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Sinopse

Segundo volume da saga sobre quatro famílias — os portugueses, os
chineses, os japoneses e os russos.

Nova Iorque, 1929. A bolsa entra em colapso, milhares de empresas
fecham, milhões de pessoas caem no desemprego. A crise se instala no
planeta.

Salazar é ministro das Finanças em Portugal e a forma como lida com a
Grande Depressão atrai apoio crescente. Espera que Artur Teixeira suba a
chefe de governo, mas primeiro precisa neutralizar a ameaça fascista.

O desemprego lança o Japão no desespero. Satake Fukui vê seu país
embarcar numa grande aventura militarista, a invasão da Manchúria, na
mesma época em que tem de escolher entre a bela Harumi e a doce Ren.

Lian-hua escapa de Mao Tse-tung e vai para Peiping. É lá que a jovem
chinesa e sua família enfrentam as terríveis consequências da invasão
japonesa da Manchúria.

A crise mundial convence os bolcheviques de que o capitalismo acabou.
Stalin intensifica as coletivizações na União Soviética e o preço, em mortes
e fome, é pago por milhões de pessoas. Incluindo Nadejda.

O mundo à beira do abismo.



Aviso
Apesar de se tratar de uma obra de ficção, este romance narra eventos

históricos verídicos.



Às minhas três flores, Florbela, Catarina e Inês



Lista de Personagens

OS PORTUGUESES
O Lobo
Jorge Lobo, narrador

Os Teixeiras
Artur Teixeira
Catarina Teixeira (Albuquerque de solteira), mulher

Os outros
Idalécio Garrão, amigo do Colégio Militar e da Escola de Guerra
Álvaro Vega, amigo do regimento
Paulino Coelho, brigadeiro do Estado-Maior

As personagens históricas
Antônio de Oliveira Salazar, ministro das Finanças e presidente do

Ministério
General Óscar Carmona, presidente da República
Rolão Preto, líder do Movimento Nacional-Sindicalista, os camisas

azuis
Antônio Ferro, diretor do Secretariado de Propaganda Nacional
Maria de Jesus, governanta de Salazar
Antero Leal Marques, chefe de gabinete de Salazar
Tenente Carvalho Nunes, ajudante de campo do general Carmona

OS CHINESES
Os Yang
Yang Lian-hua
Yang Bang, pai



Yang Mei-xing, mãe
Yang Chu-hua, irmã
Yang De (aliás Avô Lao), avô
Primeiro Tio, irmão mais velho do pai
Primeira Tia, irmã mais velha do pai
Segunda Tia, outra irmã do pai

Os outros
Su Tong, amigo e protetor dos Bang no Kuomintang
Liu Bai, comandante comunista
Hong Chao, vigilante comunista
Samuel Sullivan, reitor da Universidade de Yenching
Benjamin Scott (aliás Big Ben), namorado

As personagens históricas
Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang e presidente da República

OS JAPONESES
Os Satake
Satake Fukui
Satake Aiko (Iesuzu de solteira), mãe

Os Miyamoto
Miyamoto Sawa, rival

As garotas
Harumi, namorada
Ren, namorada

Os outros
Hayashi Kenji, professor de Direito Internacional
Hayakawa Kanpei, explicador de Português e Inglês
Kimura Akira, responsável do bureau europeu
Yochida Koichi, colega do bureau europeu

As personagens históricas
Hisomu Nagai (aliás Doutor Eugenia), professor de Fisiologia



Inukai Tsuyochi, primeiro-ministro

OS RUSSOS
Os Skuratov
Nadejda Skuratova (aliás Nadija)
Mikhail Skuratov (aliás Misha), pai
Tatiana Skuratova (Zheleznova de solteira, conhecida por Tati),

mãe
Anastasiya Skuratova, irmã
Pavel Skuratov, irmão
Mariya Zheleznova (aliás Marisha), tia materna
Oleg Krikhatsky, vizinho
Alina Krikhatsky, vizinha

Os outros
Andryi Ivanov, dono do serviço de diligências
Sergei Alyokhin, operário dvadtsatipyatitysyachniki dos kolkhozes
Konstantin, padre
Dimitri Pavlyuk (aliás Dima), brigadir do kolkhoz
Ekaterina Shadrova (aliás Katja), parteira do kolkhoz
Alexander Kalynyk, médico de Kiev

As personagens históricas
Yuliy Brynner (aliás Yul), amigo



Disputaram-se velhas batalhas nestas longas muralhas,
Outrora orgulhosas nas línguas dos homens.
Mas o passado reduz-se agora a poeira amarela,
Misturando na erva as ruínas e os ossos.

