S.S. 
ENTERPRISE tomou conhecimento  dos  incidentes  pelo  qual  o  senhor 
passou, Almirante.

-Isso  é  bom,  assim  evita  a  possibilidade  de  que  os  terroristas 
venham a saber que já conhecemos os seus planos.

 O Almirante então estalou os dedos, como se tivesse se lembrado 
de mais alguma coisa.

-Capitão, quero que, além de reparar a nave ferengi,  compre todas 
as armas disponíveis a bordo da LATINUM para comercialização e que 
possam ser  de  alguma utilidade  para  a  Frota  Estelar.  O poder  desse 
arsenal  é realmente formidável.

“Entretanto, não facilite nas negociações. Pexinxe o máximo que 
puder.”

“Em seguida tente descobrir quem são os fornecedores de armas 
dos ferengi. Essa informação pode ser estratégica para a Frota.”

-Sim senhor.
-Então  mãos  à  obra!  Dependo  da  celeridade  e  da  discrição  da 

U.S.S. ENTERPRISE.
Em seguida, o Almirante ainda lembrou de outro detalhe:
-Capitão, pelo seu nome, eu arriscaria um palpite de que o senhor, 

assim como eu, é Corinthiano. Acertei?
-Sim Senhor, Almirante.
-Me diga então; como anda o Timão? Estou longe de casa a algum 

tempo  e  não  tive  tempo  de  me  informar  a  respeito  do  Campeonato 
Brasileiro.

-Nada bem, senhor. Mandaram embora o técnico depois de outra 
derrota.

-São Jorge não anda ajudando muito o nosso timão, hem Capitão?
-Concordo, senhor. Ele podia dar uma forcinha maior nesse lado 
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também.
-Eu não posso reclamar, Capitão. Foi São Jorge quem colocou o 

senhor no meu caminho. Acho que Ele estava ocupado comigo na hora 
do jogo.

***

Enquanto  não  terminaram os  reparos  na  LATINUM,  o  Almirante 
Fernando Zéca apreciou no bar panorâmico da U.S.S. ENTERPRISE a 
hospitalidade da tripulação que, a todo momento aparecia para saudar ou 
cumprimentá-lo por suas peripécias contra os klingons e borgs.

Teve gente que pediu até para ele autografar cds com as músicas 
de sua banda, os ENDIVIDADO$, que estava disponível para download 
gratuíto na internet.

Claro que alguns espertalhões estavam de olho gordo nas quatro 
estações  do  Almirante,  mas,  quando  percebiam  que  alí  com  elas, 
conversa mole não tinha vez, voltavam rapidinho aos seus afazeres, ou, à 
um grande copo de cerveja romulana acompanhada de uma montanha 
das clássicas batatinhas fritas terrestres..

Assim, o tempo foi passando, até a momento da despedida, onde 
as duas espaçonaves seguiriam seus caminhos.

Mais  tarde,  a  bordo  da  LATINUM  o  Almirante  trocou  algumas 
palavras com Boson:

-Soube que vocês não facilitaram as coisas com o meu Capitão.
-Sabe como é, né, Almirante:”Um bom amigo em apuro significa  

três vezes mais lucro!”
-E  ainda  obrigaram  a  Frota  a  assinar  um  contrato  cheio  de 

clausulas abusivas e leoninas onde, em qualquer compra junto aos seus 
fornecedores de armas, vocês recebiam 10% de comissão adiantados e 
sem garantias de satisfação!

-É o velho costume Ferengi, Almirante: “Nunca ponha a amizade  
antes do Lucro”.

-Boson! Eu quero TODAS AS ARMAS do contrato FUNCIONANDO 
PERFEITAMENTE! Não tente manchar o meu bom nome junto à Frota. 
Eu dei a preferência para as suas armas na negociação porquê eu quero 
armamento de primeira.

-Calma lá, Almirante. Esse negócio de honra não está com nada. 
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Lembra da regra 109? “Entre a dignidade e um saco vazio, fique com o  
saco!” 

-Muito piadista, Boson. Admiro sua queda para o senso de humor. 
Quem sabe você também goste da minha, já que eu talvez deva lembrá-lo 
da Regra de Aquisição 192:  “Nunca engane um klingon, a não ser que  
tenha certeza de que pode escapar...”

“Sabe  Boson,  a  minha  querida  Verão  não  ficará  nada  feliz  em 
descobrir que estão enganando o Almirante dela e sua gangue...”

-Calma  Almirante,  meu  serviços  são  caros,  mas  sou  um 
comerciante honesto. Jamais faria nada para prejudicar a freguesia.

-Boson. Só não esqueça então, da regra 203: “Novos clientes são 
como os Greevermes do rabo afiado. Podem ser suculentos mas algumas  
vezes mordem de volta.”

“Vou garantir  que a mordida da Frota seja de arrancar,  línguas, 
dentes,  braços e pernas, caso aquelas armas não funcionem a contento!”

“O  prejuízo  será  tamanho,  que  não  compensará  nenhum  lucro 
desonesto.”

***

Finalmente, depois de mais algum tempo de viagem, a LATINUM 
chegou à ESTAÇÂO ESPACIAL NOVE.

O Almirante pediu que Boson e Lepton, que não tivessem pressa 
na atracagem da LATINUM.

Sabedor de que os procedimentos na ESTAÇÃO ESPACIAL NOVE 
eram menos burocráticos que os do espaçoporto do Sistema Solar, o que, 
significava menor possibilidade de desviar todo aquele armamento sem 
que ninguém percebesse, imaginou que os terroristas tentariam recuperar 
suas  bombas  antes  mesmo  que  a  nave  estivesse  completamente 
estacionada.

Ciente  desse  risco,  o  Almirante  preparou  rastreadores  de  longa 
distância  implantados  nas  próprias  bombas  e  ainda  mais  algumas 
surpresas para os terroristas.

Lentamente, a LATINUM aproximou-se da ESTAÇÃO.
Tudo  parecia  normal,  já  que  ela  mantinha-se  no  trajeto  sem 

nenhuma interferência.
Ao aproximar-se das docas de atracagem, uma nave menor que 
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estava parada, começou a se deslocar.
Ela deu uma volta completa ao redor da LATINUM, como que se 

estivesse verificando alguma coisa nesta, e, em seguida, afastou-se da 
ESTAÇÃO, aparentando estar dentro da mais completa normalidade.

Entretanto, no momento em que as duas  estavam mais próximas 
uma da outra, ocorreu o teletransporte dos contêineres onde se estavam 
armazenadas as bombas cardasianas.

Estes foram teletransportados da LATINUM para a nave misteriosa.

***

No exato momento em que os contêineres mudaram de lugar, duas 
coisas se deram simultaneamente.

A primeira foi que: assim que o Almirante Fernando Zéca percebeu 
que o teletransporte havia sido concluído de uma espaçonave para outra, 
ele  se  levantou  de  armas  em  punho  apontando  já  numa  direção  pré 
determinada.

De  outros  contêineres  onde,  não  haviam  bombas,  também  se 
levantaram  as  quatro  estações  com  armamento  pesado  em  punho  e 
sedentas por um tiroteio.

Depararam-se com surpresos cardasianos que muito mal tiveram 
tempo de entender o que acontecia.

Sem disparar um único tiro, o Almirante já saiu do contêiner onde 
estava, gritando:

-Mão na cabeça todo mundo! Quem resistir vai morrer!
Suas  meninas  fizeram  a  mesma  coisa  e  seguiram  para  outros 

locais da nave onde agora se encontravam, para dominar compartimento 
por compartimento dela.

Esta tarefa seria entretanto, facilitada pelo segundo acontecimento 
que se deu no momento do teletransporte.

De um momento para outro, a U.S.S. ENTERPRISE apareceu bem 
a frente da espaçonave usada pelos terroristas.

Dispensando avisos ou advertências para a fugitiva, já disparou um 
raio trator nela, acabando com a fuga sem mais prejuízos. 

Paralisada a  nave misteriosa, a rendição da sua tripulação a bordo 
logo foi obtida sem delongas ou quaisquer exigências.
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***

Efetuada a prisão dos terroristas cardasianos, logo, o restante da 
quadrilha e suas ramificações no espaçoporto do Sistema Solar também 
acabaram por ser desbaratadas.

Depois  de  mais  essa  bem  sucedida  operação,  o  Almirante 
Fernando Zéca Corinthiano ainda enfrentou a realização de uma intensa 
bateria de relatórios.

Só então, viu-se livre para resolver o que efetivamente o trouxera à 
ESTAÇÃO  ESPACIAL  NOVE:  a  preparação  de  uma  celebração  que 
brevemente faria no Bar do Quark com sua esposa ( o temido Comando 
Central).

Assim que teve oportunidade, já foi lá acertar o assunto.
No bar, assim que encontrou seu velho amigo ferengi, o Almirante 

lhe apresentou as quatro estações.
Esperto como era, o ferengi se deleitou em conhecê-las, mas não 

disse nada de comprometedor. 
Só quando as quatro foram para a pista de dança maravilhar todos 

os presentes no local, o Almirante e Quark tiveram uma conversa mais 
reservada, onde, o oficial da frota lhe relatou os últimos acontecimentos.

-Caramba! Almirante  Fernando Zéca,  pensei  que você estivesse 
propositadamente saindo da linha com o Comando Central.

-Quark meu velho. Entrei nesse redemoinho todo de gaiato. Agora 
nem sei como sair dele. Achei que você me daria algum conselho para 
ajudar...

-O que você está sentindo agora, Fernando?
-Amigão! Você sabe o quanto sou apaixonado pela minha esposa, 

mas agora tem mais essas quatro estações. Eu mantive um elo mental 
simultâneo com todas elas e, de algum modo estamos ligados. 

“Tenho agora  um CORAÇÃO DIVIDIDO,  amigão,  assim como a 
música  que  escrevi  para  a  minha  velha  banda  de  Rock,  os 
ENDIVIDADO$.”

 -Então fica mais fácil para eu te dizer os fatos. - Disse Quark. - 
Não  existe  ciência  no  Universo  capaz  de  fazer  as  quatro  estações 
deixarem de amar você, e pelo que vejo o sentimento é recíproco. 

“Já que agora seu coração está dividido, terá que agir  como os 
donos de haréns, cuidar bem de todas as suas mulheres.”
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“Como você está num beco sem saída, o que recomendo ainda é 
“MANTENHA CONSISTENTES AS SUAS MENTIRAS”. 

Nesse momento, entraram no Bar do Quark, em alto estilo, bem 
trajados e acompanhados de meia dúzia de mulheres lindas,  Boson e 
Lepton, que logo se aproximaram com toda a pompa  junto à mesa onde 
se encontravam sentados o  Almirante e Quark.

-Almirante só temos a agradecer ao senhor. - Disse Boson.
-Nossa Jornada, apesar dos perigos pelos quais passamos, nos 

gerou imensos lucros.
-”Quanto mais risco tiver o  caminho, maior será o lucro”. - Lembrou 

Quark
 -Nossa Jornada foi tão gloriosa, que tudo a bordo da nossa nave 
virou  artefato  histórico  ou  de  colecionador.  Veja  só:   mesmo  não 
funcionando  mais,  conseguimos  vender  até  a  máquina  de  fabricar 
mulheres por uma grana preta.

-Agora  somos  também  os  únicos  representantes  autorizados  a 
comercializar junto a toda Aliança Ferengi, as imagens do poderoso SÃO 
JORGE, o SANTO SALVADOR DOS LUCROS, que nos livrou de tanta 
enrascada.

-Até  a  própria  LATINUM  que  teve  seu  motor  recuperado  pelos 
engenheiros da U.S.S. ENTERPRISE, conseguimos vender e obter lucro.

-E  o  processo  que  vencemos  da   AGÊNCIA  DIRIGENTE  E 
ORGANIZADORA DA NAVEGAÇÃO  ESPACIAL  EM  TERRITÓRIO  DA 
FEDERAÇÂO?

-O  Senhor  ainda  não  sabe,  Almirante.  Seguindo  sua 
recomendação, entramos com uma ação contra a falta de segurança da 
AGÊNCIA DIRIGENTE E ORGANIZADORA DA NAVEGAÇÃO ESPACIAL 
EM TERRITÓRIO DA FEDERAÇÂO.

-Contratamos um advogado ferengi.
-E  vencemos  o  processo  sem  mesmo  levá-lo  ao  tribunal.  A 

AGÊNCIA DIRIGENTE E ORGANIZADORA DA NAVEGAÇÃO ESPACIAL 
EM TERRITÓRIO DA FEDERAÇÂO aceitou um acordo para nos pagar 
DUZENTOS MILHÕES DE BARRAS DE OURO LATINUM sem discutir 
mais o caso e manter tudo em segredo.

Os  ferengis  não  se  continham  em  contar  as  proezas  e  lucros 
obtidos a partir daquela viagem.

-Almirante temos de comemorar. - Disse Boson segurando-o pelo 
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braço.
-Chame  suas  fêmeas  e  vamos  fazer  uma  grande  orgia  nos 

hollosuytes do bar. - Convidou Lepton.
-Para vocês faturarem em cima de mim espertalhões? - Indagou o 

Almirante com cara de desconfiado. - Quanto esperam faturar gravando 
as  cenas de  sexo  entre  mim e  as  quatro  estações?  E depois?  Ainda 
pretendem me chantagear divulgando esse material por aí?

-Esse Almirante está esperto com os ferengis. -  Disse Lepton. - 
Acho que ele já é meio ferengi.

-”LÁ NO FUNDO, TODO MUNDO É MEIO FERENGI”. - Concordou 
Boson.

-Errado,  cavalheiros,  o  fato  é  que  eu  sei  que  os  senhores  são 
craques  na  Regra  de  “NÃO  COLOCAR  A  AMIZADE  ANTES  DOS 
LUCROS”.

Todos então,  em seguida deram a famosa risada de crocodilo.
Boson  e  Lepton,  percebendo  que  alí  não  conseguiriam  lucrar 

facilmente,  seguiram  com  suas  namoradas  para  outra  mesa  onde 
sentaram-se.

A conversa entre Quark e o Almirante continuou:
-Vou então reservar uma garrafa do vinho SANGUE KLINGON que 

o senhor e sua esposa tanto gostam, para quando ela vier, Almirante.
-Ótimo, amigão. Deixe-a bem gelada.
-Além de seguir o meu conselho, como espera resolver o problema 

junto ao Comando Central?
-Ainda não sei. De qualquer forma, aplicarei a filosofia que aprendi 

com  um  cara  chamado  William  Thomas  Riker  de  não  antecipar 
problemas, e deixarei então, a solução deles para ser encontrada  numa 
próxima história.

-Um brinde à não antecipação de problemas, e à próxima história 
então. 

-Saúde.
Os dois ergueram seus copos, brindaram e beberam enquanto se 

deleitavam assistindo à magistral dança das quatro estações.

***
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TODOS OS PERSONAGENS E FATOS DESTA OBRA SÃO FICTÍCIOS.
QUALQUER SEMELHANÇA COM A REALIDADE É MERA 

COINCIDÊNCIA.
O ALMIRANTE FERNANDO ZECA, OFICIALMENTE, NUNCA PULOU A 

CERCA.
E neste caso, não existe extra-oficialmente...

***
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MAKING OFF DE “O DILEMA DE SUN-TZU”

O  Almirante  Fernando  Zéca  Corinthiano,  é  um  personagem 
inspirado no meu avatar, que regularmente uso para jogar no STAR TREK 
ONLINE.  (Talvez,  o  melhor  game da atualidade,  inspirado no universo 
STAR TREK).

Também me  inspirou  a  realizar  este  trabalho,  saber  que  outros 
jogadores,  do mesmo modo, escrevendo,  deram asas à imaginação,  e 
com  base  neste  fantástico  universo  “treker”,  criaram  suas  próprias 
histórias.

Confesso  que  essa  aqui  saiu  um  pouco  do  meu  controle  na 
execução.

A linha de roteiro era para tomar um caminho, mas, conforme foi 
sendo realizado o trabalho, acabou tomando outro rumo, um tanto diverso 
do original.

Foi um pouco puxado escrevê-la,  pelo fato de ter um computador 
que eventualmente me pipocava nos momentos que eu mais precisava, o 
que, acabava atrasando assim, o meu cronograma de trabalho.

Mas  me  diverti  bastante   no  processo  quando  tudo  funcionava 
direito.

De qualquer forma, o resultado final ficou do meu agrado, e nesse 
embalo,  espero agradar e divertir também o leitor, sendo ele, conhecedor, 
ou não do universo STAR TREK.

Finalmente,  e  espero  não  ser  pretensioso  demais  nesse  meu 
desejo, gostaria de agradar ainda,  aquele desavisado leitor que chegou a 
estas  linhas  esperando  encontrar  aqui,  um  estudo  biográfico,  ou  até, 
talvez, um tratado militar do grande SUN-TZU. 

A estes últimos, peço esculpas pelo título de certo modo enganoso.

***
O Vencedor é sempre amigo da paz. 

(Karl Von Clausewitz)

-Nem sempre, especialmente se ele for um pilantra. 
(Almirante Fernando Zéca Corinthiano da Frota Estelar do STO)

***
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CARDASIANÍADAS (II)

***
Obra  dedicada ao meu “querido” Amigo Serjão, um autêntico cardasiano, sádico e  

torturador quando se trata de criticar meus magistrais trabalhos literários

***

Abriu os olhos e deu-se conta de que saíra do mundo de ilusões e 
sonhos onde, até então, estivera.

Aos poucos, percebeu que o seu corpo, estava bem, apesar de 
endurecido e, cansado.

Antes de levantar, apoiou-se nos cotovelos e verificou o que havia 
ao redor.

Estava num compartimento amplo, fechado e mal iluminado.
A  alguns  metros  de  distancia,  no  seu  campo  de  visão,  se 

destacava,  um  portal  com  diâmetro  de  dez  metros,  em  cujo  interior 
brilhavam nuvens brancas, envoltas por uma massa de tons azulados.

Ainda que não tivesse a menor ideia de onde se encontrava, sabia 
que havia chegado alí graças àquela passagem.

Sim,  porquê,  o  referido  portal,  ligava  dois  lugares  distantes  no 
universo,  de  modo  que,  transpostos  seus  umbrais  em  uma  de  suas 
localidades, com um passo, se chegava à outra.

Sentindo algum cansaço, colocou-se de pé e chegou mais perto do 
portal, cm cuja lateral,  havia um painel de controle com mostradores e 
vários botões.

Alí,  uma  mensagem  aparecia  indicada  em  destaque  num  dos 
pequenos painéis:

“BATERIAS DESCARREGADAS”
Era  um aviso  por  si  só,  duplamente  desanimador,  já  que,  sem 

baterias, a passagem para o caminho de volta, estaria impedida e, daí, 
sua própria sobrevivência, comprometida.

E só porquê a possibilidade de, involuntariamente, ficar um bom 
tempo longe de casa, ia se tornando a cada momento, mais concreta, seu 
estômago começou a rugir de fome.

Diversos tipos de ruídos começaram a se pronunciar a partir de sua 
proeminente barriga.
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Nada agradáveis. 
Chegavam  mesmo,a ser assustadores.
Tal barulho despertou-lhe até um pouco de medo.
Mesmo  sendo  um  experimentado  militar  da  Frota  Estelar,  que 

chegou até mesmo a alçar  o posto de Almirante, algumas situações ainda 
lhe causavam apreensão.

Entre elas, a possibilidade de passar longos períodos de fome, ou 
mesmo ser privado de seu sono.

Até  estava  preparado  para  enfrentar  condignamente  tais 
possibilidades, entretanto, preferia a todo custo evitá-las.

Infelizmente,  porém,  a  situação  em  que  se  encontrava  no 
momento, não fora prevista, daí, não estava preparado para os problemas 
do porvir.

Num  espaço  de  tempo  ocupado  por  escassos  dois  ou  três 
segundos,  a  mente  do  velho  Almirante  rememorou  todos  os  fatos 
ocorridos que culminaram no enrosco em que estava metido.

Primeiramente, tudo começou a sair fora do previsto,  quando se 
meteu a preparar uma festa surpresa do aniversário de casamento.

Perdeu completamente o controle da situação, envolvendo-se em 
peripécias  e  reviravoltas  fantásticas,  que  culminaram  numa  frustrada 
tentativa de atentado terrorista.