WANG CHANGLING



Prólogo

Hoje tive uma boa notícia.
Como é habitual desde que há quase meio ano me foi diagnosticada

uma doença fatal a aproximar-se da fase terminal, esta manhã fui ao
Hospital Conde de São Januário para o tratamento e as análises do costume.
Tiraram-me sangue, fizeram-me uma TAC, meteram-me numa máquina
para me submeter a uma ressonância magnética, injetaram-me as drogas da
terapia… enfim, fizeram o que sempre fazem quando lá tenho de ir.

Os procedimentos prolongaram-se por toda a manhã. Depois, e apesar
do enjoo, desci a colina da Guia para almoçar no Clube Militar e, pelas três
da tarde, subi de novo ao hospital para a consulta que tinha marcada com o
doutor Évora. Confesso que esta consulta constitui sempre para mim um
momento de grande tensão e nervosismo, uma vez que é o instante em que
me é revelada a evolução da doença. As novidades raramente são positivas,
pelo que, não me importo de o reconhecer, entro sempre naquele gabinete
com suores frios a percorrerem-me o corpo e as pernas tão fracas e a
tremerem tanto que tenho até a impressão de que o meu tronco não está
assente em pernas, mas em esparguete cozido.

Desta feita, porém, algo de novo aconteceu.
“Sabe uma coisa curiosa?”, observou o médico enquanto examinava os

resultados das análises, da ressonância magnética e da TAC com uma
expressão mais positiva do que era habitual. “Creio que a progressão da
doença abrandou.”

Depois de passar meses a fio a ouvir más notícias sempre que ali me
sentava, foi a primeira vez que as palavras dele realmente me animaram.

A sério, doutor?, admirei-me, o peito de repente desanuviado, a
esperança a incendiar-me o coração apesar de a cabeça me recomendar
prudência. Isso quer dizer… quer dizer o quê?

O médico indicou uma mancha visível na ressonância magnética.



“Está a ver aqui?” Pegou noutra imagem, a da ressonância que eu havia
feito no mês passado, e pô-las lado a lado, a atual e a anterior. “Agora
compare.”

Olhei para uma e para a outra e a sombra da desilusão perpassou-me no
espírito.

Aumentou, doutor…
“Pois sim, mas aumentou pouco. Não vê?”
Admito que os meus conhecimentos nesta área são nulos, ou andam lá

perto, pois não consegui perceber onde via ele razões para o menor dos
optimismos.

Eu… confesso que não, balbuciei, o desapontamento já a tomar conta de
mim mas apesar de tudo a esperança a manter ainda acesa a sua muito
trémula chama. A mancha cresceu…

“Mas cresceu menos do que devia ter crescido!”
Esforcei-me por ver ali o que ele via, tentei medir a taxa de

crescimento; é verdade que à esquerda parecia quase na mesma, mas o resto
estava indubitavelmente maior. O facto é que, depressa ou devagar, o mal
continuava a espalhar-se.

E então, doutor?
“Não percebe? Isto quer dizer que o senhor vai viver um pouco mais do

que eu pensava…”
O meu coração deu um pulo e arregalei os olhos, esperando contra a

esperança que a resposta à minha pergunta seguinte me desse razões para
festejar.

Quanto tempo mais?
O doutor Évora olhou-me com uma expressão que tenho dificuldade em

definir.
“Talvez mais seis meses.”
Quase dei um salto de alegria na cadeira. Eu sei que, apresentada a coisa

desta maneira, a minha reação pode parecer exagerada. No fim de contas
este anúncio significa que morrerei daqui a sete meses, e sete meses não são
nada numa vida. É como se fosse já depois de amanhã. Contudo, amigo
leitor, ponha-se por favor no meu lugar.

Há cinco meses este mesmo médico diagnosticou-me uma doença a
entrar na fase terminal e deu-me então seis meses de vida. Cinco desses
meses já se esgotaram, só me resta um. Pode imaginar o que uma situação
destas representa na cabeça de uma pessoa? Acha que é possível ser-nos



passada uma sentença de morte sem que queimemos o dia a pensar nela e a
fazer contas ao tempo cada vez mais diminuto que nos resta? Não há quase
momento em que, estando acordado, não pense na minha morte iminente.
Contabilizo os dias, as horas e até os minutos; o assunto tornou-se uma
verdadeira obsessão, mórbida é certo, mas que não tenho modo de evitar ou
controlar.