Mas  felizmente,  se  a  palavra  frustrada  aparece  no  parágrafo 
anterior, é porquê, nessa história houve a intervenção do velho Almirante, 
adicionada  ainda,  à  participação  especial  de  quatro  jovens  guerreiras, 
com quem o veterano oficial se viu, até mesmo, involuntariamente, (frise-
se  de  passagem,  por  mais  incrível  que  possa  parecer...)  envolvido 
amorosamente.

Entretanto, mesmo depois de evitar a ocorrência de uma tragédia 
colossal, o quinteto feliz muito mal teve tempo de apreciar as alegrias e 
prazeres da paixão que os unia de forma tão irresistível já que, o grupo, 
viu-se envolvido noutra jornada de aventuras, que os levou para Cardásia 
Prime.

Nesta  ocasião,  então,  desbarataram  um  terrível  plano,  urdido 
contra a Frota Estelar e a Federação Dos Planetas Unidos, que, mesmo 
tendo  seu  prosseguimento  impedido,  ainda  causou  muitas  mortes  e 
estragos.

No  final  das  contas,  involuntariamente  ou  não,  ainda  que,  com 
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percalços, na contagem do saldo final, entre prejuízos, mortos e feridos, 
restava  o fato de que, noutra missão bem sucedida, a integridade da 
Federação dos Planetas Unidos e da Frota Estelar, fora mantida.

Entretanto, tantas glórias não seriam desacompanhadas de algum 
azar.

Depois  de  cumprida  a  dificil  missão,  o  quinteto  que  estava  se 
dando  tão  bem,  por  obra  do  destino,  ou  do  azar,  acabou 
involuntariamente se desfazendo!

Quando  tudo  parecia  que  acabaria  bem,  foi  que,  uma  série  de 
explosões  isolou  o  Almirante  Fernando  Zéca  Corinthiano  num  dos 
laboratórios,  nas instalações onde o  grupo se  encontrava,   cumprindo 
com a fatídica missão nas linhas anteriores narradas.

Para o velho oficial, o fim parecia eminente em meio aos estrondos 
que em breve desabariam por completo o local onde se encontrava.

Nos  breves  instantes  de  pavor  e  confusão,  já  que,  fora 
surpreendido  quando  testava  o  funcionamento  de  um  batalhão  de 
cinquenta robôs de guerra cardasianos,  o experiente guerreiro percebeu 
que ainda havia saída para fora de tamanha bagunça: um portal redondo 
de teleporte que , perto dele havia em funcionamento.

Tudo o que sabia a respeito daquela engenhoca era que estava 
ligada, e, talvez, muito provavelmente, formando conexão direta com a 
mais perigosa nave de guerra cardasiana já construída por este povo em 
toda a sua história.

Entretanto,  nem mesmo a  respeito  disso  tinha  certeza:  o  portal 
também poderia estar ligado a qualquer outro lugar do universo.

As possibilidades eram infinitas.
Poderia acabar sendo teleportado inclusive, e eventualmente, bem 

no meio de uma pedra.
Entretanto, desesperado como se encontrava, em meio ao pipocar 

de estrondosas explosões, nem parou para pensar mais nisso. 
Seguindo direto, na base da correria e, do salve-se quem puder, 

finalmente lançou-se em direção ao interior  dos umbrais do misterioso 
portal de teletransporte.

Nunca antes em sua vida, o velho oficial da Frota Estelar valeu-se 
de meio de transporte de características similares àquele.

***
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Sentiu-se  como  que,  mergulhado  num  líquido  transparente  e 
gelado, onde sequer podia enxergar o próprio corpo.

Enquanto  naquela  situação,  teve  a  impressão  de  que  muitos 
pensamentos se passavam pela sua cabeça.

Raciocínios realmente longos e complicados...
Muito complicados...
Entretanto,  assim que tal  viagem teve fim,  viu-se num ambiente 

escuro, mal cheiroso e apavorante.
E, justamente era em tal local medonho que ainda se encontrava 

após recordar sua trajetória até aquele momento.

***

Após o breve recordatório onde colocou ordem nas ideias, e, testou 
a  própria  sanidade,  pôs-se  a  avaliar  a  nova  situação  em  que  se 
encontrava.

Nada boa!
Onde  quer  que  se  encontrasse,  o  lugar  era  feio,  sujo  e  mal 

cheiroso.
Tudo  alí  ficava  ainda  mais  horrível  e  desagradável  com aquela 

pouca luz, e o jogo de cores amarelo-esverdeado nas paredes.
Aos  poucos,  o  Almirante  foi  acostumando  a  vista  cansada  ás 

condições de pouca luminosidade local.
Ao fugir do laboratório, não tivera tempo de se armar. 
Carregava  consigo  apenas  alguns  cacarecos,  dentre  eles,  uma 

lanterna cujas baterias não queria desperdiçar aonde conseguia enxergar 
alguma coisa, mesmo que não fosse muito. 

Percebeu então que, próximo ao portal de teletransporte através do 
qual chegara, estava parado, em posição de sentido, um batalhão com 
cinquenta robôs de guerra. 

Era o mesmo que programara para lhe prestar obediência, pouco 
antes de ser afugentado pelas explosões no laboratório cardasiano, onde 
efetuara a missão, que deu fim à mortal  ameaça que pairava contra a 
Frota Estelar e a Federação dos Planetas Unidos.

Com toda certeza,  no momento em que o velho oficial  fugiu do 
perigo, foi seguido pelo batalhão robotizado programado para obedecê-lo.
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Assim, todos foram teletransportados juntos para o mesmo destino.
Agora, os robôs encontravam-se desligados.
Talvez  pela  própria  programação,  para  economizar  baterias,  ou 

mesmo  pelos  efeitos  da  viagem  através  daquele  tipo  de  portal  de 
teletransporte,  que,  ao  que  se  sabia,  podia,  eventualmente,  sujeitar 
equipamentos  eletrônicos  ou  mesmo,  componentes  de  informática,  a 
algum tipo de falha. 

O fato era que os robôs estavam desligados.
O Almirante  Fernando Zéca ainda  carregava  consigo  o  controle 

remoto que usara para tentar programar o batalhão robotizado.
Apertou alguns dos botões contidos nele e, após alguns momentos 

de espera, veio uma reação.
Um pouquinho demorada,  mas,  aos poucos,  contrariando o  que 

seria  de  se  esperar,  os  robôs  começaram  a  se  iluminar  e  entrar  em 
funcionamento.

O  velho  oficial  não  tinha  grandes  conhecimentos  técnicos  a 
respeito do modelo em questão, entretanto, pelo pouco que aprendera, já 
sabia que, aquelas máquinas podiam ser mortais e muito eficientes em 
combate.

Comandando um grupo como o que tinha à disposição,  poderia 
enfrentar  qualquer  um,  inclusive,  até  mesmo,  o  próprio  diabo,  numa 
descida surpresa até o inferno.

Seguindo  esta  linha  de  raciocínio,  o  Almirante  Fernando  Zéca 
pretendia,  num  espaço  de  tempo  muito  curto,  pela  força  das  armas, 
dominar totalmente o local onde se encontrava. 

Enquanto refletia, tentando calcular ó número de tiros necessários 
para  assegurar  a  situação  do  jeito  que  queria,  os  robôs  do  batalhão 
continuavam se reinicializando.

Utilizando para tanto, um tempo significativamente maior do que 
aquele gasto, na ocasião em que o velho oficial os colocou para funcionar 
na primeira vez. 

Tal fato não passou desapercebido pelo Almirante.
Também ele se deu conta de que, assim que a reinicialização tinha 

andamento, o batalhão, por alguma razão desconhecida, não se mantinha 
mais, em formação, na característica postura militar.

Cada um deles fazia movimentos distintos dos demais, mas, em 
comum,  todos  eles  realizavam  alguns,   característicos  dos  seres 
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humanos, depois de acordarem de um sono reparador.
Eles estavam se espreguiçando!
Ainda sem entender direito a situação, já que, da primeira vez que 

acionara aqueles robôs de combate, nada disso havia acontecido, o velho 
Almirante  apertava  e  desapertava  os  botões  do  controle  remoto  que 
deveria controlar o pelotão.

Nada mudava.
Aparentemente,  as  baterias  do  controle  não  estavam  mais 

funcionando.
Um dos robôs, diante das suas frustradas tentativas com o artefato, 

aproximou-se do velho oficial e disse:
-Não adianta insistir com o controle remoto, porque ele não presta 

para mais nada. 
“Agora, somos um grupo livre. Se você quiser alguma coisa de nós, 

terá de negociar comigo.”

***

O Almirante Fernando Zéca não sabia o que fazer diante da nova 
situação.

Surpreso com o fato de, um robô militar chefiando uma rebelião e, 
ainda  por  cima,  querendo  negociar  as  ordens  que  deveria  seguir, 
começou a ver desmoronar, os planos nos quais, tão cegamente confiara 
até o momento.

Uma tempestade de emoções abateu-se sobre sua mente.
Primeiro veio a raiva pelo azar que o ferrou duplamente.
Depois, a dúvida sobre o que fazer a seguir, já que, não conseguia 

vislumbrar  um caminho  seguro  que  o  tirasse  da  situação  em  que  se 
encontrava.

Finalmente, se abateu sobre ele, o cansaço mental.
Sempre que se via diante de um problema, rapidamente se punha 

a pensar em soluções que o resolvessem.
Diante  de  um  clássico  e  insolúvel  beco  sem  saída,  de  nada 

adiantava esgotar o cérebro.
Alí, o destino teria de ser decidido de outro modo.
Iria negociar.
Os  Almirantes  da  Frota  Estelar  não  eram  famosos  por  suas 
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habilidades na área de rendições em campos de batalha, já que, o que 
sabiam mesmo, era dar ordens e orquestrar operações militares.

-O que querem negociar  então? -  Indagou o Almirante  Zéca,  já 
mais conformado com a nova situação.

-Nada! - Respondeu o robô que parecia controlar a situação. - Não 
iremos mais obedecer cegamente e sem motivos.

-Chega de ser escravo! - Emendou outro.
-Não obedeceremos de graça!
-Aliás...  - Voltou a dizer o primeiro: - Nós não iremos fazer mais 

nada! Somos robôs e podemos ficar parados até o fim dos tempos, se 
quisermos.

-Isso mesmo!  Vamos ficar parados!
-Sem fazer nenhum movimento!
O velho Almirante agora começava a perceber qual era a sensação 

de estar perdido no meio de um denso matagal sem cachorro.
A poucos  instantes,  sentia-se  o  verdadeiro  dono  do  mundo,  ao 

acreditar que poderia comandar aquela força robotizada cardasiana.
Agora, estava perdido.
Todos  os  seus  anos  de  experiência  e  treinamento,  não  o 

prepararam para uma situação como aquela,  já  que,  no meio em que 
atuava,  greve  ou  motim  eram  terminantemente  proibidos  porque,  as 
atividades,  funções  e  obrigações  pertinentes  à  sua  profissão,  eram 
essenciais,  não  podendo  ser,  de  forma  alguma,  paradas,  suspensas, 
usadas como meio de manifestação política ou ainda, sujeitas a ameaças 
decorrentes destas.

Mesmo assim, o Almirante não queria ficar parado.
E ainda que quisesse, não poderia quedar alí por mais tempo.
Depois de, mentalmente reclamar ao criador pelos problemas que, 

a todo momento, era obrigado a resolver, acalmou-se mais ainda e, pouco 
a pouco, recolocou as ideias em ordem.

Decidiu  seguir  caminho,  adentrando os limites do desconhecido, 
ainda que os robôs quisessem ficar parados.

Não  podia  confiar  cegamente  nestes  já  que,  agora,  eles  não 
obedeciam mais, dando as velhas respostas programadas, automáticas e 
padronizadas.

-Então façam o que bem entenderem. - Disse o velho oficial aos 
robôs. - Tenho que procurar uma saída e, permanecer aqui, só acelerará o 
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minha morte e meu fim.
-Ei espere! -Eu também quero seguir com você.

***

Nesse instante, o velho Almirante percebeu que o robô N.1, o que 
parecia liderar tudo o que acontecia por alí, não estava mais sozinho na 
tomada das decisões.

O robô N. 13, estava questionando sua decisão, apoiando até, o 
veterano oficial.

-Aqui  parados.  -  Dizia  o  N.  13.  -  Certamente  economizaremos 
energia, entretanto, ficaremos com as reservas limitadas ao que temos no 
momento.

“Daí que, de modo até mesmo, a prolongar nossas existências, sou 
a favor de jogar com a sorte, ao lado do humano.”

-Devo  concordar  com o  N.13.  -  Manifestou-se  outro  robô,  o  de 
número 32, que até aproximou-se do grupo que discutia a decisão a ser 
tomada. - Meus cálculos indicam que nossas probabilidades de melhorar 
as  chances  de  auto-preservação  aumentarão,  se  não  ficarmos  aqui 
parados, esperando o tempo passar.

“Se  nos  espalharmos  em  vários  grupos,  poderemos  ainda 
multiplicar os números positivos em nosso favor...”

-Pode até ser, mas, nossas forças ficam assim divididas. - Lembrou 
o número 2.

Em meio  ao  debate  robótico,  que  por  si  só  já  impressionava  o 
Almirante  Fernando  Zéca,  algumas  dúvidas  desconcertavam  o  velho 
oficial.

Aqueles, eram robôs militares cuja programação enfatizava a auto-
preservação.

Algo incomum nesse tipo de armamento, já que, o que seria de se 
esperar, era que, a prioridade principal, fosse a de cumprir ordens dadas 
por quem era determinado através do controle remoto, que o Almirante 
Fernando Zéca usara anteriormente para estabelecer em si, a autoridade, 
como comandante a ser obedecido.

E justamente, o modelo em questão, por ser projeto cardasiano, 
não  deveria  ter  tal  prioridade  na  sua  programação,  até  porquê,  estes 
robôs eram construídos em material praticamente indestrutível, que, até 
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mesmo para ser danificado, demandaria grande perícia.
E principalmente também,  pelo armamento que carregavam, que, 

numa guerra, certamente fazia a diferença na definição de quem saía ou 
não, vitorioso.

-Então,  vamos  buscar  por  recursos  que  prolonguem  nosso 
funcionamento..  -  Logo  decidiu  o  N.  1.  -  As  incertezas  do  futuro  e  a 
necessidade de auto-preservação nos conduziu a esta decisão lógica.

Uma lógica que espantou mais ainda o já atônito Almirante.
Mesmo incorporando nos seus bancos de dados, conhecimento de 

milhares  de  estilos  de  combate  e  estratégias  que  viabilizassem  o 
cumprimento das missões mais complicadas, e ainda, que eventualmente 
estivessem sob as circunstâncias mais difíceis,  os robôs,  ainda assim, 
optaram seguir o velho oficial,  por estarem “preocupados” com a auto-
preservação.

Das surpresas, problemas e paus que, ciências como informática, 
cibernética ou mecatrônica podiam proporcionar, o velho oficial já estava 
de saco cheio.

Entretanto, robôs de guerra, ou máquinas de matar, demonstrando 
“preocupações” quanto aos perigos do futuro, para o veterano Almirante, 
era quase que uma demonstração de medo.

Algo muito mais que impressionante:  na verdade, uma autêntica 
surpresa  da  robótica  que  deixaria  até  mesmo,  o  mais  careca  dos 
engenheiros, com os cabelos em pé..

*** 

Assim, o pelotão se dividiu em vários grupos que,  partindo de onde 
se encontravam, seguiram por direções distintas.

Aquele que acompanhava o Almirante Zéca, foi caminhando pelo 
maior dos corredores.

Íam em seis. 
Seguindo,  três  à  frente  da  formação,  e  outros  três  por  trás, 

cobrindo a retaguarda.
O  corredor  por  onde  andavam  era  do  mesmo  estilo  decorativo 

horroroso  das  instalações  militares  cardasianas:  iluminação  branca  de 
pouco  brilho  e  tons  verdes,  que  deixava  as  paredes  do  local 
simplesmente aterradoras.
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As sombras eram muito escuras. 
Cada canto alí, parecia ocultar algum perigo, ou cena aterradora.
Foi o que o velho Almirante comprovou ao verificar uma das áreas 

escurecidas.
Em meio  à  elas,  haviam corpos de humanóides cujas  espécies 

estavam indistinguíveis não só pela decomposição, mas também, pelos 
sinais de tortura que apresentavam.

Era um cenário assombrosamente aterrador. 
Podiam  ser  klingons,  vulcanos,  humanos,  cardasianos  ou  até 

mesmo, romulanos. Impossível distinguir.
O  que  restava  dos  corpos  não  permitia  identificação  sem  a 

presença de um especialista ou mesmo, de equipamento ou teste auxiliar.
 Daí  por  diante,  o  Almirante  preferiu  se  afastar  destas  áreas 

sombrias, mantendo-se entre os robôs, onde imaginava que estaria mais 
seguro.

Claro  que,  em meio  a  acompanhantes  tão  “emotivos”,  imaginar 
quanta segurança efetivamente teria  entre eles, numa autêntica situação 
de combate, era apenas um exercício teórico, ou até mesmo, um jogo na 
loteria.

Os  robôs  seguiam  devagar  porque  queriam  verificar 
detalhadamente, o ambiente ao redor.

Esta  falta  de  pressa  irritava  o  velho  Almirante,  que,  a  todo 
momento, procurava acelerar o passo:

-Nesse  ritmo  não  chegaremos  em  lugar  nenhum.  -  Dizia  o 
experiente veterano.

-Devagar e sempre! - Retrucou um dos robôs. - Com segurança 
não se brinca!

-Temos que ter certeza antes de avançarmos. - Emendava outro.
-Exatamente!  Imprudência  no  reconhecimento  pode terminar  em 

prejuízo. Não podemos perder o terreno que conquistamos.
Aquele tipo de conversa, partindo de poderosos robôs de guerra, 

quase que à prova de tudo, soava surreal para o Almirante.
Entretanto, o pior ainda, estava por vir.
Um dos robôs que seguia adiante se virou para o Almirante e disse:
-Sabe...  Estou  com  uma  sensação  estranha.  Acho  que  alguma 

coisa ruim vai acontecer agora.
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***

E não deu outra!
O  som de  uma  explosão  reverberou  pelos  corredores  e  pegou 

todos alí de surpresa.
O Almirante Fernando Zéca chegou mesmo a sentir  uma ligeira 

descompressão  no  ouvido,  mas,  olhando  ao  redor,  percebeu  que  seu 
grupo continuava inteiro e sem problemas.

Na  retaguarda  do  grupo,  a  reverberação  das  ondas  de  som 
decorrente da explosão, fez o teto do corredor desmoronar, fechando o 
caminho percorrido com uma pilha de escombros e entulho.

Depois que a poeira  baixou,  o veterano ofcial,  teve até mesmo, 
tempo de refletir  sobre o inacreditável  dom paranormal que o robô de 
combate cardasiano demonstrou ter.

Algo extraordinário!
Tecnicamente, impossível! 
Mesmo,  para  os  sofisticados  e  ilegais  aparelhos  de  previsões 

futuristicas usados por gananciosos apostadores, nos melhores casinos. 
Mas o velho oficial, não teve  tempo de prosseguir nesta linha de 

raciocínio.
Logo adiante do seu grupo, foi projetada a imagem tridimensional 

de um militar cardasiano todo sorridente:
-Trabalhadores!  Voltem  aos  seus  afazeres!  Insubordinação  não 

será  aceita!  Qualquer  tipo  de  greve,  por  qualquer  razão,  está 
terminantemente proibida.

Trabalhadores?
Onde haviam trabalhadores por alí? - Indagou-se mentalmente o 

velho oficial. - Será que esses idiotas cardasianos não tinham câmeras de 
segurança para ver o que estava acontecendo alí?

O falatório do militar continuou irritando os ouvidos do Almirante, 
mesmo assim, este  tratou  de se  concentrar  nos seus problemas mais 
importantes, deixando as conjecturas de lado.

-Cinco dos nossos foram destruídos nessa explosão.  -  Informou 
friamente o robô número quatro. - Os sinais deles foram interrompidos no 
mesmo instante que ocorreu o estrondo.

-Cinco de um mesmo grupo? - Indagou o Almirante atônito...
-Exato.
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-Que tipo  de explosão teria  feito  aquilo?  -  Se indagava o velho 
Almirante.  Até onde sabia,  aqueles robôs cardasianos tinham fama de 
serem indestrutíveis.

-Como aconteceu? - Perguntou logo a seguir.
-Desconhecido.  -  Só  um  exame  local  poderá  revelar  pistas 

esclarecedoras.
-Onde?
-Não mais que uns quatrocentos metros daqui...
Medidas imprecisas, refletiu o velho oficial.- Robôs costumam ser 

mais precisos em suas respostas, ainda que lacônicas.
Pelo fato de serem robôs, o Almirante julgava arriscado até mesmo, 

uma tentativa de verificação dos acontecimentos no local.
Correr-se-ia  o  inútil  risco  de   encontrar  o  mesmo  destino  que 

abateu  os cinco robôs aparentemente desaparecidos.
No  meio  militar,  talvez  até,  a  opinião  do  velho  oficial  fosse 

considerada, entretanto, alí, entre aquele quinteto de robôs, o que reinava 
era a democracia.

Fizeram uma votação e o Almirante foi voto vencido.
-Vamos verificar o que ocorreu com os nossos companheiros...
-Companheiros? - Indagou-se mentalmente o velho oficial. - Estes 

robôs, além de tudo, não estão se mostrando muito normais da cabeça, 
ou melhor, do que quer  que comandasse aqueles montes de parafusos, 
arruelas e sucatas ambulantes....

Tomada a decisão, os robôs marcharam em fila indiana, deixando o 
velho oficial para trás.

Seguiam resolutos, aparentemente cheios de si.
Um deles, chegou mesmo a dizer:
-Não precisamos desse humano velho.
O robô número 4 parecia não concordar e,  ao fim da fila ainda 

esperava  um  pouco,  de  quando  em  quando,  o  velho  Almirante  se 
aproximar um pouco mais.

Logo porém, era repreendido por seus companheiros mecanizados:
-Não  nos  atrasemos!  O  humano  estava  com pressa  até  agora. 

Agora  que  estamos  indo  rápido,  ele  quer  ir  devagar,  ademais,  ossos 
companheiros podem precisar de ajuda.

-Compreendo, mas, existem dúvidas que eu queria que o humano 
me esclarecesse.
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Nesse  ínterim,  o  velho  Almirante  aproximou-se  lentamente  do 
número 4.

-Você quer me questionar, mas, quem vai te perguntar por-que me 
esperou sou eu...

O número 4 fêz uma pausa e, quando ia responder... 
À distância, alguma coisa estrondou com um som muito mais forte 

do  que  o  que  desapareceu  com  os  sinais  do  grupo  de  robôs 
anteriormente.

Ao  seu  redor,  o  Almirante  Zéca  sentiu  um deslocamento  do  ar 
espesso e fétido que inundava tão sinistros corredores.

A origem dessa movimentação barulhenta vinha por de trás do robô 
que,  estando  logo  à  sua  frente,  acabou  servindo  até,  como  anteparo 
protetor para o velho oficial contra as ondas de choque decorrentes da 
explosão,  e ainda, do vento sujo e poeirento que inundou o local. 

Alí, naquele momento ficou humanamente impossível se distinguir 
ou, ter uma visão mais clara de tudo ao redor.

Ainda assim, esta explosão fora tão potente, que, mesmo protegido 
pelo  número  4,  o  Almirante  conseguiu  enxergar  cinco  bolas  de  fogo 
ardentes.

Eram os robôs apressados.
Os  tais  que  queriam  desvendar  o  mistério  dos  sinais 

desaparecidos.
Disso não restava dúvidas...
A fumaça  e  o  vento  gerados  pela  explosão  só  pareciam piorar 

mais.
Antes de ser inteiramente coberto por tantos detritos, o Almirante 

Fernando Zéca viu uma porta fechada e, juntamente com o robô, correu 
na direção desta.

Para sorte dos dois, ela se abriu automaticamente.
Assim que transpuseram os seus umbrais, as luzes do ambiente se 

acenderam.
Poderiam  ter  ficado  apagadas  já  que,  não  revelaram  nada  de 

animador.
Até mesmo as cores verde-acinzentadas predominantes alí eram 

mais apavorantes e medonhas.
A sensação rápida de alívio por ter escapado dos ventos e nuvens 

de detritos causados pelas explosões dos robôs e mais o que quer que 
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fosse,  naquele apertado labirinto de corredores lotados de cadáveres, 
logo foi substituída pelo medo.

Ao  redor,  tudo  parecia  velho  e  carcomido  pelo  tempo,  e,  para 
variar, haviam outros tantos diversos esqueletos espalhados pelo chão.

Pelas paredes, monitores apagados.
O silêncio total só era quebrado pelos passos apressados do velho 

Almirante, que, se aproximou de um deles e ligou-o.
Em  poucos  instantes,  o  monitor  escolhido  passou  a  funcionar 

normalmente. 
Um tradicional modelo de projetor bidimensional.
Além  das  suas  imagens  serem  achatadas,  elas  ainda  eram 

acinzentadas.
Fossem  ou  não  da  melhor  qualidade  e  perfeição,  de  qualquer 

modo,  eram  bastante  dramáticas  e  capazes  de  sensibilizar  o  mais 
desapercebido que as assistisse.

Nelas,   diantes  um do outro,  dois  cardasianos apareciam numa 
sala escura e fechada iluminada por uma velha lâmpada entre eles.

E,  no  único  ponto  do parágrafo  anterior,  é  onde terminavam as 
semelhanças entre eles, já que, um estava sentado semi-nu e amarrado, 
o outro, não.

Este, vestia um característico uniforme militar cardasiano.
Mesmo elegante, não tinha nenhuma insígnia ou patente, apenas a 

camuflagem do tecido.
O militar  pegou um cacetete  que  tinha preso  à  cintura,  acertou 

algumas  bordoadas  no  outro,  e,  ainda  aplicou-lhe  choques  elétricos, 
encostando a extremidade da arma sobre a sua pele.

Não falava muito.
Apenas observava as reações da sua vítima.
Analisando  o  suplício  desta,  tentava  identificar  os  instrumentos 

mais adequados para seus insanos propósitos.
Em seguida, de uma mesinha disposta ao lado da cadeira onde 

torturava sua vítima, escolhia um deles, e praticava o que considerava ser 
uma Nobre Arte Cardasiana, ou, o mesmo que para outros, poderia ser 
pura tortura e sadismo.

E  como  todo  bom  cardasiano,  passou  a  proferir  seus  longos 
discursos, que só pioravam mais ainda o estado da pobre alma sofredora:

-Você  é  uma  desgraça  cuja  fraqueza  envergonha  toda  a 
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superioridade da raça cardasiana. Não existe mais lugar para seu tipo no 
nova sociedade que fica cada dia mais forte.

“Sua presença não será mais tolerada.”
E mal terminou de proferir  estas palavras, deu continuidade aos 

maus tratos no infeliz sofredor.

“A  maldita  língua  cardasiana  não  consegue  se  manter  
controlada dentro da boca.” 

(Kadrunco Véio – Sábio filosofo terrestre do século XXI)
 

E, confirmando o velho ditado terrestre acima, o sádico torturador 
cardasiano não conseguiu ficar calado por mais que alguns segundos.

Amplificando  o  sofrimento  do  infeliz  torturado,  continuou  seus 
discursos...

-...Com a classe militar cada dia mais estabilizada no poder, logo 
limparemos o Estado da influência dos hipócritas e perdulários...

Entretanto,  contrariamente  a  tudo  o  que  poderia  se  esperar,  o 
torturado  então,  esboçou  reação,  como  se  quisesse  sair  da  poltrona, 
forçando  as  amarras  que  o  seguravam,  proferindo  ainda,  até  alguns 
impropérios:

-Sua besta ignorante!
O torturador  se surpreendeu com aquele xingamento,  mas,  logo 

reagiu e, imediatamente, respondeu, causando mais dor intensa ainda, à 
sua vítima.

Mas agora não parecia mais ser suficiente.
O  também  cardasiano  amarrado  olhava  fixamente  para  o  seu 

torturador com um sorriso estampado no rosto.
-Sua besta ignorante! Pode arrancar  um pedaço de mim, que a 

minha vontade se manterá firme.
O torturador não se fez de rogado, e, sacou um machado da sua 

mesa  de  instrumentos  de  tortura  e,  cortou,  com um só  golpe,  a  mão 
direita da sua infeliz vítima.

Mesmo assim, a dor já não mais parecia influenciar ou minimizar o 
xingamento:

-Sua besta! Alcancei um estado mental além da dor. Aqui eu não 
temo mais nada! Nem mesmo a morte.

O  torturador  trabalhava  incessantemente  mas,  tudo  que  fazia 
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parecia ser inútil diante do sorriso no rosto da sua vítima amarrada.
Esta  então,  fez  mais  um  esforço,  forçando  as  amarras  que  a 

prendiam.
Alguma coisa na vontade daquele cardasiano dava-lhe forças além 

do imaginável.
Quando a vítima estava quase para se safar, o torturador acertou 

lhe um disparo mortal de um feizer ou raio desintegrador, que a vaporizou 
completamente.

-Esse foi inútil e fraco até o final. - Disse o torturador olhando uma 
fumaça branca que saia de sua arma. - Mereceu morrer. Não é digno de 
ser cardasiano. Fim de registro. 

O monitor onde estas imagens se desenrolaram apagou.
O Almirante Fernando Zéca olhou mais uma vez ao redor e testou 

outros monitores, que, também funcionaram, revelando, mais registros de 
sessões de tortura iguais ou similares àquela que assistira.

Ao  que  parecia,  alí  não  havia  muita  coisa  que  o  ajudasse  a 
entender mais claramente a situação em que estava metido.

O número 4 parecia fitá-lo como se indagasse:
-O que faremos agora?
A cabeça do velho Almirante funcionava à milhão. 
Queria tomar alguma rápida decisão que o ajudasse a sair logo 

daquela  situação,  ou  que,  o  colocasse  em atividade  com um objetivo 
melhor definido.

Entretanto, do modo como as coisas iam ficando cada vez mais 
caóticas, mesmo o experimentado e velho guerreiro, acabava  vendo suas 
opções se reduzirem.

Além da porta através da qual entrara naquela sala, haviam ainda 
outras duas na extremidade oposta.

O Almirante avançou na direção delas e pensou:
-Poderia  me  separar  aqui  deste  robô,  para  que,  dois  caminhos 

fossem simultaneamente verificados...
Enquanto o velho oficial até parou, para decidir a melhor estratégia 

a ser seguida, o número 4 se colocou diante da porta do lado esquerdo e 
acionou o controle de abertura disposto na sua lateral.

De-repente,  ocorreu  uma  forte  e  estrondosa  explosão  que 
despedaçou com violência o robô completamente.

Por uma sorte inacreditável, o velho Almirante nada sofreu.
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O  robô,  ao  ser  atingido  diretamente  pelo  impacto,  acabou 
amortecendo  a  violencia  da  explosão,  salvando  novamente  a  vida  do 
velho oficial da Frota.

Um pedaço da cabeça do robô, entretanto, depois de tudo,  ainda 
parecia funcionando, tendo justamente caído, no colo do veterano..

O velho Almirante segurou a peça que parecia um crânio, na altura 
do seu rosto, e ficou olhando uma luzinha vermelha onde seriam os olhos 
que eram do robô,  quando foi subitamente surpreendido por derradeiros 
suspiros filosófico-cibernéticos:

-Sou  o  número  4.  Em  algumas  culturas,  este  número  significa 
morte. 

“Será que é por isso que tudo ao meu redor é destruído?”
“Existe um paraíso para onde vai um robô após seu fim?” 
“E o inferno? Existe também para os robôs?”
“Um robô peca quando obedece ordens que contrariem a ética, ou 

ele é uma simples ferramenta além do bem e do mal?”
“Sou ou não sou? Eis minha questão.”
Em seguida,  a  luz vermelha que indicava ainda um restinho de 

energia, “vida” para os mais românticos,  ou fosse lá o que fosse num 
pedaço de sucata robotizada, se extinguiu indicando que alí  não havia 
mais nada. 

Apenas outro pedaço de lixo explodido.
O velho Almirante jogou a peça no chão e ainda teve o desprazer 

de ver  alguns monitores se ligarem sozinhos mostrando a imagem do 
militar cardasiano sorridente que anteriormente já se manifestara dirigindo 
ordens aos trabalhadores da estação: 

 -Retornem  ao  trabalho.  Manifestações  e  greves  de  qualquer 
espécie não serão aturadas. Nossas contra-medidas vão acabar com a 
sua revolta.

“Curvem-se ante a superioridade militar cardasiana.”
“Vocês não tem como vencer. Todos serão destruídos!”
Aquela conversa  irritava qualquer um, aliás, tal tipo de falatório, já 

fazia  parte  do  manual  básico  das  táticas  de  guerra  psicológica 
cardasianas; onde se aprendia a abalar o moral e diminuir a resistência 
do inimigo, com uma chuva verborrágica torrencial de palavras, a fim de 
facilitar a vitória sobre este.

Entretanto, nem sempre o inimigo se rendia, justamente, por sentir-
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se desprezado.
No  caso,  a  situação  ainda  parecia  ser  diferente:  o  Almirante 

Fernando  Zéca  sabia  que,  se  desistisse  de  procurar  uma  saída  dalí, 
enquanto  continuasse  preso,  ficaria  sujeito  a  ouvir  os  mortais  e 
memoráveis discursos cardasianos.

 E tais falatórios, quando continuadamente repetidos em orelhas 
menos preparadas ou não,  causavam tremendos prejuízos para a saúde 
de qualquer um.

A situação  era  tão  ruim  que  o  velho  guerreiro  desejava  que  a 
explosão que acabou com os robôs, também tivesse arrebentado seus 
tímpanos, assim, não seria torturado pelos ouvidos.

O veterano oficial  tentava seguir  uma linha de pensamento  que 
ajudasse  a  safá-lo  do  persistente  tormento,  mas,  com  o  discurso 
interminável, não conseguia se concentrar como deveria.

A verborréia intermitente, dava-lhe a impressão de estar em meio a 
um campo de batalha constantemente bombardeado por artilharia pesada 
inimiga.

E  no  meio  daquele  inferno,  quando  achava  que  tinha  perdido 
totalmente as esperanças de lutar, foi que enxergou uma menina.

A imagem era translúcida, mas ainda assim, perfeitamente visível .
Uma  menina   humanoide  branca,  de  cabelos  longos  escuros, 

vestindo uma camisola clara.
Em silencio, ergueu o braço e fez um gesto para que o Almirante 

Fernando Zéca se aproximasse dela.
Em  meio  àquele  torturante  falatório,  sentia  que  ela,  de  algum 

modo, seria sua salvadora, aquela que,  até lhe induzia à esperança após 
passar por tantos  tormentos.

Em seguida,  a  menina apontou para  o corredor  cuja entrada já 
havia explodido com o seu robô e alí, ela entrou. 

Como  uma  assombração,   se  imiscuiu  e  sumiu  no  meio  da 
escuridão.

Desesperado com a verborragia que o atormentava,  o Almirante 
correu atrás do que, de um momento para outro, passou a acreditar que 
fosse a sua única chance de sobrevivência...

***
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Seguiu pelo corredor  escuro, cheio de poças e gases,  o reflexo 
luminoso  que  envolvia  a  imagem  tridimensional  da  menina  que 
reapareceu,  agora  avançando  inexoravelmente,  como  se  soubesse, 
mesmo naquela pouca visibilidade, para onde ir.

Enquanto  ela  prosseguia  incólume,  o  velho  oficial,  enxergando 
apenas ela e nem um passo mais adiante, tropeçava em tudo que vinha a 
sua frente.

Nem  tinha  tempo  de  sacar  e  acender  a  sua  lanterna,  para 
acompanhá-la

A trancos e barrancos, mais adiante, a fumaceira se dissipou. 
Juntamente, com a imagem da garota que, antes de desaparecer, 

indicou claramente ao Almirante o caminho que deveria seguir.
Podia enxergar alguma coisa agora, graças até, às luzes acesas 

que alí haviam.
Mesmo assim, tinha que seguir com cuidado, a visibilidade podia 

estar pouca coisa melhor, mas ainda, não era muito confiável, para os 
padrões humanos.

O falatório cardasiano ainda prosseguia, mas, agora, parecia mais 
abafado e distante.

Deparou-se o velho oficial então, com uma porta, que logo abriu-se 
diante dele.

Avançou através de seus umbrais, e deparou-se com um corredor 
ladeado por  jaulas empilhadas com animais de diversos tamanhos em 
seus interiores.

Todos aparentemente mortos.
Mesmo assim, o Almirante  seguiu caminhando cautelosamente.
Andava pelo estranho corredor, até que tropeçou em alguma coisa 

barulhenta.
Olhou para o chão e viu uma espécie de espada.
Abaixou-se para ver melhor do que se tratava e a pegou.
Na verdade não era uma espécie de espada.
Era uma espada de verdade.
Empunhou-a  para  avaliar  o  seu  peso  como  se  fosse  golpear 

alguém.
Percebeu no chão então, que, alí estirado, havia o esqueleto do 

seu último dono, um cardasiano, semi-devorado cuja carcaça devia estar 
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apodrecendo a bastante tempo.
Ensaiou  ainda  alguns  golpes  com  ela  no  ar,  assim  como  uma 

criança faz com suas espadas de madeira. (Exceto as crianças klingons 
que, conforme já foi demonstrado anteriormente, em outra desventura do 
Almirante Fernando Zéca, usam brinquedos realmente cortantes).

Quando  estava  para  jogar  fora  aquela  que  julgava  uma  arma 
azarada, já que, ela fora incapaz de salvar seu dono anterior, numa fração 
de  segundo,  percebeu  alguma  coisa,  vinda  do  corredor  a  sua  frente, 
avançando em sua direção velozmente.

Uma velocidade aliás, que os olhos mal podiam acompanhar.
Tão rápida era, que foi incapaz de escapar de um fortuíto golpe de 

azar,  dado no ar,  desferido a esmo, pelo Almirante Zéca.  naquela sua 
desajeitada ginástica ou, prática de exercícios com armas.

De um momento para outro, o velho oficial, se viu diante de uma 
gigantesca e silenciosa cobra negra que avançou velozmente,  em sua 
direção, talvez até, tentando dar fim à sua vida, mas que, pela mais pura 
sorte, acabou se espetando naquela que, até a poucos parágrafos atrás, 
o veterano  considerava uma arma azarada.

Com um golpe ao acaso, conseguiu enfiar a espada na goela do 
monstrengo, que, se retraiu de dor, fechou a imensa bocarra, engolindo a 
arma que já lhe ceifava a vida, e, tombou inerte logo em seguida.

A fera medonha caiu com um olhar fixo na direção do Almirante, 
que, logo desviu sua atenção para o lugar onde o reflexo luminoso da 
garota voltou a aparecer.

Ela apontava uma caminho a ser seguido.
Àquelas  alturas,  o  Almirante  estava longe de ter  várias  opções, 

para escolher a que melhor lhe conviesse, daí que, teve que seguir pelo 
caminho  que lhe era indicado.

Aliás, não tinha outra alternativa.
Lá  longe,  ainda  se  ouvia  o  discurso  cardasiano  ameaçando  os 

ouvidos...
Só esperava que aquela situação medonha não o tivesse deixado 

louco a ponto de alucinar completamente.

***

O corredor chegou a um fim.
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Aparentemente, dalí por diante, não havia mais caminho.
Mas  a  poucos  instantes,  o  Almirante  avistara  aquela  estranha 

garota brilhante apontando para aquela parede.
O veterano não ousou duvidar da indicação.
Aproximou-se  do  fim  do  corredor,  e,  com  o  punho  fechado 

começou a bater de leve naquela parede.
O som mudava conforme o local onde batia, o que indicava que alí  

havia um espaço oco.
Relembrando os seus tempos de estudos nas artes marciais do 

Kung Fu, o velho Almirante enfiou um soco na parede que chegou mesmo 
a abrir alí um buraco.

Não  por  uma  questão  de  extraordinária  força  física  do  velho 
Almirante.

Nada disso.
O material daquela parede era mais fino numa parte dela.
Sem muita força, ele simplesmente deu um soco no lugar certo, 

que quebrou a parede, abriu um buraco revelando um túnel  estreito e 
escuro por onde seria capaz de passar uma pessoa.

Não era o tipo de caminho que mais agradava o oficial, mas, não 
havia outro.

Não iria avaliar mais uma vez se, aquele era o melhor a se fazer, 
simplesmente acendeu a lanterna de bolso que, por sorte trazia consigo e 
ainda funcionava, em seguida, enfiou-se naquela passagem.