E agora, quando pelas minhas contas já só me restam uns trinta dias, eis
que o mesmo médico, depois de mais uma vez me vasculhar nas entranhas,
chega à conclusão de que tenho afinal sete vezes mais tempo de vida do que
inicialmente se pensava. Ou seja, em vez de um mês, sobram-me ainda sete.
Será que o significado de um anúncio destes pode ser compreendido em
toda a sua plenitude? A minha vida será sete vezes mais longa do que eu
esperava! Sete vezes! Não é isso motivo mais do que suficiente para
celebrar?

Saí do hospital leve como uma flor, como se o imenso peso que a morte
me carregara sobre os ombros tivesse sido subitamente levantado, e ia tão
ligeiro e feliz que até dancei no caminho para casa; parecia o garoto que fui
quando no Liceu Infante D. Henrique arranquei um beijo à Constança, o
primeiro que dei a uma garota. Repito que tenho a consciência de que sete
meses de vida não são nada, parece evidente, mas acaba por ser muito mais
do que ainda esta manhã me atrevia a esperar.

Claro que, como qualquer pessoa a quem um médico anuncia uma
doença tão terrível como esta, vivo na quase permanente esperança de um
restabelecimento miraculoso da minha saúde. Por vezes, quando me ponho
a sonhar acordado, imagino-me sentado no gabinete do doutor Évora,
depois de mais uma infindável sessão de exames e tratamentos, a ouvi-lo
anunciar-me a novidade maravilhosa.

“Doutor Lobo, tenho de lhe dar os parabéns!”, diz ele com um enorme
sorriso na cara. “O senhor está curado!” Esta afirmação é feita no tom de
quem celebra um golo de Portugal na final do Mundial, claro. “Não sei
como, por vezes milagres destes acontecem, mas o facto é que o tratamento
funcionou melhor do que se esperava e a sua doença desapareceu! Está
curado!”

Levanto-me e abraço-o, dou pinotes de alegria, estou curado!, estou
curado!, a vida é bela e este hospital é maravilhoso! Os enfermeiros e os
outros pacientes ouvem os gritos e vêm ter comigo, parabéns, doutor Lobo!,
dizem uns, o senhor merece!, acrescentam outros, e eu a todos abraço e com



todos festejo a boa nova: a doença desapareceu e estou enfim curado,
Portugal pode não ter ganho o Mundial mas eu ganhei o meu campeonato.
Depois saio dali e vou beber uns copos ao Hotel Lisboa. Se não fosse tão
velho até ia ver as tailandesas do Jai Alai, e porque não ir vê-las mesmo
com esta idade? No fim de contas estou a sonhar e nos sonhos permitimo-
nos tudo, não é verdade?

Ah, sonhos…
A realidade, todos o sabemos, não se compadece com os nossos desejos

e quando estas fantasias reconfortantes acabam temos sempre de voltar a
ela. As coisas são como são, não como queremos que sejam. Carrego esta
doença comigo e ela não se irá embora só porque o quero ou por quaisquer
artes mágicas. Apesar de todas as esperanças que os meus sonhos
acalentam, sei no meu âmago que a doença me matará. Por isso a minha
vida tornou-se uma dança estranha e desgastante entre sonho e realidade.
Nuns momentos fantasio com a cura e noutros caio em mim, enfrento a
realidade e assumo que estou a chegar ao fim da linha. A gangrena avança
cá dentro e com ela me levará, não há nada que eu possa fazer a não ser
resignar-me ao que o destino já me reservou. A terrível verdade, aquela que
sempre soube sem na verdade o saber, é que não sou imortal.

Hoje, porém, e depois de ouvir a notícia que o doutor Évora me deu,
sinto-me aliviado. Não tenho um mês de vida pela frente, mas sete. Sei que
em breve voltarei a sentir-me obcecado com este problema, que retomarei a
terrível contagem decrescente, que o insuportável peso da morte me
assentará de novo sobre os ombros e que no final a terrível realidade
acabará mais uma vez por se impor ao doce sonho. Neste momento,
contudo, quero sentir-me alegre e fruir a minha efémera felicidade. Vou
viver mais do que esperava e isso, consideradas as minhas penosas
circunstâncias, é uma bênção.