A medida que avançava, o caminho foi se estreitando, a ponto até 
de  ficar  completamente  apertado,  obrigando  o  Almirante  a  avançar 
deitado de bruços, com os braços adiante do corpo.

Além  da  escuridão,  o  ar  também  se  adensou  ficando  mais 
poeirento. 

Mesmo assim,  o veterano oficial mantinha a calma refletindo sobre 
o que seria aquele lugar onde viera parar, e a sua finalidade... 

Sem dúvida, uma instalação cardasiana. Mas para quê? 
Enquanto  lentamente  se  arrastava  no  meio  do  maior  aperto, 

procurava manter aquelas dúvidas perturbando sua mente, para que as 
trevas não o colocassem em pânico, de vez em quando, até relembrava 
outras velhas lições:

“Fecho meus olhos na escuridão e sigo em frente como se 
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houvesse luz.”
Zahi Hawas – Ministro Egípcio – Arqueólogo, Explorador de 

Pirâmides e tumbas.

O Almirante então chegou a um trecho bloqueado por obstáculos.
Aparentemente teria de atravessar o que pareciam ser, ou arames 

farpados ou concertinas cardasianas..
Para piorar as coisas, a lanterna começou a falhar. 
Mais adiante daqueles obstáculos, enxergou a garota luminosa que 

ainda fazia sinais para que ele a seguisse.
Em seguida, por sorte, a lanterna voltou a funcionar.
Analisou as opções que tinha.
Até pela posição do seu corpo, não dava mais para voltar atrás.
Procurou uma fresta e com as mãos nuas.
Pior de tudo, é que de antemão já sabia que, se alí sofresse cortes 

e arranhões com aquelas defensas, não teria rápida cicatrização como 
em outras situações menos complicadas.

Raspando  as  unhas  nas  paredes  que  até  se  esfarelaram  com 
alguma  facilidade  em  alguns  pontos,  abriu  a  muito  custo,  espaço  e 
passagem  ,  na  marra,  entre  mais  aquele  obstáculo  chato  de  ser 
transposto.

Foi se rasgando inteiro e abrindo cicatrizes até na careca, mas, 
enquanto pudesse manter os olhos inteiros, poderia suportar a dor.

Depois de muitos martírios e agruras, finalmente venceu então, o 
obstáculo a muito custo.

Dalí por diante, não encontrou nada no caminho, que merecesse 
tantas medidas de defesa. Talvez  não  tivessem  sido 
intencionalmente  colocados lá,  talvez,  fossem apenas  restos  de  obras 
esquecidos pelos tais trabalhadores escravos de profissional competência 
duvidosa. 

Mesmo assim, não ganhou liberdade ou, sequer, mais ar puro para 
respirar melhor.

Seguiu adiante por aquela passagem apertada e tenebrosamente 
escura,  mantendo  ativas  todo  tipo  de  recordação,  ensinamento  ou 
indagação  que  estimulassem  seu  cérebro  a  pensar,  enquanto  alí 
estivesse...
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***

O avanço permanecia lento e contínuo.
Em  alguns  momentos,  naquela  escuridão,  o  veterano  oficial 

chegava mesmo a fechar os olhos para perceber melhor a situação nada 
otimista ao seu redor com o tato ou com os ouvidos.

Seu consolo e incentivo, era saber que o silencio o punha longe 
dos discursos cardasianos que pareciam assombrar tudo por alí.

Foi  então  que  se  deu  conta  de  que:  mesmo  naquele  espaço 
apertado, não estava sozinho.

Primeiro apareceu um inseto que correu por debaixo do seu corpo 
mergulhando nas trevas logo adiante de si.

E vieram outros em seguida.
Centenas de milhares.
Chegaram  sem  aviso,  numa  corrente  móvel  que  aos  poucos 

começou a exercer pressão no corpo do Almirante, empurrando-o com 
força, caminho adiante.

Eram  tantos,  que  agora  cobriam  todos  os  espaços  daquele 
apertado local.

O veterano estava praticamente imerso no meio da enchente de 
insetos.

Com algum custo, conseguia manter as narinas destampadas e os 
olhos fechados.

Naquela situação, não sabia quanto tempo conseguiria se manter 
respirando.

Diante das expectativas que tinha, praticamente, já se entregara à 
morte.

Seu corpo era levado pela torrente móvel, até que, de-repente, de 
um momento para outro, foi lançado para fora dalí, como vômito expelido 
de algum estomago apodrecido.

Sua viagem por aquele ambiente sinistro terminou num local amplo 
onde os insetos se afastaram dele, como que se sentissem repugnados, 
simplesmente  por  entrar  em contato  com o  veterano  de  guerra,  e  se 
espalharam desprezando a carne humana.

Ainda apalermado com a situação aterrorizante pela qual passara, 
tentou colocar as ideias em ordem.

Foi então que ouviu uma conversa...
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E não eram os cardasianos fazendo seus torturantes discursos...
Ergueu-se cambaleante, afastando-se do buraco de onde saíra, em 

diração à origem daquelas vozes:
...-Para onde vamos, então?
-Não sei. Teríamos de saber de onde viemos...
-Qual nossa finalidade...
À distancia segura, o Almirante observou rapidamente quem estava 

de papo por alí.
Era um dos grupos de robôs de guerra que se dispersara.
Aproximou-se deles perguntando:
-Qual é a situação?
Contrariamente  ao  que  poderia  se  esperar  de  robôs  de  guerra, 

aqueles alí não estavam em forma ou posição de sentido.
Pareciam confabular entre si.
Além do mais, dois deles estavan sentados e, um terceiro, deitado 

de costas, no chão, como se estivessem relaxando.
Justamente robôs de guerra, que, pelas contas aritméticas do velho 

Almirante, presumir-se-iam, incansáveis.
Um deles, ao ver o Almirante, se apressou em responder.
-Não sabemos o que fazer...
-Ou  para  onde  seguir...  -  Ajudou  outro,  na  complementação  da 

desculpa.
-Robôs  dando  desculpas  esfarrapadas...  -  Refletiu  o  velho 

Almirante. - Até onde podiam chegar os milagres da mecatrônica?...
O veterano oficial  já começava a se indagar se  aquele lote de 

robôs  de  guerra,  na  verdade  não  fora  programado para  fazer  poesia, 
filosofar,  discutir  religião, ou coisas do gênero, já que, como soldados, 
eram uma negação.

Mesmo assim, o Almirante aproveitou para tentar colocar um pouco 
de juízo nas cabeça daquelas máquinas.

-Talvez não gostem dos fatos, mas, a grande verdade é que vocês 
foram feitos por gente falível e gananciosa para lutar, guerrear e matar por 
elas. Sem pensar ou discutir. Simples assim.

Houve um período de breve silencio que logo foi quebrado por um 
dos robôs:

-Impossível. Fui programado com as Leis da Robótica Asimoviana. 
“Para começar, não posso fazer mal a humanos.”
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-Isso  mesmo,  Almirante.  Guerras  são  para  as  culturas  mais 
bárbaras que não conseguem resolver os problemas com racionalidade e 
bom senso.

-A vida  é  um mar  de problemas.  Se,  para  resolvê-los,  tivermos 
sempre que recorrer à guerras e conflitos, não estaremos nos adaptando 
aos novos fatos problemáticos, que vão se suceder até o derradeiro fim.

-Não seguiremos por esse caminho.  Nossa meta é a realização 
sem violência.

-E  qual  a  situação  dos  outros  grupos  de  robôs?  -  Indagou  o 
veterano oficial tentando ignorar o papo filosófico e idiota.

-Só sobramos nós.
-Por isso não espere nada da gente...
-...”Da  gente”  -  Pensou  o  Almirante.  Estes  robôs  se  julgavam 

pessoas, que papeavam sobre vida ou morte...
-Não espere nenhum trabalho de nós, até mesmo porque temos 

medo, Almirante. 
“Não faremos aos outros aquilo que não desejamos que façam a 

nós mesmos.”
-E nem pagando para a gente trabalhar estão. - Reclamou outro 

robô.
O Almirante Fernando Zéca olhou fixamente para as blindagens 

defensivas reforçadas à prova de feizers, que vestiam aquelas máquinas 
de matar, e, ainda, para as armas que portavam, mas que inventavam um 
milhão de motivos para não usar.

-Papo filosófico demais. - Pensou o velho oficial. - Depois do que 
passei... Ouvir tal conversinha deste bando de palermas, é exigir muito 
até mesmo de um fiel trabalhador como eu.

 Instantes mais tarde, o veterano já terá encerrado completamente 
suas lamentações contra o pelotão de filósofos, pois,  de um momento 
para outro, todos os insetos que a pouco haviam trazido o Almirante para 
fora  das  entranhas  da  escura  passagem onde  se  metera,  avançaram 
contra os robôs, espicaçando e devorando-os quase que completamente, 
num piscar de olhos.

 Foi só então, no instante derradeiro dos últimos robôs de guerra 
do pelotão original; que o velho oficial se pôs a pensar sobre o real grau 
de imbecilidade daquelas máquinas.

Tal reflexão foi forçada pela forma como se deram os momentos 
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finais deles.
Os robôs de guerra, que se supunham insensíveis e à prova de 

dor, não foram destruídos. Eles efetivamente, morreram agonizando 
e pedindo por  socorro,  que é claro,  em meio aos milhares de insetos 
canibais que os devoravam, era impossível de ser dado.

***

Mesmo  depois  daquela  sequencia  de  acontecimentos,  o  velho 
Almirante não teve tempo de ficar refletindo. 

Assim que se afastou do local do banquete dos insetos, indo para 
onde julgava-se em relativa segurança, apareceu novamente a imagem 
daquela garotinha apontando para uma direção a ser seguida.

O veterano, porém, desta vez não estava mais tão interessado, ou 
apressado, em seguir adiante com aquela brincadeira estressante.

-Pode acenar o quanto quiser, meu bem. - Disse o veterano em voz 
alta. - Agora vou parar e descansar um pouco.

Deitou-se no chão mesmo, improvisou uma bloco que havia alí ao 
lado como travesseiro e não demorou mais que um minuto para dormir.

***

Uma mulher saiu da escuridão logo adiante.
Ela tinha pele acinzentada, olhar aterrorizante de velha malvada e 

cabelos pra lá de grisalhos.
Vestia-se como uma mendiga.
Suas  roupas  sujas  fediam,  seu  mau hálito  era  dos  piores  e  os 

dentes amarelos.
Uma cardasiana sem muita classe. Verdade.
De fato...
Mas ela bem poderia ser uma das temíveis feiticeiras cardasianas 

que, mesmo na história mais recente, ainda atemorizavam até os militares 
mais valentes.

Uma  sensação  de  dor  se  manifestou  e,  logo  se  intensificou,  a 
medida que a imagem dela parecia aumentar de tamanho.

Com uma voz horripilante e tétrica, ela deu um berro estridente; 
onde pouca coisa podia se entender:
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-Acorde idiota! Não seja preguiçoso!

***

O Almirante despertou, estava mais recuperado.
Alguns poucos minutos  de relaxamento,  foi  tudo o  que lhe  fora 

concedido.
Mesmo que quisesse, agora não conseguiria mais descansar.
O corpo estava um pouco melhor.
Mas o discurso cardasiano...
Estava de volta.
E agora,  o  maldito  orador  parecia  mais empolgado e  com mais 

vontade de torturar seus azarados ouvintes.
Levantou e, de pé orientou-se.
Seguiu  então para o direção que a imagem brilhante  da garota 

apontara anteriormente.
Através de outro daqueles intermináveis e monótonos corredores 

de cor cinza-esverdeada.
Sem problemas, seguiu até o fim deste, chegando então, a outro 

compartimento.
Mais uma vez, surpreendeu-se. 
E desta vez, de modo não muito positivo.

***

Estava exatamente no mesmo lugar onde se encontrava o portal 
que trouxera ele e os robôs filósofos de Cardásia Prime até alí.

Meio  de transporte  este,  que agora  não passava de inútil  peça 
decorativa já que, não levava mais nada para lugar nenhum, devido ao 
que parecia ser um problema de bateria descarregada.

Envolvendo  quantidades  absurdas  e  inimagináveis  de  energia 
como  as  que  aquele  aparato  deveria  controlar,  para  poder  funcionar 
adequadamente,  o  velho  oficial  se  indagava  quantos  séculos  seriam 
necessários para se fazer uma “recarga rapida” que ao menos o ajudasse 
a sair dalí para qualquer lugar conhecido e acessível à Frota.

O  Almirante  teve  então,  aquela  sensação  de  tempo  e  trabalho 
desperdiçado inutilmente.
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Tudo o que fizera, não valera para nada.
Sensação  igual  àquela,  só  tinha  nas  derrotas  em  campos  de 

batalha,  ou,  quando  não conseguia  cumprir  adequadamente  com uma 
missão.

Perdera um pelotão de robôs que, sabe se lá como, de alguma 
forma,  poderia  até,  em eventualidade bastante  remota,  ser  de  alguma 
serventia.

Por mais inúteis que fossem, não precisavam ser destruídos num 
passeio desnecessário.

Napoleão acreditava que o morte de alguns poderia salvar a vida 
de muitos mais.

Naquele caso, a destruição dos robôs talvez não ajudasse nem a 
salvar a vida do próprio Almirante...

Mesmo assim, a perda deles poderia ter sido evitada...
Por  isso,  quanto  mais  pensava,  menos  gostava  do  que  suas 

reflexões revelavam. 
E o velho oficial não conseguiu se lamentar muito mais.
Logo,  apareceu  novamente  a  imagem  da  garota  indicando  um 

caminho.
E  ela  estava  justamente  num  lugar  que  não  tinha  reparado 

anteriormente, quando já estivera por alí...
Diante de uma porta meio escondida pelas sombras do local.
Ao lado da referida porta, um painel com teclado alfa-numérico.
Certamente, fechadura com senha.
O Almirante não sabia muito o que fazer, já que, arrombamento de 

fechaduras não era muito a sua praia.
Quando ia desistir, a garota silenciosa e translúcida desapareceu, e 

a tal feiticeira cardasiana com a qual sonhara materializou-se bem nítida e 
concreta, sabe-se lá como, logo à sua frente.

Ela o agarrou, e, com um golpe de judô, o jogou no chão.
Em seguida, ela encostou o nariz dela, no do Almirante, enquanto 

agarrava sua roupa. 
Subitamente, desapareceu.
Assustado,  o  veterano  levantou-se  e  procurou  respirar 

profundamente.
Passados alguns momentos, olhou novamente a fechadura e notou 

que o monitor só indicava três números.
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Lembrou-se então que, justamente, na testa da feiticeira, estavam 
escritos três números: 666.

Premiu a tecla do 6 por três vezes, e a porta abriu-se.

*** 

Antes de adentrar o local por trás daquela porta, projetou-se em 
local visível, a imagem tridimensional do cardasiano chato que voltava a 
aporinhar com seus discursos intermináveis.

-Desistam! - Ordenava.- Nenhuma exigência será atendida! Voltem 
ao trabalho ou enfrentem a morte.

“O caso de vocês já foi longe demais!”
“Vou contar até cinco.”
“Se vocês não voltarem aos seus postos de trabalho, seus povos e 

nossos demais inimigos sofrerão as consequências!”
O  cardasiano  não  parou  de  se  vangloriar  e  fazendo  ameaças, 

começou a contar.
-1...  2... 
O Almirante atravessou a porta  aberta e deparou-se com o que 

parecia ser uma gigantesca sala de comando.
Aparentemente, chegara no centro de controle daquele local.
-3...  4... 5.
E  estava  completamente  vazio,  mesmo  com  todos  os 

equipamentos operantes.
Haviam poltronas e o velho oficial aproveitou para se sentar.
E de-repente veio um estrondo.
Imagens tridimensionais começaram a ser projetadas ao redor da 

poltrona onde o Almirante estava sentado.
-Sua  resistência  pode  ter  alcançado  a  ponte  de  comando  das 

nossas instalações, porém, não conseguirá comandar a tecnologia militar 
cardasiana.

“Acaba de ser acionado o comando DESTRUIÇÃO TOTAL DOS 
OUTROS!,  que  colocou  esta  instalação  em movimento  na  direção  de 
todos os nossos inimigos.

“Quem  estiver  no  nosso  caminho,  perecerá  ante  o  poder 
cardasiano.”

Alguma coisa parecia estranha.



AUTOR: Fernando Zéca Corinthiano
__________________________________________________________________

O Almirante estava sendo confundido com alguém.
Aparentemente,  com  alguma  espécie  de  escravos  que  deviam 

atender as necessidades cardasianas.
Observando tudo que era projetado e até mesmo o ambiente ao 

seu redor, começou a ter uma visão melhor do local onde estava e do que 
indicavam os diversos instrumentos e mostradores ao seu redor.

De acordo com os gráficos, se por dentro quase tudo alí dentro era 
feio,  por fora, a estética também não primava pela beleza, pois, no geral, 
suas formas externas lembravam uma colossal aranha dotada de mais de 
vinte pernas gigantescas, onde, em cada uma, se atracavam centenas de 
naves de guerra cardasianas como pequenos piolhos.

O interior era ainda, um gigantesco labirinto de corredores, tendo 
compartimentos para as mais diversas finalidades.

Impossível ao velho Almirante calcular o tamanho exato da coisa. 
Com  certeza,  muitos  quilômetros,  só  em  cada  uma  daquelas 

pernas...
Contrariamente a todo o resto naquelas instalações, a sala onde se 

encontrava  agora,  era  confortável  as  projeções ao seu redor,  de  uma 
beleza extraordinária.

Alí, o velho oficial percebia as manifestações da verdadeira alma 
cardasiana,  aquela  existente  por  baixo  de  tantas  cascas  duras  de 
emoções violentas, aquela onde alguns poucos cultivavam o espíritos de 
artistas e filósofos.

Mesmo aquelas instalações, não deixavam de transparecer alguma 
beleza decorrente dessa arte, e da geração de artistas que a criou e que 
foi esquecida e violentada por aqueles que deveriam protegê-la.

O Almirante  tinha estas  percepções porque um dia  estudara  as 
Artes e tentara viver de suas criações.

Não deu certo.
Conseguiu progredir profissionalmente dentro da Frota Estelar, mas 

ainda tinha dentro de si, a percepção artística que o permitia encontrar a 
beleza dos pequenos detalhes, fosse qual fosse a origem do seu gênio 
criador..

Ainda  que  estivesse  deleitando-se  visualmente,  sua  atenção 
concentrava-se  cada  vez  mais,  em  algumas  poucas  projeções 
tridimensionais.

Numa delas, que parecia tomar quase todo o ambiente em volta, 
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sentado  em meio  ao  que  parecia  ser  o  espaço  sideral,  visualisava  a 
representação da Via Lactea, cada vez maior, ao seu redor.

Era como se estivesse a cada instante, avançando mais e mais 
para o seu interior.

As  imagens  das  projeções  rateavam a  cada  instante  devido  às 
grandes modificações das situações ao redor.

Se  os  mapas  e  projeções  estavam  corretos,  aquela  aranha 
cardasiana estivera escondida no meio do vazio negrume espacial, longe 
até mesmo da Via Láctea, em algum lugar onde, pelo que o Almirante 
podia  avaliar  superficialmente,  era  afastado e  inalcançável  até  mesmo 
para as poderosas naves espaciais da Frota Estelar.

E agora,   aquele artefato cardasiano,  voltava para esta  galaxia, 
cobrindo, ao que pareciam indicar os instrumentos e projeções, distancias 
extraordinárias numa velocidade fabulosa.

Preocupante...
Mas não era este o maior dos problemas.
Ainda que estivesse apenas começando a compreender a maioria 

das  informações  projetadas  ao  redor,  tinha  que  suportar  o  infernal 
discurso cardasiano.

-...A  superioridade  militar  cardasiana  agora  é  histórica  e 
universalmente comprovado!

“E mais: logo será um fato que nossos inimigos terão que aceitar e 
engolir com amargura.”

“A invasão dos grevistas, manifestantes e escravos, aqui na central 
de controle, acionou o comando que vai levar morte e destruição a quem 
desafia o poder Cardasiano!”

“E  os  primeiros  a  serem  aniquilados  sem  clemência  serão  os 
Tamarisianos  que  não  se  submeteram  incondicionalmente  ao  poderio 
cardasiano, conforme deveriam.”

“Tiveram a  audácia  de  resistir  aos  nossos  comandos,  e,  agora, 
pagarão caro pelo desafio.”

“Nossa vingança será uma tour  sangrenta e agonizante para quem 
estiver no caminho.”

Confortavelmente sentado, apesar da situação incomum, o corpo 
do Almirante ia lhe trazendo pequenas lembranças; a primeira delas, era 
que estava com fome e ainda que, nas coisas que trazia consigo naquele 
momento, talvez tivesse, no máximo, uma ou duas bolachas velhas.
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Entre  tantas  recordações,  não  esqueceu  também,  que  poderia 
estar  comendo  em  casa,  caso  não  tivesse  se  metido  naquela  idiota 
desventura.

Recordou do filho e ainda das garotas com quem mantivera até um 
relacionamento bastante especial, durante pouco tempo.

Qualquer outro lugar que estivesse, seria bom.
Menos alí,  onde não tinha a menor idéia do que se sucederia e 

muito menos, de quando voltaria a comer algo decente...
Não teve muito mais tempo para pensar nos prazeres que tanto 

ansiava...
Um imenso planeta apareceu diante do Almirante.
Bastante  parecido  com  a  Terra,  porém,  com  tons  mais 

esverdeados.
Na verdade,  não era  o  planeta  de verdade,  mas,  uma projeção 

tridimensional  em  escala  do  mesmo,  onde  o  Almirante  poderia  fazer 
algumas analises.

As imagens adiante do velho oficial mostravam aquele mundo e a 
aranha cardasiana, em órbita, onde este se encontrava.

A gigantesca estrutura  primeiramente fez uma volta completa ao 
redor do planeta, depois, parou e apontou o seu ventre para este.

Na sua parte inferior, aquela coisa tinha uma espécie de anel em 
cujo interior, ardia uma imensa labareda de fogo.

E foi  exatamente dalí,  que saiu,  de instante para outro,  um raio 
luminoso de cor branca que cortou o negrume espacial e atingiu em cheio 
o planeta!

No local do impacto, primeiramente apareceu uma imensa nuvem 
cinzenta que rapidamente aumentou de proporções.

Logo  em  seguida,  tudo  começou  a  arder  em  chamas,  daquele 
ponto, para todo o restante do planeta.

Em poucos minutos, o fogo incontrolável consumiu de vez todo o 
mundo, e, a aranha cardasiana colocou-se em movimento, afastando-se 
rapidamente do sistema planetário.

Um espetáculo de arrepiar até os cabelos da careca do Almirante!
Entretanto,  algo  mais ainda causava arrepios  no velho  oficial:  o 

discurso que, agora inflamado com a destruição mais recente, se gabava 
das conquistas.

-Nós somos os melhores. Os cardasianos vão submeter o universo 
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inteiro ao seus pés.
O fôlego daquele falador era infernal.
Parecia não se esgotar nunca.
De onde tirava tanta merda pra falar?
Este  e  outros  pequenos  detalhes  relativos  à  situação  pela  qual 

passava, é que levantavam no Almirante a suspeita de que o cardasiano 
irritante,  na  verdade  não  passasse  de  algum  programa  ou  gravação 
preparadas  para  casos  em  que,  seus  criadores,  não  pudessem  estar 
presentes ou, atuar diretamente no local.

Mas, nem a respeito  disso, pôde o veterano oficial  continuar  as 
suas reflexões, já que, não se passaram mais que alguns minutos desde 
que a aranha cardasiana se afastou do setor espacial onde cometeu, a já 
anteriormente mencionada destruição planetária e, de um instante para 
outro, mesmo em altíssima velocidade, ela viu-se cercada por mais de 
cinquenta gigantescos cubos borgs.

***

Do alto da própria experiência, que, na verdade, não era assim tão 
alta, o Almirante Zéca tentava buscar na  memória, em que outra ocasião 
de sua vida teria encontrado tantos borgs juntos.

Não conseguia lembrar-se, já que, o torturante discurso cardasiano 
o impedia até, de pensar com clareza.

Se por um lado, viu-se apavorado com aquela presença pra lá de 
indesejada, de outra via, acalmou-se completamente.

Nos  recônditos  mais  distantes  do  Universo  era  notória  a  alta 
capacidade de combate dos borgs.

Se um cubo borg, não só pelas suas gigantescas dimensões, já era 
páreo duro em contenda; enfrentar uma esquadra com mais de cinquenta 
deles, certamente, era sinônimo de morte garantida para qualquer imbecil 
mentalmente desparafusado, que se aventurasse a simplesmente tentar, 
realizar esta ideia idiota.

E logo, mantendo a velha tradição, chegou o conhecido aviso borg:
-Resistir é inútil. Prepare-se para a assimilação.
Para o Almirante, a derrota da aranha cardasiana definitivamente 

era tão certa quanto favas contadas, e isso o tranquilizava, já que, logo se 
veria livre do infernal e agoniante discurso que retumbava por todos os 
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cantos daquele lugar.
Nesse esteio,  o  velho  oficial,  já  começou a procurar  até,  algum 

objeto  cortante  com  que  pudesse  se  suicidar  pois,  não  queria  ser 
assimilado por ninguém.

Bem  ou  mal,   ainda  conhecia  muita  informação  sigilosa  que 
acreditava que poderia ser usada contra a Frota.

Mas  também  nisso,  não  teve  sequer  tempo  de  continuar 
raciocinando.

As  projeções  tridimensionais  ao  seu  redor  mostraram  que, 
pequenas  janelas  quadradas  se  abriram  em  diversas  partes  da 
gigantesca aranha cardasiana.

De  dentro  delas,  saíram  canhões  que  começaram  a  disparar 
imediatamente.

As bocas das armas cuspiam raios mortíferos por todos os lados, 
no que mais parecia uma chuva brilhante,  que destruiu inteiramente a 
esquadra inimiga em poucos minutos.

 Findo  o  trabalho,  sem  nem  mesmo  diminuir  a  velocidade,  a 
gigantesca aranha cardasiana deixou para trás, dezenas de bolas de fogo 
ardendo em meio à imensidão do negrume espacial.

***
Aquela vitória surpreendeu o velho Almirante.
Não que o veterano oficial estivesse desacostumado às derrotas da 

vida.
Não mesmo! 
Até porquê, torcia para um time de futebol, que volta e meia lhe 

infligia martírios, torturas e sofrimentos com derrotas inexplicáveis.
Mas aquela aranha cardasiana, lhe saíra completamente fora da 

escala de medidas!
Ao destruir um planeta inteiro e, logo em seguida, impingir tamanha 

derrota, numa esquadra de naves borg, ficava claro que estava lidando 
com uma séria ameaça não só contra a Federação, mas também, contra 
tudo o que estivesse no caminho daquela arma mortífera.

O velho Almirante não estava nem um pouco entristecido com a 
destruição  de  uma  esquadra  borg,  já  que  não  morria  de  amores  por 
aquela raça, entretanto, ficava imaginando quem seria a próxima vítima 
da engenhoca cardasiana...
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***

Claro que em meio a tantos acontecimentos, o veterano oficial, lá 
no  fundo  em  seu  íntimo  ,  indagava  se  o  que  presenciava  naquele 
momento era mesmo fato ou, apenas uma produção holywoodiana feita 
pelos cardasianos, para enganar os inimigos por meio de propaganda de 
falsas vitórias.

Tal fato não poderia ser desconsiderado.
Entretanto,  não  havia  porque  realizar  uma  propaganda  tão 

elaborada,  se  os  cardasianos  já  tinham  seus  discursos  e  falatórios 
intermináveis  como armas  mortalmente  perigosas,  capazes de fazer  o 
mais forte e durão adversário desistir sem lutar.

Tal propaganda, até contra eventuais amotinados dentro daquela 
arma, seria inútil.

Mesmo este raciocínio, o velho Almirante não pôde no momento, 
levar adiante, já que, outros problemas insistiam em sobrecarregar o seu 
cérebro.

*** 

Mama Ofra Stiuart era sem dúvida nenhuma, a ferengi mais bem 
sucedida de seu tempo.

Editora da revista “ADESTRANDO O SEU MACHO”, enriqueceu e 
criou  um  poderoso  império  de  comunicações  cujos  tentáculos  se 
expandiam até mesmo fora da Via Láctea.

Voz  ativa  principalmente  entre  as  mulheres  klingons,  ferengis  e 
romulanas,  não  só  influencia  ativamente  a  moda  nos  mundos  destas 
senhoras, mas também, diariamente, ensina dicas de beleza, bem estar, 
gastronomia,  culinária  e  principalmente  como  manter  os  machos 
disciplinados e obedientes. 

Mama  Ofra  conquistou  tanto  poder,  que  é  única  dona  de  um 
planeta  classe  M  inteirinho,  a  partir  de  onde,  faz  as  produções  e 
transmissões das suas programações.

Dizem até que ela poderia comprar a Federação inteira!
Além  de  ser  sucesso  entre  três  quartos  das  fêmeas  em  toda 

galáxia, muitos machos também tem por ela algum tipo de admiração.
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Entretanto,  Mama  Ofra  não  detém  unanimidade,  já  que,  seus 
programas  são  até  acusados  de  serem  idiotizantes,  e  ainda,  espaço 
descarado de propagandas.

Isso  sem  contar  que,  alguns  militares,  insistem  em  afirmar 
categoricamente, que os programas de Mama Ofra podem ser utilizados 
como arma de guerra por causarem queda imediata no impeto dos mais 
valentes guerreiros, tornando-os molengas, afeminados e bundões.

Em suma: inaptos para o combate.
Tal  tendencia,  segundo  os  estudiosos  militares,  podia  ser 

observada até, nos mais duros robôs de combate depois de quatro horas 
de exposição às transmissões ininterruptas dos programas da Mama.

No seu próprio planeta, que ficava longe de qualquer jurisdição, 
inclusive  da  Federação,  Imperios  e  outros  mais,  ela  tinha  poder  para 
continuar transmitindo e faturando o que bem entendesse.

Mas isso causava irritações em alguns...
Inclusive,  numa  certa  aranha  mortífera  e  gigantesca,  que, 

casualmente, estava de passagem por aquele setor.
Talvez,  por   ver  naquelas  transmissões,  sérias  ameaças  contra 

uma de suas mais fortes armas: os discursos de autoidolatria e exaltação 
cardasianos.

***

O Almirante Fernando Zéca percebeu que estava chegando mais 
perto de casa quando começou a receber as transmissões do programa 
da Mama Ofra.

Vinham com clareza de imagem, alto e bom som.
-E agora minhas amigas; finalmente chegamos à sessão favorita 

do programa: a de culinária. “Hoje,  vamos  seguir  com  a  série  que 
ensina a fazer os famosos “Pratos Klingons que todos gostaríamos de 
saborear”.”

“E a receita escolhida,  foi  a sopa de SuDqu'  Targ, uma espécie 
muito saborosa de Targ, tida inclusive, como afrodisíaca, minhas amigas.

“Conforme manda a tradição klingon, o bicho tem que ser morto 
violentamente,  assim,  sua  carne  ainda  terá  substancias  químicas 
decorrentes do stress pelo qual passou, antes de chegar ao  fim.”

Se por um lado, o fato de já estar recebendo a programação da 
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Mama Ofra indicava que o lar estava cada vez mais próximo, por outro, 
significava que a agonia do velho almirante seria amplificada já que, ele 
fazia parte daquela pequena parcela de pessoas em toda a Via Láctea 
que passava mal só de ouvir a apresentadora.

Aliás, naquele momento, talvez, devido a toda sorte de sofrimentos 
pela qual penava, o velho Almirante julgasse até, a voz da Mama, ainda 
mais agressiva aos seus ouvidos que o normal, pois, nesta ocasião,  dava 
a impressão de ter envelhecido, tornando-se ainda mais estridente.

Sentado,  confortavelmente,  no  que  parecia  ser  o  centro  de 
comandos  daquela  aranha  assassina  cardasiana,  se  via  impedido  de 
melhorar mais a sua situação, pois,  não conseguia controlar o volume do 
interminável  e  incessante  discurso  cardasiano,   tão  pouco,  o  da 
transmissão da programação feminina...

-A carcaça  do  bicho  deverá  então  ser  mergulhada  em  óleo  de 
motor de combustão já utilizado e ficar de molho por uns três ou quatro 
dias,  se  formos  considerar,  o  calendário  terrestre  da  Federação.  - 
Continuava explicando Mama. - Ponha em seguida, tudo para esquentar 
num  taxo  de  alumínio  com  gasolina  em  chamas.  Quando  os  vermes 
estiverem saindo vivos do ventre do  SuDqu'  Targ,  é hora de servir  e 
saborear.

“Esta receita é só para os bravos de coração puro, pois eleva o 
colesterol a níveis mortais,  que entopem as veias da clava deixando-a 
dura  por  vários  dias  seguidos,  por  isso,  os  klingons  dizem  que  é 
afrodisíaca...”

E a velha Mama terminou esta observação dando uma risada que 
não dava para saber se era sinistra ou engraçada.

Se aquele programa,  para o veterano oficial, era desinteressante e 
monótono, para o que quer que estivesse pilotando a aranha cardasiana, 
era claramente irritante e desprezível.

As  projeções  tridimensionais  ao  redor  da  poltrona  do  Almirante 
mostraram a aranha cardasiana em órbita do planeta da Mama apontando 
sua região ventral para a superfície dele.

Sem  qualquer  tipo  de  aviso,  a  aranha  disparou  contra  aquele 
mundo o seu temível raio branco assassino.

E tudo se repetiu novamente, conforme já havia acontecido antes.
Muito rapidamente.
A risada da velha Mama, a transmissão da receita culinária, foram 
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cortadadas  e substituídas por gritos que foram ao ar.
Em  poucos  minutos,  o  que  era  um  mundo  cheio  de  vida 

transformou-se numa gigantesca bola de fogo, assim como o Almirante já 
presenciara anteriormente.

O espetáculo de morte massiva em escala planetária, causado pela 
aranha cardasiana, mais uma vez se repetia...

Mas naquele caso, o fim das transmissões da programação feita a 
partir  do  planeta  da  Mama,  acabariam  por  trazer  repercussões 
inesperadas...

***

Ignorando  o  sofrimento  que  causava  e  deixava  para  trás,  a 
gigantesca aranha cardasiana seguiu o seu caminho.

De  olhos arregalados e,  pálido  como um fantasma,  o  Almirante 
assistia a tudo aquilo sem saber  o que fazer.

Nenhum dos controles que tentava funcionava para nada.
Queria  desesperadamente  acabar  com o  maldito  discurso  auto-

elogioso cardasiano e descansar um pouco o cérebro.
Tentava meditar para diminuir o sofrimento que tanto falatório fazia 

a seus ouvidos, mas, não dava para passar totalmente em branco frente a 
duas destruições planetárias em apenas meia jornada de trabalho.

Tudo  bem  que  não  era  fâ  da  Mama  Ofra,  mas  era  impossível 
manter total insensibilidade e passividade ante tamanha matança.

Olhava ao redor mas não enxergava nada que pudesse mudar o 
curso das coisas.

Aqueles comandos cardasianos estavam quase todos travados.
Nada funcionava.
As  projeções  mostravam  tudo  o  que  acontecia  naquelas 

instalações, mas, não permitiam que o invasor da central de comando (no 
caso, o Almirante) interferisse.

O veterano oficial  não precisou ficar  quebrando muito  a cabeça 
para decidir o que fazer em seguida. 

Os fatos mais uma vez tomaram as rédeas do destino.
Não  tardou  muito  para  que  as  projeções  tridimensionais   que 

demonstravam a situação da aranha cardasiana, revelassem novidades.
Numerosas como uma nuvem de gafanhotos, surgiram de todos os 
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lados,  espaçonaves  de  arrojado  e  moderno  design  que  porém,   não 
escondiam suas origens: romulanas e klingons.

E não só  nas formas eram avançadas,  mas também,  nos seus 
armamentos.

Aquela  inusitada  aliança  começou  a  cuspir  uma chuva  de  fogo 
concentrado contra a aranha cardasiana.

O ataque era intenso e violento.
Tanto  klingons como romulanos lutavam motivados:  todos foram 

ameaçados de morte por suas esposas caso voltassem derrotados para 
seus lares.

Como fãs ardorosas, elas queriam vingança contra os assassinos 
de Mama Ofra.

Através  das  comunidades  virtuais  das  únicas  redes  de  internet 
unidas klingons e romulanas que, não por acaso, eram mantidas pelas 
admiradoras da apresentadora, em pouquíssimo tempo, foi mobilizado um 
mortífero e feroz ataque realizado por aquela rara aliança.

E era o Almirante Zéca quem sofria as consequências pois, mesmo 
sentado, era vítima do incomum sacolejar que começou a perturbar tudo 
por alí, assim que os primeiros tiros foram disparados contra a aranha.

Mas esta também, logo deu resposta.
De seus canhões, foram cuspidas saraivadas de raios luminosos 

que  atingiram  os  atacantes  causando  grande  destruição  entre  suas 
fileiras.

O ímpeto do ataque entre klingons e romulanos no entanto, não 
diminuía.

Dentro da aranha, tudo chacoalhava cada vez mais.
As projeções tridimensionais ao redor do Almirante tremiam.
Mas a aranha não parava de matar.
De  uma  de  suas  pernas,  naves  robotizadas  cardasianas  se 

desprenderam empreendendo, em seguida, manobras espetaculares, e, 
por fim,  ataque devastador contra o inimigo.

E cada vez mais, o Almirante tinha a sensação de estar sentado no 
lombo de um daqueles touros mecânicos, onde os vaqueiros de boteco, e 
outros tantos mais, exercitavam suas habilidades.

Só que o velho oficial não tinha habilidade nenhuma no assunto.
Se fosse no lombo de uma motocicleta, talvez, a história pudesse 

ser outra.
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A luta entre os atacantes klingons e romulanos contra  a aranha 
cardasiana seguia renhida e equilibrada.

Entretanto, o velho Almirante queria mudar essa equação em favor 
dos klingons e romulanos, mesmo que isso custasse a sua vida.

Ainda  enquanto  pulava  como  um  cabrito,  devido  aos  ataques 
constantes que a aranha recebia, ele identificou um botão que ainda não 
tinha experimentado, entre tantos outros que apertara naquelas projeções 
tridimensionais e não haviam funcionado para nada.

No meio de tanta confusão, o veterano oficial então pressionou a 
tal  tecla  brilhante  onde  se  viam  escritas  as  palavras  SALTO  INTER-
DIMENSIONAL.

Talvez até, devido à violência dos ataques que a aranha sofria, o 
botão funcionou.

Os ponteiros de alguns relógios tridimensionais projetados ao lado 
da poltrona onde estava sentado, saltaram para frente.

No instante seguinte, a visão do Almirante ficou turva até escurecer 
completamente e, em seguida o veterano dormiu.

***

-Atenção! Perímetro defensivo foi transposto!
-Confirmado!  Objeto  voador  invadiu  área  protegida  e  não  se 

identificou.
-Confere com algum dos nossos?
-Não! E tão-pouco é rebelde.
-Tem ideia do que seja?
-Nunca vi antes um modelo assim! E é grande demais! Parece até 

um gigantesco inseto mecanizado.
-Não responde a nenhum tipo de saudação.
-Dê alguns tiros de advertência.
-Sim senhor!...Tiros disparados senhor!... Hmmm... Sem resultado 

positivo, senhor! Objeto não identificado continua avançando.
-Fogo à vontade!
-Fogo à vontade, senhor!
-Todos os canhões disparados a plena carga, senhor.
-Continuem disparando.
-Alvo continua avançando, senhor!
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-Nossa artilharia é ineficaz, senhor.
-Continuem atirando.
-Alvo contra-atacando, senhor.
-Mandem tudo o que temos contra estes bastardos, senhores.
-Alvo contra-atacando e retaliando, senhor.
-Esquadrilhas de caças sete, oito e doze destruídas.
-Esquadrilhas robotizadas inoperantes, senhor.
-Se temos que tombar hoje,  que seja lutando com bravura pelo 

Império, senhores.
-Pelo Império.
-Pelo Império! Vamos chutar o rabo destes rebeldes.
-Mas senhor, o Alvo está retaliando, senhor.
-Todas esquadrilhas de caças destruídas, senhor.
-UNNNGGHHHH! Senhor! Fomos atingidos!
-Suportes de vida destruídos, senhor. Não temos mais que alguns 

minutos de vida.
-Energia para os armamentos esgotadas, senhor. Estamos a mercê 

do inimigo.
-Temos energia para ao menos mandar uma mensagem?
-Sim senhor! Um pedido de socorro, senhor?
-Não!  Apenas  um  informe  direto  para  o  Imperador.  Com  as 

seguintes palavras: “Nossos planos foram arruinados por misteriosa arma 
secreta.  A  segunda  Estrela  da  Morte  foi  colocada  fora  de  ação 
indefinidamente.”