Além disso, sinto-me melhor. Não sei se foi da boa nova ou se é do
tratamento, mas o facto é que a boa disposição regressou e voltei a ter
forças e a sentir ânimo. É por isso que estou agora sentado à minha
secretária a redigir estas palavras. Estive um mês parado, sem vontade nem
alento para rabiscar uma linha que fosse. A história da Nadija, do Artur, da
Lian-hua e do Fukui, queridos amigos que tanto me marcaram, flores de
lótus que com gestos simples honraram a humanidade neste mundo
conspurcado de lama, reduzir-se-ia à narrativa do que lhes aconteceu na
primeira parte das suas vidas, que deixei inscrita nas páginas de As Flores



de Lótus, o tomo que antecede este. As forças faltavam-me e a história
estava condenada a ficar por aí.

O alento, todavia, voltou quando menos esperava. Acredito, não me
perguntem como nem porquê, que a Providência me concedeu estes meses
suplementares com um propósito definido. E que propósito poderá ser esse
senão terminar o que em boa hora comecei? É por isso que aqui estou de
novo, de cara lavada e ânimo renovado, animado pela determinação férrea
de contar o que se passou com aquelas quatro pessoas que tão importantes
foram para mim. É isso o que quero fazer e é isso o que farei.

Recordará, amigo leitor, que o livro precedente nos deixou em suspenso
quando os acontecimentos cristalizaram um virar de página da história do
século XX, numa altura em que, no rescaldo do desastre da Primeira Guerra
Mundial, as grandes tendências ditatoriais da década de 1920 se começaram
a definir.

Na ponta ocidental da Europa a revolução do 28 de Maio de 1926
trouxera a ditadura para Portugal e o meu amigo Artur, então um jovem
tenente a quem a mulher, Catarina, ainda não conseguira dar filhos, viu-se
inesperadamente no epicentro dos acontecimentos. Coube-lhe a missão de
convencer o doutor Oliveira Salazar a assumir a pasta das Finanças num
período de absoluto descrédito da democracia e da República.

Já na outra extremidade da Europa a ditadura pertencia ao proletariado,
ou pelo menos era o que os ditadores comunistas alegavam. Lenine tinha
morrido e Stalin preparava-se para pôr de lado o breve regresso à economia
de mercado encetado pela Nova Política Econômica para avançar, ou
recuar, para o comunismo puro e duro, com as requisições forçadas e a
coletivização das terras. A minha Nadija era então apenas uma criança, mas
a família regressara à Ucrânia para viver na pequena propriedade que o pai
herdara. Como se iriam dar com a experiência política, social e econômica
então em curso? Poderia o comunismo funcionar?

A Ásia, para onde as nossas atenções se irão voltar com crescente
pormenor, atravessava também um momento de grande turbulência e
choque entre as ideias das diferentes ditaduras de origem marxista, as
comunistas e as fascistas. A China vivia o período unificador das
Expedições do Norte, quando o Kuomintang e o Partido Comunista se
uniram contra os senhores da guerra e depois se desentenderam. A minha
Lian-hua, apenas um ano mais velha que a Nadija, vivia no Jardim das
Flores Esplendorosas, a quinta da família, e fora raptada pelos comunistas



do bando de Mao Tse-tung. O pai pedira ajuda ao Kuomintang, mas a
verdade é que ela estava nas mãos do inimigo e fora levada para parte
incerta. O sequestro permitira a Lian-hua ver como agiam os guerrilheiros
comunistas e a menina acabou forçada a integrar uma unidade que tinha por
missão atacar os proprietários de terras para fomentar a grande revolução
que supostamente desembocaria na ditadura do proletariado do socialismo e
depois no comunismo sem classes. A ação, contudo, correra mal e ela viu-
se sozinha num mato infestado de tigres. Como escaparia?

Pela mesma altura, e do outro lado do mar da China, o Japão parecia
tranquilo. Parecia. O meu amigo Fukui, cujo pai fora morto por assassinos
shikaku provavelmente enviados pelos velhos inimigos da família Satake,
os Miyamoto, embrenhava-se na ciência política e ia concluindo que o
Japão precisava de se afastar das ideias tradicionais do xintoísmo e do
confucianismo e de abraçar a modernidade ocidental em toda a sua
plenitude. Fukui constatara que os seus antepassados pelo lado da mãe eram
cristãos de Nagasaki, quem sabe se portugueses?, e a descoberta acicatara-
lhe a curiosidade.

Pois agora, amigo leitor, vou relatar-lhe o que sucedeu a seguir. Convém
termos presente que naquela época a informação não circulava com a
rapidez com que hoje se expande, apesar da telegrafia e da recente
popularização da telefonia, a que agora se chama rádio. É por isso que não
consigo reprimir um sorriso sempre que penso na maneira como tive
conhecimento daquele que veio a revelar-se um dos mais importantes de
todos os acontecimentos da década de 1920 e na forma como então reagi.
Não foi pelos jornais que soube do que se passava, não foi por telegrama,
não foi sequer através da telefonia. Foi graças a uma pergunta que me
chegou por carta.