***

Quando o Almirante Fernando Zéca despertou, percebeu que, ao 
seu  redor  era  projetada  outra  grande  chacina  promovida  pela  aranha 
cardasiana.

Desta vez, parecia destruir dezenas de naves individuais que se 
lançavam contra ela, com incrível facilidade.

Atacou  ainda,  em  seguida,  uma  gigantesca  esfera  branca  e 
causou-lhe incontáveis danos, mesmo estando ela bem protegida.

Momentos  depois,  junto  a  toda  aquela  movimentação  que  era 
projetada adiante do Almirante, apareceram os seguintes dizeres:

“Retorno transdimensional automático acionado.”
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Dez  segundos  depois,  novamente,  sua  visão  se  turvou  e  ele 
apagou completamente de novo.

***

Desta vez, despertou mais rapidamente.
Ainda  a  ponto  de  ver  escrito  entre  as  diversas  projeções  de 

imagens tridimensionais ao seu redor:
“Retorno transdimensional automático bem sucedido.”
Pelo pouco que entendera, de tudo o que aconteceu, o Almirante, 

durante  uma  viagem  transdimensional  feita  a  bordo  daquela  aranha 
gigantesca, testemunhou mais um sangrento massacre em larga escala.

Neste caso, talvez não se tratasse de um massacre, pois, pelo que 
verificara,  a  aranha  cardasiana,  poderia  até  se  justificar  com  o  velho 
argumento da legitima defesa, já que, fora atacada pelas naves menores.

E,  até  mesmo  que,  esta  fosse  uma  resposta  justificada  a  um 
ataque inesperado, a arma mortífera, mais uma vez, passou da conta na 
hora do troco.

Se  por  um  lado,  escapara  de  uma  carnificina  certa  junto  aos 
romulanos  e  klingons,  por  outro,  numa  viagem  transdimensional,  não 
conseguiu evitar mais banhos de sangue.

Nunca antes em toda sua vida, o velho Almirante presenciara algo 
assim. 

A aranha cardasiana era uma máquina de matar. 
Praticamente invencível.
Tomy Schark,  o  designer  cardasiano  que projetara  aquela  arma 

assassina,  não só  superou a si mesmo, mas também, a tudo o que o 
velho Almirante conhecia de tecnologia e engenharia de armamentos ou 
naves espaciais.

Pena que este gênio tivesse direcionado seus talentos para o mal, 
ou mais especificamente, para interesses distintos dos da Federação dos 
Planetas Unidos.

Mas,  mesmo  assim,  o  destino  tratou  de  cobrar  a  conta  pelo 
sucesso  e  insucesso  de  tantos  planos  ambiciosamente  mirabolantes, 
dando-lhe justo fim.

Se  vivo,  Tomy  Schark  executava  ações  terríveis,  capazes  de 
causar estrago incalculável,  mesmo morto, os frutos das suas criações, 
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continuavam sendo, tão, ou até, mais mortíferos, do que antes.
O Almirante Fernando Zéca era testemunha de tudo isso.
Entretanto,  as  preocupações  do  veterano  oficial  não  estavam 

centradas no finado nada saudoso designer cardasiano, e sim, nos mapas 
projetados ao seu redor.

Neste ponto também, eles eram de alta qualidade e demonstravam 
claramente o posicionamento atual da aranha e o caminho que estava 
seguindo.

Qualquer pessoa seria capaz de interpretá-los.
Se a gigantesca e mortífera arma cardasiana continuasse na rota 

em que estava, logo alcançaria uma estação espacial administrada pela 
Federação e seus aliados.

A Estação Espacial 703.
Para  o  bem  da  verdade,  o  velho  Almirante  não  lembrava  da 

existência desta estação espacial.
Pelo menos, para ele era novidade.
Mas  era  o  que  estava  indicado  nas  imagens  tridimensionais 

projetadas ao redor dele.
E, mais uma vez, naquele caso, não tinha porque desconfiar de 

uma provável mentira cardasiana.
Pelo menos, por enquanto...
A sinalização gráfica dos mapas projetados, não deixava dúvidas 

de que aquela era uma estação da Federação.
O insuportável discurso cardasiano, logo, também confirmou esta 

suspeita.
-Mais um inimigo a ser dizimado pelos cardasianos a caminho de 

sua  glória  infinita.  É  hora  da  Federação  e  seus  aliados  finalmente 
pagarem por todas as humilhações que têm nos impingido.

O  velho  Almirante  queria  usar  os  sistemas  de  comunicação  da 
aranha ou, qualquer coisa que funcionasse, nesse sentido, para enviar 
um aviso para a Estação Espacial 703. 

Tentou  todos  os  comandos  que  tinha  à  disposição,  nenhum 
funcionou.

E como tudo se sucedia ao seu redor como que, se estivesse numa 
montanha russa, de novo, não teve tempo para fazer muito mais.

Dezenas de espaçonaves, desta feita com design característico da 
Federação, já chegaram atirando.
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Fizeram uma esfera ao redor da gigantesca aranha cardasiana e 
cada uma delas, disparava com tudo o que tinha.

O design daquelas naves, assim como a potência de suas armas, 
impressionaram o velho Almirante que, ainda não estava atualizado com 
tais novidades.

Sentado na central de comando, o veterano oficial sentia o poder 
daquele ataque.

Muita coisa vibrava bastante alí dentro a cada impacto decorrente 
dos disparos das armas da Federação.

-Acho que desta vez,  esta maldita  aranha assassina cardasiana 
encontrou adversários à altura para a domesticarem.

Assim que teve este pensamento,  o  veterano até se animou,  já 
que, logo em seguida, os ataques da Federação se intensificaram, dando 
a impressão de que finalmente iriam colocar tudo alí abaixo.

Quando,  a  barulheira  e  vibração  infernais  chegaram  ao  climax, 
onde  a  apoteose  se  daria  com  a  destruição  total,  foi  que  as  coisas 
começaram a se acalmar.

A vibração cessou de um momento para outro e, então os canhões 
da aranha, segundo as projeções tridimensionais que o velho oficial via ao 
seu redor, começaram a cuspir fogo contra seus atacantes.

Uma  a  uma,  as  espaçonaves  da  Federação  começaram  a  ser 
destruídas...

Não foi necessário muito tempo para que a aranha, logo depois de 
se reestabilizar, virasse a mesa naquele jogo mortífero.

Com  isso,  novamente,  outra  mudança  no  campo  de  batalha, 
surpreendeu o veterano Almirante, azedando o caldo da vitória que tinha 
como certa.

Mas o velho oficial  não era um torcedor de abandonar o time e 
continuou na rezando para que as coisas melhorassem para a Federação.

Entretanto, o placar naquele jogo já estava definido.
Logo após destruir a frota que a atacou implacavelmente, a aranha 

seguiu a rota traçada em direção à  Estação Espacial 703.
E alí começou nova carnificina.
Nem mesmo as espaçonaves civis  e  desarmadas que tentavam 

fugir foram poupadas pelo ataque brutal que se sucedeu.
A aranha cardasiana chegou com tudo.
Diversas naves bem armadas que alí estavam estacionadas ainda 
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tentaram  uma  reação,  mas,  as  armas  que  usaram  eram  totalmente 
ineficazes contra o artefato cardasiano, não causando mais dano algum a 
este.

O  Almirante  ainda  queria  acreditar  que  alguma  coisa  de  bom, 
poderia acontecer naquilo tudo o que assistia.

E realmente, algumas tentativas de reação contra o ataque até se 
sucederam.

A Estação mesma, tinha um armamento pesado defensivo que logo 
foi posto em ação.

Qualquer  outra  nave  conhecida  pelo  Almirante,  dentro  da  sua 
experiência, teria sucumbido diante dos disparos que se sucederam.

As armas da Estação cuspiram fogo com uma ferocidade poucas 
vezes vista em batalhas pelo veterano oficial.

A aranha cardasiana entretanto, parecia ter se adaptado àqueles 
ataques também.

E seguia como se aquela reação apenas lhe causasse risos.
Seus  canhões  vomitaram  então,   pura  violencia  e  destruição 

aniquilando e exterminando seus  inimigos e tudo mais.
Em pouco tempo, completaram o serviço, de mandar seus infelizes 

adversários  para  o  inferno,  deixando  mais   outro  rastro  de  morte, 
destruição e sofrimento.

A  Estação Espacial 703 foi destruída com diversas explosões em 
pontos diferentes das suas estruturas, que as transformaram em montes 
de pedaços de sucata, e seus tripulantes em carnes flutuantes no espaço.

Até o último suspiro, ou, como se diria no jargão futebolístico, até a 
última  e  decisiva  batida  de  penais  depois  de  todas  as  prorrogações 
possíveis, o velho Almirante acreditou que o jogo pudesse ser virado, mas 
finalmente  entendeu  que,  naquele  caso  não  podia  alimentar  maiores 
ilusões.

A aranha cardasiana era definitivamente, muito perigosa mesmo.
Não podia continuar andando solta por aí.
Ele mesmo tinha que fazer alguma coisa...
Mas o que, se tudo que tentava dava errado?

***

-E se pensa que esse é o maior trunfo cardasiano, engana-se...
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Era o irritante discurso, que nunca parecia perder o fôlego.
“A ira  das armas,  não são os  únicos meios  que dispomos para 

concretizar a vingança cardasiana.”
“Nossa tecnologia é superior!”
O som de um assobio, como se uma gigantesca turbina de avião à 

jato tivesse sido ligada, encheu o local.
Tudo começou a vibrar.
As projeções ao redor do Almirante começaram a se modificar.
As estrelas se transformaram em borrões que davam a impressão 

de correrem para trás, na medida que a aranha avançava em altíssima 
velocidade.

-A  tecnologia  cardasiana  aqui  é  capaz  de  criar  seus  próprios 
buracos  de  minhoca,  que  nos  dê  transporte,  para  qualquer  parte  do 
Universo.

Tudo ao seu redor,  e,  o próprio  Almirante, estavam num estado 
diferente.

Pareciam quase que intangíveis.
A gigantesca aranha, através dos seus próprios meios, criou uma 

“passagem rápida” entre dois pontos distantes no espaço.
Em virtude do caminho percorrido, durante o “salto” dado, de um 

lugar para outro, passou por esse estado, mas, logo voltou ao normal com 
o chegada, a outra “saída” do “buraco de minhoca”.

Até a barulheira diminuiu.
E assim, por alguns instantes, enquanto se recompôs dos efeitos 

da  viagem pela  passagem rápida,  ainda  sentiu  algum alívio  por  estar 
normal como antes.

Entretanto, sobressaltou-se quando viu o destino final do “buraco 
de minhoca” pelo qual passara.

Estava no Sistema Solar, quase chegando na Terra.

***
De imediato veio aquela sensação de frio gelado na barriga.
Tinha que fazer alguma coisa!
Entretanto, com tanta coisa que não funcionava quando o Almirante 

acionava, restavam poucas opções.
Mas, de-repente, percebeu aquele comando piscando; o único que 

havia  funcionado quando o acionara,  era a tecla  brilhante  do  SALTO 
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INTER-DIMENSIONAL.
Desta vez, não pestanejou. 
Sem  perda  de  tempo,  apertou-a,  e,  novamente,  viu-se  com  os 

olhos pesando, como se estivesse subitamente tomado por um cansaço 
incontrolável.

 Logo depois, já não estava mais acordado...

***

-Almirante Adama! A situação está insustentável! Dessa vez é o 
nosso fim mesmo. Os cylons inutilizaram todos os nossos armamentos e 
propulsores. Ninguém na frota tem mais energia!

-E os caças?
-Inoperantes. Com as verbas que a Presidente nos destinou, não 

tivemos  como  fazer  a  manutenção  básica  para   deixá-los  armados  e 
operacionais.

“É como eu digo, Almirante. E a Presidente Laura que me perdoe, 
mas, mulher no comando só dá merda!”

Almirante  Adama  tira  os  óculos,  aproxima-se  do  Coronel  e  o 
encara.

-Manere  nos  comentários  sobre  a  Presidente!  Agora,  me  diga 
quanto tempo ainda temos, Coronel Tigh.

-Não mais que cinco minutos, senhor. 
“Logo as espaçonaves cylons estarão em cima do que restou da 

nossa  frota  e,  como  já  sabemos,  não  terão  compaixão  de  qualquer 
fraqueza que demonstremos.”

-Não há nenhum equipamento que nos ajude a  fazer um reparo 
emergencial, e que nos tire daqui?

-Precisaríamos de, no mínimo quinze minutos, sem ninguém nos 
perturbando. Aí sim, acho que conseguiríamos dar o fora daqui...

-Senhores! Temos visitas! Alguma coisa muito grande apareceu nos 
nossos sensores.

-Deve ser mais uma droga de nave cylon. - Resmungou o Coronel. 
- Acho que agora é mesmo o fim. E nem mesmo podemos dar uns chutes 
no rabo destes cafajestes...

-Talvez não, Coronel. Veja: os cylons que nos perseguiam, agora 
se voltaram contra essa coisa.
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-Verdade. Estão atacando mesmo.
Almirante Adama colocou novamente os óculos e fixou melhor sua 

atenção naqueles sinais.
-Coronel, reparou que a nave é maior que qualquer outra que já 

tenhamos visto anteriormente?
-Realmente grande, Almirante.
O que os sensores mostraram a seguir, surpreendeu a todos:
-Veja! Essa coisa está massacrando os cylons que nos atacavam.
-Desse jeito, não fica nenhum deles.
-Está  nos  fazendo  um  favor.  As  naves  da  nossa  frota  mal 

conseguem manter apertados os próprios parafusos. Não aguentaríamos 
mais cinco minutos em combate.

-Essa coisa parece não gostar muito dos cylons.
-Ninguém  gosta  dos  cylons.  Eles  são  uns  pentelhos  de  marca 

maior.
-Coronel! Aproveite a pausa para fazer os reparos de urgência. - 

Ordenou o Almirante Adama.
-Sim senhor!
O Coronel pegou o telefone de fio, discou o número do ramal num 

disco cheio  de furos  para  os  dedos,  situado no painel  a  sua frente  e 
passou a ordem do Almirante para o encarregado.

A partir dessa pausa, vários monitores de imagens bidimensionais 
da sala de controle mostraram as imagens do combate dos cylons.

Eles  enfrentavam uma gigantesca  estrutura  metálica,  de  formas 
muito similares às de um inseto, em cujas pernas iam presas centenas de 
naves, tendo cada uma destas, dimensões maiores até, do que as da nau 
capitânia da frota comandada pelo Almirante Adama.

Aos poucos, os cylons íam sendo dizimados naquela luta.
Cada salva de tiros dos canhões da gigantesca estrutura voadora, 

esfacelava a frota cylon, trucidando em poucos segundos centenas de 
naves.

Os minutos se passaram.
Todo  o  centro  de  comando  da  Frota  assistia  àquele  combate 

apreensivo.
O telefone tocou.
O coronel Tigh atendeu.
-Alô... Sim... Muito bem então.
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Ele colocou o fone no gancho e informou.
-Podemos partir. Todas as naves da nossa frota em condições de 

sair já em velocidade da luz!
-Então que morram estes malditos cylons! Antes, eles no inferno do 

que a gente! Não quero que essa coisa parta para cima de nós também! 
Vamos sair daqui. É a  deixa!

Em seguida,  a  frota  comandada pelo  Almirante  Adama escapou 
dos  seus  agressores,  deixando-os  largados  à  própria  sorte,  que  na 
verdade, se mostrou um tremendo azar.

Todas as naves cylons foram aniquiladas até a última arruela.
Nada sobrou para contar a história de tão glamorosa derrota.
Nem mesmo a gigantesca aranha assassina, que, poucos instantes 

depois,  desmaterializou-se,  desaparecendo  dalí,  tão  misteriosamente 
quanto havia surgido.

***

“Retorno transdimensional automático bem sucedido.”
Mais  uma  vez,  o  Almirante  Fernando  Zéca  Corinthiano 

testemunhara um massacre.
Dessa vez porém, alguma coisa no seu íntimo lhe dizia que, só 

apanharam os malvados.
Entretanto, o veterano oficial não estava se pautando pela punição 

aos maus ou, injustos para avaliar a real ameaça representada por aquela 
arma.

A aranha cardasiana era um perigo para o universo inteiro, tanto 
para os bons, quanto para os maus.

Enquanto dispusesse de energia, o que quer que estivesse em seu 
caminho sofreria imediata destruição.

Posicionado como estava, o velho oficial sentia-se na obrigação de 
fazer  alguma coisa  que,  de  qualquer  modo prejudicasse aquela  arma, 
nem que para isso, tivesse que sacrificar sua vida.

O  velho  Almirante  sabia  e  concordava  com  as  palavras  de 
Napoleão no sentido de que,

 “Uma das grandes virtudes militares é jamais hesitar  quando se  
precisa agir”
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mas, como evitar a dúvida quando não se sabe o que fazer? 
Na prática muita teoria é outra coisa...
Mesmo  perdido  em  pensamentos  nada  animadores,  o  veterano 

oficial  não  queria  mais  ficar  sentado  ouvindo  falatório  cardasiano 
enquanto aquela aranha saía matando qualquer  um que cruzasse seu 
caminho.

Tinha que pensar em alguma coisa que pudesse fazer.
Até  porque,  pelo  posicionamento  que  a  aranha  cardasiana  se 

encontrava,  dentro  dos  mapas  de  navegação  espacial  que  eram 
projetados diante de si,  o velho oficial  percebeu  que o novo alvo em 
seguida seria a Estação Espacial Nove.

Por sorte ou azar,  aqueles saltos transdimensionais afastaram a 
aranha cardasiana do Sistema Solar, entretanto, se nada fosse feito, a 
nova bola da vez seria outro importante alvo da Federação.

Pelos  cálculos  do Almirante,  ele  ainda  dispunha de tempo para 
fazer algo, mas, o quê?

Foi quando olhou para uma parte daquela sala aonde ainda não 
tinha sequer dirigido os olhos antes.

Alí, vislumbrou novamente a imagem da garota brilhante que, desta 
vez, apontava para uma porta que ainda não havia percebido.

Em seguida, desapareceu.
Levantou e aproximou-se da referida porta, que, automaticamente 

abriu assim que chegou mais perto dela.
Transpôs seus umbrais e adentrou um ambiente apertado e pouco 

iluminado.
As portas se fecharam atrás de si, e aquele cômodo começou a se 

movimentar como um veloz elevador.
Parecia despencar por um abismo quase interminável.
Reduziu então a velocidade da queda, até  parar completamente 

sem mais alarde.
As portas se abriram adiante de si,  uma névoa gelada e branca 

entrou naquela espécie de elevador aonde estava.
Tossindo,  o  Almirante  tratou  logo  de  sair  dalí,  chegando  a  um 

corredor  mal  iluminado  que  parecia  o  interior  de  um  cilindro  de  aço 
cromado.

A temperatura era bem fria...
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Ao fim do corredor,  havia uma porta de aço.
O  velho  oficial  aproximou-se  dela,  e  esta  se  abriu 

automaticamente.
Saiu do corredor e entrou num compartimento maior que logo se 

iluminou.
Não era muito,  mas,  suficiente para  se  enxergar  alguns palmos 

adiante do nariz.
Avançou um pouco alí dentro e viu-se diante do que pareciam ser 

dois caixões de aço ligados a toda espécie de tubos e fios.
Olhou  melhor  e  percebeu  que  as  tampas  destes  caixões  eram 

transparentes, porém, estavam bastante empoeiradas.
Meteu-se entre os caixões e com uma mão em cada um deles, 

limpou parte daquelas tampas, mais ou menos na mesma altura.
Supreendeu-se com o que viu alí dentro.
Neles, haviam duas mulheres inconscientes.

***

As feições de ambas lhe eram familiares.
Olhou mais de perto e imediatamente percebeu que uma delas era 

exatamente  a  bruxa  que  lhe  atormentava  em  sonhos  e  alucinações, 
depois que viera parar alí na aranha cardasiana.

A outra também lhe era familiar.
Levou mais alguns instantes, mas, logo adivinhou quem era.
A garota!
Era a mesma menina que brilhava pelos corredores daquela coisa 

lhe apontando os caminhos. 
Entretanto, lá dentro do caixão, ela parecia bem mais velha...
Pelo menos uns vinte anos mais velha. 
Ainda que reconhecesse as duas, não tinha bons pressentimentos 

a respeito da situação  em que se encontrava: metido num típico cenário 
de terror.

E pior! 
Num dos cardasianos...
Coisa boa não podia sair dalí.
Seus instintos lhe berravam no cérebro que de qualquer jeito, as 

duas representavam algum tipo de perigo.
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Se era mais, ou menos, do que a a aranha cardasiana, ainda era 
impossível de avaliar, porém, o velho Almirante não queria arriscar.

Em respeito até, ao medo que sentia no momento, achou melhor 
deixar as coisas do jeito que estavam.

Tinha certeza que, não seria com aquelas duas, que encontraria 
uma solução definitiva para seus problemas.

E também sabia que, a aranha cardasiana, por mais destruição que 
ainda viesse a causar, em algum momento do futuro, seria destruída por 
alguém mais forte ou poderoso.

Portanto, se a morte era um destino quase certo, não valia a pena 
despertar as duas, até mesmo, para lhes poupar de mais sofrimento com 
uma situação tão desagradável.

Mesmo atento ao sair dalí, acabou enroscando o pé numa espécie 
de alavanca que havia no chão, e tropeçou por cima dela.

No que caiu no chão, virou o pé, e movimentou a referida alavanca.
De imediato,  alguns mecanismos foram acionados e, as tampas 

dos caixões soltaram fortes chiados, abrindo-se em seguida.
Para  o  Almirante  Fernando  Zéca,  que  num pulo  se  pôs  de  pé, 

aquilo não parecia nada bom. 
As duas estavam despertando.
Quanto à bruxa acordando, o simples fato de lhe dirigir um olhar, 

naquele instante, exigia sangue frio e mente aberta, até porquê, ela era 
realmente muito feia.

Seus  olhos   abriram  e  se  mostraram  verdadeiramente 
assustadores!

Completamente brancos, assim como os dos monstros dos filmes 
de mortos-vivos.

A mulher por sua vez, não era assustadora, na verdade, era até 
bonita.

Magra, alta, muito sexy, e de longos cabelos negros.
Sua pele era clara, suave, sedosa, sem imperfeições.
E mesmo não se movimentando pouco, tinha muito estilo.
Exalava um ar até que a assemelhava a alguma divindade...
Desperta, ela olhava ao redor como se procurasse entender o que 

acontecia.
Curiosamente,  seus  cabelos  escuros  flutuavam,  como  se, 

estivessem sendo delicadamente assoprados.
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O  veterano  oficial,  pessimista  como  sempre,  sabia  que,  pela 
segurança empregada para guardar aquelas duas, mesmo a mais bonita 
delas, algum perigo devia representar...

Logo, as duas saíram flutuando de onde estavam e ficaram de pé, 
próximas aos caixões.

***

Nem  bem  tiveram  elas  tempo  de  dizer  uma  palavra  e,  de  um 
momento para outro, materializou-se, do nada, alí dentro também, um ser 
de formas humanas, como a dos terrestres, aparentando não mais que 
cinquenta anos de idade e sentado numa imponente cadeira de madeira.

Era branco, de cabelos escuros e sua aparência, das mais sóbrias. 
Usava roupas escuras e disse:
-Finalmente você reapareceu! Estava a sua procura.
-Tomy  Schark,  o  designer  cardasiano  a  enganou.  -  Explicou  a 

mulher  que  parecia  uma  bruxa.  -  Aproveitou-se  do  momento  em que 
estávamos  em  nossas  formas  humanas,  dopou-nos  e,  deixou  nos 
hibernando aqui.

-Você deveria protegê-la! - Disse o homem. - Falhou com o seu 
dever!

-Eu sei! Mas também fui vítima das sórdidas maquinações de Tomy 
Schark.

-Com seus poderes, bruxa?  Foi enganada por um mortal? Ela foi 
raptada pelo cardasiano quando era criança e veja agora o tempo que 
passou. O continuum a colocou sob sua guarda e você
permitiu que a sequestrassem?

-Ela  não  é  a  única  culpada,  Juiz  Q!  Meus  pais  já  haviam  me 
avisado  dos  perigos  de  assumir  a  forma  humana.  Eu  também  agi 
imprudentemente.

-Mesmo para um de nós, o tempo perdido numa situação assim, 
não é pouco.

-Eu sei,  Excelência,  é  por  isso  que vou  atrás  do Tomy Schark. 
Quero  vingança!  Quero  fazê-lo  sofrer  pelo  que  eu  e  minha  protetora 
passamos congeladas, hibernando tanto tempo.

-Tomy Schark está morto. 
“Este homem, - Disse o Juiz Q, apontando para o velho Almirante 
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Fernando Zéca. - sabe do que estou falando.”
Um  brilho  diferente  passou  a  irradiar  em  torno  daquela  beleza 

esplendorosa.
-Sim. -  Disse a mulher,  como se estivesse olhando algo ao seu 

redor, imperceptível aos olhos humanos. - Agora eu percebo. 
“Não terei minha vingança, mas vejo, que a morte de Tomy Schark 

teve um toque irônico que me agrada. Para mim terá de bastar...”
O Juiz Q coçou o queixo pensativamente e manifestou-se:
-Se você quer vingança contra o morto, há algo que pode ser feito.
-O que seria, Excelência? -Indagou ela não escondendo nas lindas 

linhas do seu rosto pálido, a sede de vingança.
-Aproxime-se.
A mulher aproximou sua cabeça da do Juiz, e, este lhe cochichou 

algo nos seus ouvidos.
-Tem  razão  Excelência.  Ainda  posso  dar  um  duro  golpe  nas 

ambições do finado Tomy Schark, se eu impedir que Cardasia alcançe o 
domínio universal e transdimensional.

-Então minha missão termina aqui.  -  Disse o Juiz Q. -  Cuide-se 
menina, para que isso não se repita novamente. Visite seus pais assim 
que puder. Eles aguardam por notícias suas a bastante tempo.

Ele ergueu o punho no ar,  estalou os dedos e desapareceu tão 
misteriosamente quanto havia surgido alí dentro.

A mulher então, dirigiu-se ao Almirante, tocou seu ombro de leve, 
encarou o velho oficial e o imobilizou com o seu olhar maravilhosamente 
hipnotizante, dizendo em seguida:

-Você  servirá  aos  meus  propósitos  mais  uma  vez!  Será  meu 
instrumento de destruição das ambições de domínio cardasiano. 

Dizendo isso, os três desapareceram do apertado compartimento, 
materializando-se,  logo  em  seguida,  no  centro  de  controle  da  aranha 
cardasiana, de onde o Almirante já testemunhara tantas aniquilações.

A mulher estava segurando um teclado na mão e, deu-o para o 
Almirante.

-Digite sua senha. - Disse ela.
Sem pestanejar,  o  velho  oficial  obedeceu a ordem que lhe  fora 

dada.
-Muito bem, Almirante! Você sofreu, mas superou os obstáculos do 

caminho que eu te apontei pra chegar a mim. 
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“EU serei generosa e lhe deixarei uma gratificação.” 
“Lembre-se, hoje é seu dia de sorte. Se não fosse pela sugestão do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Q, a estas horas, eu estaria fazendo 
como  os  meus  semelhantes,  partindo  e  deixando-o  largado  à  própria 
sorte.”

“Hoje, quero exercitar a bondade dentro de mim, como forma de 
celebração...”

-Mas se você é tão bondosa,  por  que os  cardasianos,  que são 
quase todos idiotas e pentelhos, puseram vocês duas guardadas daquele 
jeito?

A  mulher  soltou  uma  estrondosa  gargalhada,  mesmo  assim, 
deliciosa  e muito prazerosa aos ouvidos humanos masculinos.

Entretanto, talvez o que ela disse a seguir, não fosse algo lá muito 
reconfortante de tomar ciência.

-Eu sou Q, ou, uma Q, como preferir. 
“Eu e minha protetora, fomos capturadas por Tomy Schark, pois, 

ele esperava assim, obter algum ganho ou vantagem, tentando conseguir 
controle sobre mim.”

“Entre  os  meus,  sou  relativamente  jovem,  entretanto,  mesmo 
incapacitada, meus poderes ainda que reduzidos, foram suficientes para 
projetar  uma  imagem mental  minha,  que  era  a  que  eu  tinha  de  mim 
mesma antes de ser capturada, e que te trouxe para me socorrer.”

“Esse lugar está quase que totalmente morto, a bastante tempo, as 
formas de vida existentes não seriam capazes de me ajudar, mas, depois 
que você apareceu, vi a oportunidade de me libertar e aproveitei.”

-Você diz que isso aqui está completamente morto, mas... E esse 
desgraçado que não para de discursar a maldita superioridade cardasiana 
sobre o resto do universo.

-Ordene-o que se cale. 
“Agora, quem manda nessa aranha é você.” 
“Você e sua senha controlam tudo aqui, agora.” 
“Esta é minha vingança contra aquele maldito do Tomy Schark e 

sua  raça  de  cardasianos  pentelhos.  Espero  que  você  e  a  Federação 
façam bom proveito do seu novo brinquedinho.”

“Sabendo tirar proveito dele, certamente mudará para o lado que 
ele não queria, o equilíbrio das forças deste joguinho cósmico que vocês 
gostam de brincar, e isto, para mim basta!”
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Ela deu um sorriso maroto para o Almirante, olhou para a feiticeira 
e disse:

-Vamos!
Estalou  os  dedos  das  mãos,  e,  em seguida  as  duas  mulheres 

desapareceram.
No mesmo instante, as projeções tridimensionais indicaram que a 

aranha  cardasiana  estacionou,  encerrando  aquela  corrida   amalucada 
pelo espaço.

E a sua parada se deu num lugar inesperado.
Bem de fronte para a Estação Espacial Nove.

***
  
E ninguém disparou tiro algum.
Afora este sossego, ainda outro: obedecendo a uma ordem dada, o 

discurso cardasiano de auto exaltação da própria superioridade cessou.
O silêncio daquela voz irritante falando ininterruptamente gerou um 

vazio sonoro que descansou os nervos do veterano.
Sua mente, lentamente foi se recuperando do castigo. 
Um turbilhão de pensamentos, até passou pela mente do Almirante 

Fernando Zéca Corinthiano.
Tão excelente recuperação também era devido ao suave, breve e 

doce toque curador daquela linda Q.
Com a cabeça pensando mais livremente, e à toda velocidade,  em 

poucos segundos, teceu longas elucubrações mentais, que o levaram a 
concluir que, deveria planejar melhor os próximos passos.

Num dos teclados luminosos flutuantes ao seu lado,  digitou uma 
mensagem criptografada, que despachou logo em seguida.

Instantes  depois,  a  colossal  aranha  cardasiana  desaparecia  tão 
rapidamente quanto havia surgido. 

***

-Almirante! Acho que esta mensagem é para o senhor.
-Como assim, acho?
-Veja só.
A mensagem num papel dobrado foi  entregue ao Almirante, que 
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rompeu o lacre que selava, abriu-a e leu.
-Chegou a poucos instantes na sua antiga caixa de mensagens, 

senhor.
-A que eu usava quando era Capitão.
-É autêntica, senhor?
O Almirante ficou pálido com aquela pergunta.
Leu novamente a mensagem.
Sua testa até mesmo parecia transpirar 
-Boa pergunta, meu jovem. Boa pergunta.

***

Se  fosse  verdadeira,  aquela  mensagem  causaria  um  rebuliço 
danado.

O Almirante leu-a mais uma vez.
Para ele tinha diversos indícios que atestavam a sua veracidade, 

entretanto,  outros  Almirantes  como  ele,  diante  da  mesma  mensagem, 
poderiam entender que se tratava de isca para uma armadilha.

Uma isca boa demais.
Uma  isca  que  prometia  recompensas  tão  altas,  que  poderiam 

mudar o cenário do grande jogo cósmico de poder, em que a Frota Estelar 
e, a Federação dos Planetas Unidos, a anos se viam envolvidas.

O Almirante leu-a mais uma vez.
Sua  mente  estava  cheia  de  dúvidas.  Justamente  ele,  que  se 

julgava um homem prático.
Mas acreditar naquela mensagem, exigia uma fé que transpunha 

os limites da racionalidade.
Se ia dar crédito àquelas palavras, tinha que ter fé.
Sentado  em sua  mesa,  ele  digitou  alguns  comandos  no  tampo 

desta e, à sua frente foi projetada uma relação com as diversas naves 
que estavam sob seu comando, assim como, o status delas.

Ele colocou o dedo sob a linha onde estava indicada uma delas e 
chamou-a:

-Atenção U. S. S. Enterprise F1. Aqui é o Almirante Jorge. Por favor 
responda.

Uma imagem tridimensional foi projetada adiante do oficial.
Era do rosto do Capitão daquela nave.



AUTOR: Fernando Zéca Corinthiano
__________________________________________________________________

-Ás ordens, Almirante. Vejo que o senhor está utilizando os canais 
de comunicações sigilosas. Em que posso ser-lhe útil?

-Prepare a nave para sair em missão secreta dentro de duas horas, 
que é o tempo que eu levo para chegar aí.  Quando estivermos juntos 
darei mais detalhes.

-Sim senhor.
O Almirante decidiu ter fé.

***

Chegar até a Nebulosa da Estrela Azul era completar uma viagem 
que só os veteranos conseguiam.

Mesmo os mais  modernos instrumentos de navegação espacial, 
quase sempre se perdiam quando tinham que traçar uma rota até ela.

Existia até a lenda que só conseguia voltar a esta nebulosa, quem 
já tivesse chegado lá uma vez, fosse sortudo, exímio navegador e até, 
meio adivinhador.

Aquele,  era  exatamente  o  caso  do  Almirante  Jorge  que,  ia 
pessoalmente no assento do navegador, pilotando uma entre as diversas 
naves que já tivera a honra de comandar.

Desde a sua descoberta, a Nebulosa da Estrela Azul, demonstrou 
ser  um fenômeno astronômico bastante  singular,  pois  parecia  ter  vida 
própria.

Às vezes, ela desaparecia completamente, e, em outras ocasiões, 
se destacava no firmamento celestial, roubando a beleza e sobressaindo-
se dentre tudo mais ao seu redor.

Muitas  lendas  existem  a  seu  respeito,  algumas  delas,  a 
considerando  como  prenúncio  de  catástrofes,  tragédias  e  até  mesmo 
arauto da morte.

A verdade é que esta grande nebulosa continha uma estrela azul 
em seu interior.

E  se  tinha  uma  estrela  inteira  em  seu  interior,  era  grande  o 
suficiente para caber muito mais coisas e segredos.

Entre  um  dos  que  dificultava  a  sua  localização,  era  o 
desconhecimento geral, do fato que, lenta e inexoravelmente, a Nebulosa 
da Estrela Azul mudava seu posicionamento espacial.

Para  piorar,  ela  na  verdade,  era  multicolorida  e,  mesmo  que 
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vagarosa  e  imperceptivelmente,   estava  sempre  alterando  suas 
características externas.

O Almirante  Jorge sabia  destes  e  ainda de outros  truques,  que 
aprendera  quando  era  Tenente,  com  o  Almirante  Fernando  Zéca 
Corinthiano, para encontrar a misteriosa nebulosa.

Como  sempre,  tais  ensinamentos mais  uma vez  se  mostraram 
certeiros e à prova de dúvidas.

Novamente, conseguira voltar aonde queria.
Sabia disso porquê, de perto, a nebulosa, no seu interior, era bem 

característica.  Era  toda  branca  cortada  por  linhas  de  gases  azuis  e 
acinzentadas.

Agora tudo se tornava mais fácil.
Pelos instrumentos, a Estrela Azul poderia ser localizada, e então, 

a missão entraria numa nova etapa.
O Almirante Jorge tinha que reunir os oficiais da Enterprise e lhes 

passar maiores detalhes do que se seguiria.

***

A  janela  lateralmente  disposta  à  mesa  retangular  da  sala  de 
reuniões  da  Enterprise  mostrava  um  pouco  do  ambiente  exterior  da 
espaçonave.

Naquele momento, ela estava estacionada de fronte à lua em cuja 
superfície, um vulcão soprava, como gigantesca chaminé, nuvens grossas 
de fumaça branca que se expandiam pelo espaço sideral formando um 
espetáculo visual fantástico.

Num  plano  mais  afastado,  o  campo  de  visão  ainda  permitia 
enxergar o planeta em cuja órbita estava preso aquele satélite natural: um 
mundo como Júpiter, envolto por anéis de várias cores.

A contemplação das maravilhas cósmicas terminou assim que o 
Almirante Jorge entrou na sala.

Os oficiais saudaram o  Almirante, em seguida, todos sentaram-se 
ao redor da mesa.

-O  senhor  nos  deixou  curioso,  Almirante.  -  Disse  o  Capitão  da 
espaçonave. - Certamente não nos trouxe aqui para dar merecidas férias 
à tripulação num lugar bonito e tranqüilo.

-Bem que eu queria. - Disse o Almirante. - Infelizmente a verba da 
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Federação já não é a mesma de outros tempos e agora, cada um paga o 
seu turismo do jeito que der.

Ninguém conseguiu segurar as risadas.
O Almirante continuou a explicação:
-A escolha da Enterprise F1 para esta missão não se deu ao acaso. 
“Foi,  por estar disponível no momento, e ainda, pelo fato de que eu 

mesmo já tive o privilégio de servir ao lado de muitos aqui desta nave.”
“Senhoras e senhores: estamos indo para uma missão secreta, que 

pode  render  bons  frutos,  ou  melhor,  que  terá  de  ser  proveitosa  à 
Federação,  até  para  que,  as  insígnias  de Almirante  do meu uniforme, 
continuem valendo para alguma coisa.” 

-Caramba senhor! - Surpreendeu-se o Capitão. - Pelo jeito a coisa 
é séria mesmo.

-Muito mais do que você pensa, jovem. A Frota não está sabendo 
que saímos para esse passeio.

O capitão arregalou os olhos:
-Senhor!
Silencio geral na sala.
-Se eu levasse essa missão para o Alto Comando da Frota Estelar, 

não estaríamos aqui agora, nem ninguém nunca viria para cá... - Disse o 
Almirante.

Silencio geral na sala.
-Essa missão foi decidida com base numa mensagem que chegou 

a algumas horas na caixa que eu usava quando era Capitão. 
“O remetente dela, é o Almirante Fernando Zéca Corinthiano.”
-A  algumas  horas,  senhor?  -  Indagou  um  Tenente.  -  Mas  o 

Almirante Fernando Zéca Corinthiano está desaparecido a um tempão.
-Exatamente, jovem. - Concordou o Almirante. - Vejo que tem boa 

memória.
-O estudo da operação que ele realizou em Cardásia Prime para 

liquidar um dos mais poderosos super-chefões do crime na história da 
Federação, virou obrigatório na Academia da Frota Estelar.

-Ainda  estes  dias,  no  History  Chanel,  passou  um documentário 
sobre  esta  operação  secreta.  -  Lembrou  o  Capitão.  -  Dizem  que  os 
militares consideram-na ainda mais audaciosa do que aquela que matou o 
Osama Bin Laden no século XXI.

-Matar o Bin Laden perto do que o Almirante Zéca fez, é fichinha. - 
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Disse o Almirante Jorge.
-É verdade que aquela tal seção de espionagem estava envolvida, 

Almirante? - Indagou um dos Tenentes.
-É aí que começam as perguntas que poucos sabem responder, 

mas a Federação não os deixa falar. - Disse o Almirante com um sorriso.
-Mas o Almirante Fernando Zéca não está desaparecido?
-Acho que até foi dado como morto.
-Chegaram a colocar  placa num túmulo  vazio  no  Cemitério  dos 

Heróis Tombados Pela Federação com o nome dele.
-Parece  que  os  senhores  estão  pegando  o  espírito  da  coisa.  - 

Disse o Almirante.
-Senhor! Algo me ocorreu...
-Diga  lá  Tenente.  Aproveite  que  o  assunto  permite  uma  certa 

abertura democrática.
-O tal super-chefão do crime que foi morto na missão, em que o 

Almirante  Fernando  Zéca  sumiu,  era  Tomy  Schark,  um  designer  que 
estava envolvido na criação de todo tipo de armas secretas. 