Eu explico. Na altura era ainda jovem e estava a tirar um curso de
Economia por correspondência de uma universidade americana, o Instituto
Superior de Chicago e do Montana. Acontece que, no início de 1930, eles
me mandaram um exercício. A primeira pergunta era sobre os motivos do
colapso da Bolsa de Nova Iorque uns meses antes, em Outubro de 1929, e a
segunda dizia respeito às relações de causa-efeito entre o crash de Wall
Street e a vaga de falências que se desencadeou na América.

Fiquei admirado com estas perguntas pois nunca ouvira falar em tal
assunto. Colapso? Crash? Falências? Caramba, que palavras tão dramáticas
os camones gostavam de usar! Como tinha de dar resposta ao exercício e



não fazia a menor ideia daquilo de que os tipos da universidade estavam a
falar, fui ter com o Custódio, um amigo que trabalhava no BNU, e
perguntei-lhe o que se passava com a Bolsa de Nova Iorque.

“Pois, parece que há uns problemas”, disse ele. “Noutro dia vieram aqui
os bifes do Hong Kong and Shanghai Bank e vi-os muito preocupados.”

por quê?, admirei-me eu. O crash é lá na América…
“Isso não é assim tão simples”, explicou o meu amigo. “Há o problema

do contágio. Repara, os americanos têm muitos investimentos aqui no
Oriente e também na Europa. Como as empresas americanas estão a ir à
falência ou a enfrentar grandes dificuldades, começaram a retirar o dinheiro
que investiram no estrangeiro. Preferem ter esse dinheiro na América para
não irem também à falência, estás a ver? Além disso parece que o governo
americano ergueu barreiras alfandegárias destinadas a impedir as
importações e assim proteger a indústria do seu país, o que significa que
aqui na Ásia estamos com dificuldade em vender os nossos produtos para a
América. Consta que na Europa andam a enfrentar o mesmo tipo de
complicações na exportação dos produtos deles.”

E então? Qual é o problema dessas barreiras alfandegárias?
Custódio olhou-me fixamente.
“Pensa bem, Jorge. Se os americanos deixam de comprar o que

produzimos, quem comprará?”
Confesso que não tive resposta para a pergunta, mas apesar de todas

estas informações fiquei cético. Não me pareceu credível que uns
probleminhas quaisquer na Bolsa de Nova Iorque pudessem afetar assim
tanto a nossa vida no outro lado do planeta. Que os ingleses do Hong Kong
and Shanghai Bank estivessem assustados até achei normal, pois era natural
que o banco tivesse muitos investimentos na América e a vaga de falências
criasse receios. Agora que uma questão destas nos tocasse no dia a dia?
Não, nem pensar! O Custódio bem podia falar em “contágio” e noutras
expressões do foro médico e epidemiológico, mas para ser franco tudo
aquilo se me afigurou um exagero.

Com as explicações que obtive no BNU lá respondi às perguntas que
constavam do exercício do Instituto Superior de Chicago e do Montana,
meti tudo no correio e não me preocupei mais com o assunto. Tinha de resto
a nítida sensação de que a realidade descrita nessas minhas respostas
pertencia a um mundo que não era meu; tratava-se de uma espécie de
universo paralelo onde a economia não possuía a menor correspondência



com a realidade na qual eu e o resto do planeta vivíamos. Não decorria a
vida normalmente em Macau? Não era a nossa existência marcada pela
mesma modorra prazenteira de sempre? Para que nos interessava realmente
o dito crash em Nova Iorque?

Foi então que, como se uma tormenta repentina se tivesse abatido sobre
o mundo, apareceram desempregados por toda a parte. As empresas
fechavam e as pessoas que nelas trabalhavam viram-se de repente sem
emprego. As ruas encheram-se de gente ociosa e em breve os mendigos
multiplicaram-se.

Mais uns tempos e rebentou a tormenta.



Parte Um

O Rumor da Tormenta

Rajadas de vento
Arrancam as folhas.

É a tormenta
Que desce da montanha

FUN'YA NO YASUHIDE



I

Apesar da pequena multidão que enchia o espaço de atendimento ao
público, os procedimentos na secretaria eram executados num ambiente
sereno. Não havia barulho nem confusão. O ar que esse quente e úmido mês
de Agosto de 1928 trouxera a Tóquio era abafado, como tantas vezes
acontecia no verão, mas apesar da transpiração e das roupas que se colavam
ao corpo todos os candidatos aguardavam ordeira e pacientemente a sua
vez.

Ajeitando o colarinho da sua camisa de estilo ocidental, Satake Fukui
bufou de calor, e também de alívio. É que, ao fim de uma hora de espera, o
próximo a ser atendido seria ele; era só uma questão de o rapaz que se
encontrava à sua frente acabar de…

“O próximo.”
O candidato diante dele retirou-se nesse instante e Fukui encostou-se

enfim ao balcão da secretaria.
“Bom dia”, cumprimentou, fazendo uma vênia e usando a tradicional

forma polida de se dirigir ao interlocutor.
“Tenho a suprema honra de me vir inscrever nesta distinta

universidade.”
O homem que fazia o atendimento pousou os olhos nos papéis que o

candidato trazia nas mãos.
“Tem o certificado de conclusão do secundário?”
“Com certeza”, disse Fukui, entregando o documento. “Graduei-me na

semana passada na Escola Secundária Keika. Espero que as minhas
humildes notas sejam suficientes para ter a honra de frequentar tão nobre
instituição.”

O funcionário encavalitou os óculos sobre o nariz e estudou o
certificado. Depois de verificar as classificações e o selo da escola a
autenticar o documento, deu dois passos para o lado e retirou uma folha da



prateleira de um armário. Tratava-se de um formulário, que pousou sobre o
balcão e no qual assentou informação copiada do certificado. A seguir
devolveu os papéis ao candidato e a sua atenção regressou ao formulário
que já começara a preencher.

“Qual o curso a que se candidata?”
“Direito”, devolveu o jovem com uma ponta de nervosismo a

transparecer-lhe na voz. “Vossa excelência acha que… que está ao meu
alcance?”

O recepcionista passou de novo os olhos pelo certificado da Keika.
“As suas notas são boas, não vejo razão para não conseguir entrar aqui

na Universidade Imperial”, tranquilizou-o. Registou a opção no formulário.
“Qual a variante que deseja seguir no curso de Direito? Magistratura?
Advocacia?”

“Direito Internacional.”
“Ah, deseja ir para a diplomacia, hem?”
“Hai.”
“Então terá de desenvolver Estudos sobre a China…”
O candidato abanou a cabeça, consciente de que se preparava para

quebrar uma tradição.
“Lamento pensar de maneira diferente. As minhas intenções são seguir

Estudos Europeus.”
O funcionário imobilizou-se e olhou-o por cima dos óculos como se a

resposta não fizesse sentido.
“Tem a certeza?”, questionou-o. “Olhe que todos os estudantes que

seguem diplomacia tiram Estudos sobre a China.”
“Eu sei, mas se vossa excelência não vir inconveniente pretendo

especializar-me nos assuntos relacionados com a Europa. Rogo-lhe a
gentileza de registar Estudos Europeus no formulário, por favor.”

Com ar contrariado, o homem da secretaria rabiscou a opção no lugar
próprio do formulário.

“Quais são as línguas que deseja estudar?”
“Estou a pensar em Inglês e Português.”
O funcionário voltou a franzir o sobrolho. Definitivamente, o aluno

fazia questão de se mostrar original. Por vezes apareciam-lhe aves raras
como aquela.

“Tire Chinês e, no caso das línguas dos gaijin, Inglês ou Francês”,
aconselhou-o ele em tom paternal. “Faça o que lhe digo. O Chinês é



fundamental e todos os alunos que seguem diplomacia optam por essa
língua.”

“Tem vossa excelência toda a razão, motivo pelo qual me curvo perante
o Inglês. Já o Chinês, lamento dizê-lo, não está nos meus horizontes.
Imploro que tenha a condescendência de registar a minha escolha de
Português, por favor.”

Um teimoso, pensou o funcionário. Preencheu os dados que lhe
competiam e quando terminou entregou o formulário ao candidato para que
completasse a sua parte. Mal Fukui concluiu a tarefa, o homem recebeu de
volta o formulário, autenticou—o e depositou-o na pasta de candidaturas.

“O senhor vai tirar o curso”, disse em jeito de despedida. “Mas, tendo
em conta as suas opções muito discutíveis, não sei se conseguirá trabalho na
diplomacia.”