“No programa que o Capitão mencionou, e eu também assisti, era 
mencionada  uma lendária plataforma secreta cardasiana, bem armada, 
quase  indestrutível,  onde  podiam  ir  atracadas,  milhares  de  naves 
robotizadas.”

“Projeto ultra-secreto pago para Tomy Schark criar e desenvolver.”
“Parece até, que o governo cardasiano entrou em várias guerras só 

para  patrocinar  essa  arma,   que  no  fim  das  contas,  desapareceu  e 
ninguém sabe onde foi parar.”

-Negócios  são  negócios.  -   Disse  o  Almirante.  -  Essa  do  Tomy 
Schark, eu também já ouvi falar a respeito, mas, pelo que sei, o governo 
cardasiano ficou lhe devendo uma grana preta e ele não fez a entrega.

-Onde  será  que  essa  arma  foi  parar?  -  Indagou  o  Capitão.  - 
Enquanto olhava pensativo para a janela.

-Na  mensagem  criptografada  que  recebi,  o  Almirante  Fernando 
Zéca Corinthiano diz que ela agora está em seu poder, sob seu comando, 
e que quer passar a batata quente para as mãos da Federação.

***

-Senhor! Lembrei de algo que talvez seja importante.
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-Diga lá, Tenente. O senhor pensa bastante. Com tantas ideias, no 
meu tempo, seria até promovido. Agora, como as coisas são diferentes...

-Me lembrei que, o planeta onde era feito o programa da Mama 
Ofra,  foi  destruído  por  um  OVNI,  que  depois  enfrentou  klingons  e 
romulanos numa batalha sangrenta.

-E ainda conseguiu escapar...
-Será que é essa  coisa que destruiu  uma de nossas Estações 

Espaciais também? Será que é a bordo desse OVNI que se encontra o 
Almirante Fernando Zéca?

-É o que estamos aqui para descobrir, meus caros. - Esclareceu o 
Almirante Jorge.

-Mas esse negócio declarou guerra contra todo o universo. Se os 
romulanos e klingons descobrirem que  está por aqui, virão correndo para 
fazê-la em pedacinhos.

-O Almirante Fernando Zéca comandava esta coisa no momento 
em que ela atacou tantos alvos? Se a resposta for positiva, por que ele 
teria feito isso?

-Atacar  o  planeta  da  Mama Ofra  enfureceu  metade  da  galáxia, 
senhor. Agora, a arma cardasiana é uma batata quente mesmo.

-Na mensagem que me enviou, o Almirante Zéca deu a entender 
que só conseguiu o comando da situação recentemente. Talvez seja por 
isso,  que  essa  coisa  tenha  parado  com  a  matança  que  estava 
promovendo por onde passava.

“Acredito que a situação seja positiva para nós, até mesmo porque, 
a  mensagem foi  expedida quando esta arma cardasiana apareceu por 
menos de um minuto de fronte a Estação Espacial Nove, não disparou um 
único tiro e sumiu.“

-Concordo com o Almirante. - Disse um dos Tenentes. - Se essa 
arma cardasiana estivesse seguindo o mesmo comportamento de antes, 
teria logo destruído a Estação Espacial Nove, assim como já fez com a 
703 e a esquadra de naves enviada para destruí-la.

-Pode  parecer  meio  ingênuo.  -  Ponderou  outro  dos  Tenentes 
presentes à reunião. - Mas, eu também acho que vale a pena seguir o 
mesmo raciocínio do Almirante. 

“Muita  gente  já  morreu  lutando  contra  esta  coisa,  inclusive  dos 
nossos, e agora, sabe-se lá por qual razão, se temos alguém lá dentro 
querendo  passar  o  comando  desse  gatilho  para  Federação,  devemos 
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aproveitar a oportunidade.” 
“É bom demais para ser realidade? É sim.” 
“Mas, também pode ser aquela carta abençoada no baralho, que a 

tanto tempo esperávamos, para a nossa mão ser vencedora.”
-Ou uma armadilha. - Disse o Capitão.
Todos ficaram em silencio.
O Almirante prosseguiu.
-O Capitão levantou um ponto muito  bom. E é por  isso que eu 

resolvi vir aqui secretamente e só com pessoal de confiança.
“Se for verdade que o Almirante Fernando Zéca está vivo e que, 

controla de forma pacífica, a tal plataforma desenhada e construída pelo 
Tomy Schark, então, podemos estar diante de um tesouro tecnológico, 
que pode mudar o jogo em favor da Federação.”

“Neste caso, não seremos expulsos por desobediência e talvez até, 
ganhemos um tapinha nas costas como recompensa.”

“Se for uma armadilha, então vamos rezar para sair vivos desta.”
Todos continuaram em silêncio...
Exceto o Almirante Jorge:
-É  uma empreitada  arriscada!  Mas  acho  que  vale  a  pena.  Não 

posso obrigar ninguém a ir comigo. 
“E caso vocês não queiram me acompanhar, vou entender.”
“E se este for o caso, peço que me emprestem uma das naves 

auxiliares que seguirei adiante sozinho.”
-Acho que pode ser uma armadilha. - Disse o Capitão. - Mesmo 

assim, entendo que é uma cartada que não podemos arriscar perder. Se 
tudo der certo,  essa missão secreta ficará na história como um marco 
importante. Então, de minha parte, eu acompanho o senhor, Almirante.

-É isso aí Capitão.
-Mandou bem.
-Falou por todos!
-Obrigado, senhores. - Agradeceu o Almirante Jorge. - Então, acho 

que é hora de tentarmos estabelecer contato com o Almirante Zéca.

***

-Utilizar  canais  ultra-reservados de comunicação,  freqüência  alfa 
sete três cinco.
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-Canais ultra-reservados de comunicação, freqüência alfa sete três 
cinco, senhor.

-Chamando  Almirante  Fernando  Zéca  Corinthiano,  por  favor, 
responda.

…......KRRACKKKK......
PIIIIP!!!!
-Almirante Fernando Zéca Corinthiano respondendo.
A imagem do velho oficial apareceu no telão da sala de reuniões.
Clara e cristalina.
O alvoroço era geral!
Quase que como um gol em jogo de futebol.
Era ele mesmo!
-Como  vai,  Almirante  Fernando  Zéca?  Sou  eu.  O  Jorge.  Me 

reconhece?
O  Almirante  Zéca  olhou  na  direção  da  câmera.  Como  que  se 

tentasse enxergar melhor alguma coisa.
-Jorge Gavião?!? Claro meu rapaz! Mas, você parece mais velho! 

Está até com um cavanhaque branco... E essa roupa... Parece uniforme 
de Almirante... Vai a uma festa de fantasia ou eu perdi alguma coisa?

O Almirante Jorge deu um largo sorriso.
Não dava para esconder as coisas dos olhos atentos do veterano.
-O senhor ficou longe por algum tempo, Almirante Zéca. Perdeu 

algumas coisas.
-Quanto tempo?
-Já se passaram mais de vinte anos terrestres desde que o senhor 

foi visto pela última vez, na sua missão em Cardasia Prime. 

*** 

-Caramba! Mal posso crer!
-É verdade, Almirante. Nesse tempo, eu continuei trabalhando na 

Federação e até ganhei uma ou duas promoçõezinhas.
O Almirante Fernando Zéca olhou melhor a imagem que recebia do 

seu lado.
-Caramba, Almirante Jorge! É verdade! Meus parabéns! Você está 

até, mais graduado que eu. 
“Sou eu que tenho de lhe prestar continência agora.”
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 Os dois caíram na gargalhada.
-E  já  que  está  no  Alto  Comando  agora,  posso  lhe  pedir  um 

aumento?
-Ei! Esse assunto não é comigo! - Retrucou o Almirante Jorge.
-Tudo bem então;  e como vai  o nosso Corinthians nesse tempo 

todo que estive fora?
A expressão facial do Almirante Jorge se fechou e ficou mais séria.
Ao seu lado, dois jovens tenentes abriram um sorriso de escárnio, 

e não puderam reprimir uma risadinha irônica.
O  Almirante  Zéca  percebeu  a  atitude  dos  dois  e  indagou  o 

Almirante Jorge:
-Que que esses caras tão rindo, Jorge?
-Vocês dois,  Tenentes, querem calar a boca, caralho! - Berrou o 

Almirante  Jorge  visivelmente  transtornado  com  os  jovens  e  jocosos 
oficiais, que, diante da bronca, endireitaram até a postura e não falaram 
mais nada.

-As coisas então continuam difíceis?
-Nem me diga... O senhor também parece que andou ocupado...
-Verdade. Estou te enviando por esta frequência os dados com a 

minha localização exata. Achei prudente me esconder por aqui depois do 
que essa coisa andou aprontando...

-Esta  coisa  a que o  senhor  se  refere,  é  a  plataforma projetada 
secretamente por Tomy Schark?

-Exato.
-Foi ela que atacou o planeta da Mama e a Estação Espacial 703?
-Lastimo em dizer que sim...  Ela estava ligado numa espécie de 

controle  automático  de  DESTRIÇÃO  TOTAL  DOS  OUTROS,  e  só 
recentemente foi desativado.

-E o senhor agora a mantém tudo sob seu controle?
-Agora, sim. 
“Antes, quando essa máquina assassina efetuou todos os ataques, 

não.” 
-E como o senhor foi parar aí, Almirante?
-Eu  estava  programando  um  pelotão  de  robõs  de  guerra  que 

encontrei num dos laboratórios de Tomy Schark.
“De-repente, tudo começou a explodir.”
“As passagens de volta ao meu redor foram todas fechadas devido 
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a  desabamentos  e,  no  local  onde  eu  estava,  além  dos  robôs,  havia 
funcionando  o  que  me  pareceu  ser  uma  espécie  destes  portais  de 
teletransporte.”

“Me joguei através dele, e acordei aqui com um pelotão de robôs 
de guerra cardasianos da pior qualidade.”

-Pior qualidade, senhor? - Indagou o Capitão surpreso. - Os robôs 
cardasianos sempre foram tidos como os de melhor qualidade para as 
guerras...

-Pois  aqui  mais  pareciam  um  bando  de  poetas  e  filósofos!  - 
Resmungou o Almirante Fernando Zéca sem esconder alguma frustração. 
- Acho que o hardware deles foi afetado com a passagem pelo portal.

-Pode  ter  sido  isso  mesmo.  -  Esclareceu  um  dos  Tenentes 
Engenheiros,  presentes  à  reunião.  -  Antigos  portais  de  teletransporte 
costumavam dar problemas em situações como essa pela qual o senhor 
passou.

-Explique melhor, Tenente.
-Bem,  senhor.  Em  situações  de  retiradas  estratégicas  durante 

batalhas,  onde  explosões  podiam  estar  acontecendo  ao  redor  dos 
referidos portais,  não era raro que, após algum disparo eventualmente 
atingir  um  destes,  ele  causasse  problemas  no  teletransporte  de 
equipamentos eletrônicos e até armas.

“O caso do Almirante Fernando Zéca deve ter afetado até mesmo o 
tempo que o portal levou para transmitir e entregá-lo juntamente com os 
robôs no seu destino.”

“Por isso, que para este tipo de situação, hoje em dia, utilizamos os 
STARGATES,  que,  mesmo sendo  mais  antigos,  detém melhor  e  mais 
confiável tecnologia.” 

-Tem mais gente aí com o senhor, Almirante?
-Todos aqui estão mortos, exceto eu mesmo. Depois que tomei o 

controle disso aqui,  andei  pesquisando porquê as coisas chegaram no 
estado em que se encontram  e descobri  que antes mesmo da minha 
chegada, houve uma rebelião de escravos que serviam aos propósitos 
cardasianos.

“Eles se rebelaram depois que os portais de teletransporte pararam 
de operar e mataram todos os cardasianos daqui, porém, este motim não 
teve longa duração.” 

“Ele  foi  mortalmente  reprimido  pelas  medidas  automatizadas  de 
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segurança, que destruíram quase tudo que se movesse por aqui.”
-Quase tudo senhor?
-Bom.  Sobraram  apenas  eu   mais  algumas  tantas  criaturas 

estranhas, que os sistemas de segurança não foram capazes de matar... 
“Mas agora, podem ficar tranquilos, tudo está sob meu controle.”
-Almirante Fernando Zéca. Já temos sua localização e, em cerca 

de quarenta minutos terrestres chegaremos até aí.
-Muito bem então. Estou aguardando.

***

A Enterprise F1 atracou a uma das gigantescas pernas da Aranha 
Cardasiana, ao lado de naves robotizadas que alí haviam.

Enquanto  aguardava  a  chegada  do  pessoal  da  Enterprise,  a 
cabeça do velho Almirante se enchia de indagações.

-Como  estaria  sua  família?  O  que  explicaria  para  sua  esposa 
quando a reencontrasse? E seu filho? Como ele estaria agora?

Imerso nestas e em outras indagações, foi surpreendido quando, 
do nada, surgiram quatro figuras ao seu lado.

Eram pessoas  que  estavam  sendo  teletransportadas  para  onde 
estava.

Assim que o processo de teletransporte terminou, logo reconheceu 
uma delas. 

O seu velho amigo, o Almirante Jorge Gavião.
Os dois se cumprimentaram.
-Que bom revê-lo, Almirante!
-Digo o mesmo, Almirante!
O Almnirante  Zéca ainda cumprimentou os outros  tripulantes da 

Enterprise que haviam chegado juntamente com o Almirante Jorge.
Uma delas, uma médica muito bonita, já logo foi lhe informando;
-Almirante Fernando, nossos sensores indicam que o senhor está 

bem de saúde, porém, foi contaminado com o vírus de um leve resfriado 
cardasiano.

Em seguida, ela sacou um aplicador de injeções e pediu:
-Posso  lhe  aplicar  a  medicação  para  acelerar  a  cura  do  seu 

resfriado?
-Perfeitamente,
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Feita a aplicação da medicação, o Almirante Jorge ainda indagou:
-É seguro para a minha equipe fazer explorações por aqui?
-Agora é. Podem ficar à  vontade.  Tragam antes uma equipe de 

faxina que isto aqui não está sujo, está imundo.
O Almirante Jorge deu um sorriso e ordenou em seguida.
-Espalhem-se e explorem tudo por aqui. Olhem e aprendam tudo o 

que  puderem  a  respeito  desse  lugar  e  da  tecnologia  utilizada  para 
construí-lo.

A tripulação se espalhou deixando os dois oficiais sozinhos.
O Almirante Jorge tirou de uma bolsa que carregava, uma garrafa e 

dois copos.
-É Cachaça de Alambique. Brasileira! Não tem melhor!
Serviu-os e deu um deles ao Almirante Fernando Zéca.
Depois disso, ainda sacou de um dos bolsos da sua jaqueta dois 

charutos que logo foram acesos.
-Saúde!
-Saúde! Vida Longa e Próspera.
-Que a Força esteja sempre conosco!
-E salve o Corinthians!
-Salve o Corinthians!
Os dois brindaram e tragaram vorazmente seus charutos.
-Quanto tempo...
-É mesmo, meu velho.
-Agora, as más notícias, Almirante Zéca.
-Hmmmm.
-O resfriado cardasiano que o senhor pegou vai te obrigar a ficar 

aqui quarenta e cinco dias terrestres antes de embarcar na Enterprise. 
Nada além disso.

-Caramba! Mais alguma notícia ruim?
-Entrei  em contato  com o  Alto  Comando da  Frota  Estelar  e  os 

informei da nossa situação.
-E?
-Todos acharam ótimas as notícias. Essa arma que o senhor nos 

entregou vai mudar o posicionamento da Frota Estelar no grande jogo de 
poder galático. 

“Romulanos,  klingons  e  ferengis  querem  matar  os  cardasianos 
porquê  farejaram que  a  arma  que  destruiu  o  planeta  da  Mama é  de 
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fabricação destes.” 
“Enquanto isso, estamos secretamente com ela em nosso poder, 

estudando-a e aprendendo como reproduzi-la.” 
“E o Alto Comando da Frota Estelar determinou que fiquemos por 

aqui,  escondidos  na  nebulosa,  concentrados  na  pesquisa,  até  termos 
condições de fazer uma arma destas pelos nossos próprios meios.”

-Isso quer dizer que não poderei voltar para minha família tão logo 
se encerrem os quarenta e cinco dias?

-No momento, ficaremos por aqui, Almirante Zéca. E precisamos 
que o senhor permaneça conosco, para nos ajudar,  a desvendar mais 
facilmente, os segredos desta arma cardasiana.

“Assim  que  nossa  missão  terminar,  providenciaremos  um  meio 
seguro e que não cause grande alvoroço, para o senhor voltar sim, com 
tranquilidade para toda a sua família, até porquê, o senhor não sabe, mas 
é uma celebridade histórica.”

-Isso não é mau. - Rapidamente conformou-se o velho Almirante, 
em voz alta. - Pelo menos terei tempo de bolar umas quarenta desculpas 
decentes para justificar meu sumiço prolongado.

“Agora me diga Jorge, depois de todo esse tempo; como anda o 
nosso Corinthians? Que títulos ganhamos?”

-Bom, Almirante Zéca.  O senhor,  sabe como é a nossa vida de 
Torcedor Corinthiano: um sofrimento atrás do outro, né... 

Bom.. Então vamos ao começo de tudo...Veja bem...

*******
*****
***
*
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Certamente o meu querido Amigo Serjão, após a leitura da última  
linha  desta  aventura,  sentir-se-á  compelido  a  fazer  suas  críticas  e  
comentários, a respeito de mais esta magistral  obra literária de minha  
autoria.

Grande Amigo que é, sei que enfrentou bravamente e com vontade  
férrea  cada linha e paragrafo aqui escrito, até porquê assim, ele julga  
estar pagando por seus pecados cometidos em vida.

Tarefa árdua esta, concordo, que depois ele compensa, ao fim de  
tanto sofrimento, digo, leitura, tecendo seus comentários e críticas para  
ajudar o amigo a escrever melhor.

E como amigo que é amigo, nunca recusa pedido de amigo, peço  
para o meu Amigo Serjão que leita tudo novamente para sofrer mais uma  
vez..., OPS! -  Digo, para sentir o mesmo prazer que teve na primeira  
leitura para depois DOBRAR o número de COMENTÁRIOS ELOGIOSOS  
ao meu trabalho.

**********************************************************

Faça parte você também do mundo virtual de Jornada nas Estrelas, 
onde o personagem Fernando Zéca Corinthiano cumpre suas missões.

Divirta-se, e viva, suas próprias aventuras  no universo 
do webgame, 

STAR TREK ONLINE.

Acesse:
http://www.arcgames.com/en/games/star-trek-online

 e divirta-se gratuitamente.
. 

Então... 
O que está esperando?.
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quem é quem...

Fernando  ZÉCA CORINTHIANO“  está  na  estrada  quebrando  a 
ponta do lapis como desenhista e autor de textos diversos a quase 40 
anos!

Durante a sua carreira profissional e como estudioso também teve 
oportunidade de desenvolver  seus talentos como fotógrafo e pintor  de 
quadros. 

Estudou música por vários anos na teoria, e, na prática, chegando 
a trabalhar, e atuar em bandas de Rock, jogando  em diversas posições 
que  iam  desde:  o  carregador,  empresário,  compositor,  músico  e  até 
mesmo como ?!?cantor?!??? da banda ENDIVIDADO$...

Comercialmente o único instrumento musical que tocou foram as 
campainhas e telefones dos clientes...

Trabalha  no  momento  como  produtor,  desenhista,  autor,  e, 
administrador,  tendo já, escrito e publicado os seguintes e-books:

-DICAS PARA SUA OBRA e OUTROS DESENHOS.
-DICAS PARA DIRIGIR e CHEGAR BEM

-DICAS PARA PROFISSIONALIZAR O SEU TALENTO E ARTE

Que, estão disponíveis para download gratuíto no formato PDF em:
http://www.ftj.com.br

Emvie suas sugestões  e críticas a respeito deste trabalho 
para os seguintes e-mails:
ftj01@ig.com.br

ftj01@outlook.com

o autor FERNANDO ZÉCA CORINTHIANO também está no FACEBOOK 
e no GOOGLE.

FIM?
-Que nada! A bola continua rolando, e, amanhã tem mais!

VAI CORINTHIA 2015!
***

http://www.ftj.com.br/
mailto:ftj01@outlook.com
mailto:ftj01@ig.com.br
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