A observação deixou Fukui inseguro.
“O honorável senhor acha? Então vossa excelência não pensa que…”
Não terminou a pergunta porque o funcionário da secretaria já nem

sequer olhava para ele. Os olhos do homem haviam-se desviado para a fila
e, expectantes, fixaram-se no candidato imediatamente a seguir.

“O próximo.”
Foi à entrada da aula de Fisiologia, uma disciplina do curso de Medicina

que fora introduzida naquele ramo do curso de Direito pela sua relevância
nas relações internacionais, que reparou na garota dos grandes olhos
amendoados; era raro ver mulheres na faculdade, e apenas podiam assistir
às aulas, e não fazer os cursos.

O cabelo curto dava-lhe um aspecto moderno, apesar do ar ligeiramente
empertigado, mas foi o olhar que ela lhe lançou antes de se sentar na
terceira fila da sala, um esgar que lhe pareceu atrevidamente convidativo,
que mais lhe despertou a atenção. Oya, o que significava aquilo? Onde já se
vira uma japonesa encarar daquela maneira um rapaz? E como deveria
responder? A colega era bonita, sobre isso não havia a menor dúvida, mas
vacilou.

Ainda esteve para ignorar o assunto. No fundo ainda não passava uma
semana em que não pensasse na garota a quem se abraçara durante o grande
terramoto de 1923, mas já decorrera muito tempo e tinha de se render à
evidência de que não podia continuar agarrado a uma fantasia. Não voltara
a vê-la e, havia que aceitá-lo, nunca mais voltaria.



Decidido a testar a colega dos cabelos curtos e grandes olhos
amendoados, e a ultrapassar de vez a sua paixoneta de adolescente,
encaminhou-se para a terceira fila e, dominando o nervosismo, sentou-se ao
pé dela. Pelo canto do olho viu-a a espreitá-lo, quase surpreendida, e,
subitamente inseguro, perguntou a si mesmo se não se teria equivocado.
Encerraria o olhar daquele anjo realmente um convite? Ou andaria a
imaginação a pregar-lhe partidas e a ver intenções que não existiam?

Ainda pensou em levantar-se e sentar-se noutro lugar, a verdade é que
as garotas japonesas não eram assim atrevidas e a última coisa que desejava
era fazer figura de parvo, mas percebeu que se se levantasse mesmo é que a
faria. Já que ali chegara, mais valia comportar-se como se tudo fosse
absolutamente normal.

Virou-se para a colega num impulso.
“Olá, sou o Fukui”, apresentou-se, fazendo uma curta vênia e

esforçando-se por falar num tom natural. “Tens por acaso uma borracha a
mais?”

A garota hesitou; parecia evidente que nunca pensara que o rapaz se
atrevesse a dirigir-se a ela.

“Hai”
Com um movimento tenso, pousou uma borracha diante dele.
“Arigato”, agradeceu Fukui com outra vênia curta. “Imagino que tenhas

nome…”
“Sou… sou a Harumi.”
“Ah, a beleza primaveril!”, exclamou ele, aludindo ao significado do

nome. “Nunca um nome foi tão bem posto a uma garota. És aqui de
Tóquio?”

“Hai.” Amaciou o olhar. “E tu? Com esse nome, imagino que sejas da
ilha de Fukui.”

“Bonita e inteligente, já vi. Nasci de facto em Fukui, mas por acaso. A
minha família tem raízes em Tsuchiura, do lado do meu pai, e Nagasaki do
lado da minha mãe.”

“Queres ser diplomata?”
“É por isso que aqui estou. E tu?”
“Ekken-sensei escreveu que o próprio de uma mulher é a costura, os

bordados e a cozinha. As garotas aqui no Japão até podem ser assim, mas
eu não. Pretendo estudar e ser alguém na vida.”



A afirmação, espantosamente arrojada para uma japonesa, deixou Fukui
impressionado.

“Oh! És ambiciosa!”
Harumi endireitou-se, um tanto empertigada.
“Sou uma moga.”
“Uma quê?”
“Moga. Não conheces a expressão?”
Claro que conhecia, mas disfarçou. As referências das pessoas mais

velhas, e também da imprensa, às mogas não eram muito abonatórias pois
delas se dizia que se tratava de garotas da cidade, financeira e
emocionalmente independentes, que fumavam, viam filmes, frequentavam
os cafés e não dependiam da família. O mais grave de tudo, o escândalo dos
escândalos, é que até se envolviam com os homens de uma maneira livre;
isso pelo menos explicava o olhar provocador que ela lhe atirara momentos
antes.

“Pois, enfim… tenho ideia. Acho que já li qualquer coisa nos jornais…”
“Moga vem do inglês. Trata-se de uma contração de modan gaaru,

percebes?”
O rapaz fez uma careta.
“Modan gaaru?” Hesitou por um instante, até perceber o erro no

sotaque. “Ah, queres dizer modern girl!”
“Foi o que eu disse”, observou ela. “Modan gaaru. Sou uma moga, uma

garota moderna. Em França chamam-nos garçonnes, na América somos as
flappers e na China as modeng xiaojie. Tal como todas as mogas, ouço jazz,
leio literatura, tiro fotografias diante da Ponte Sukiya e pratico a gimbura
para frequentar os cafés da Ginza onde se discute arte e política.”

“Ah, és comunista!”
Harumi riu.
“Pois é, dizem que as mogas são comunistas, não dizem? Acontece que

sou uma excepção.” Sacudiu a cabeça para agitar o cabelo curto. “Gosto da
liberdade das modan gaaru, mas a política não me interessa.”

“Se a política não te interessa, porque frequentas os cafés da Avenida
Ginza?”

“Ora, porque é isso o que as mogas fazem!”, retorquiu ela. Inclinou a
cabeça de lado, como se o examinasse. “E tu? Nota-se que não és um
mobo.”

“Eu? Não pareço um modern boy?”



“Claro que não. Os mobos usam cabelo comprido e o teu é curto…”
“Yare yare, o mundo está todo ao contrário!”, soltou Fukui num

queixume fingido. “Agora são as garotas que usam cabelo curto e os
rapazes o cabelo comprido? Onde irá isto acabar? Será que a juventude de
hoje não tem orgulho? O Japão está perdido!”

O tom irônico da observação arrancou dela uma gargalhada.
“Ara, pareces a minha mãe a falar!”, disse, tapando a boca para não se

rir mais. Observou-o com atenção. “Porque não deixas o cabelo crescer e te
tornas um mobo?”

“Porque não sou comunista.”
“Ora essa! Eu também não sou comunista e isso não me impediu de me

tornar uma moga.” Estreitou as pálpebras enquanto o olhava, como se
fizesse um esforço de imaginação. “Se deixasses o cabelo crescer ficavas de
arrasar.”

“Perdão?”
Ela pestanejou, insinuando-se.
“Ias parecer o Ramón Novarro!”
Fukui arregalou os olhos, corando de agrado; nunca imaginara que

algum dia uma garota o comparasse com uma estrela de cinema gaijin.
Seria mesmo possível que tivesse traços ocidentais? Se calhar não era
fantasia nenhuma a ideia de que a família da mãe contava com gente de
Porutogaru entre os seus antepassados.

O professor Hisomu Nagai, responsável da disciplina de Fisiologia,
entrou de rompante na sala e interrompeu todas as conversas. Como
impulsionada por uma mola, a turma levantou-se e fez uma vênia profunda
para cumprimentar o docente e mostrar shi no on, a eterna dívida de
respeito para com os professores. A veneração a que a tradição obrigava era
tal que havia até um velho ditado com uma advertência destinada a todos os
japoneses: “Não pises a sombra do teu professor, segue-o a três shaku de
distância.” Havia pois que venerar os mestres.

O recém-chegado, um médico formado na Alemanha, pousou
pesadamente os seus cadernos sobre a mesa e, ajeitando os óculos redondos,
enfrentou os estudantes.

“Na semana passada falamos de Charles Darwin”, lembrou o professor
Hisomu. “Com o seu livro A Origem das Espécies, Darwin provou
cientificamente que os seres vivos evoluem em obediência a um processo
que designou seleção natural. Os seres vivos lutam pela sobrevivência e são



os mais fortes que acabam por se impor. É esse processo que está por detrás
da evolução das espécies.” Fez uma pausa e varreu a turma com o olhar. “O
que acontece aos mais fracos?”

A forma como a pergunta fora formulada mostrava que esperava
realmente uma resposta. Ela veio quase em coro.

“Morrem.”
“Muito bem!”, exclamou o docente da disciplina de Fisiologia. “Os

mais fracos são extintos. É isso a seleção natural. A natureza favorece os
fortes e só esses sobrevivem, enquanto os fracos desaparecem. Acontece
que este fenômeno, que se verifica no mundo vegetal e animal, também
ocorre entre os homens. Foi o que descobriu um primo de Darwin, Francis
Galton, que se pôs a estudar a hereditariedade e descobriu que as pessoas de
classes sociais mais elevadas têm melhores genes do que as pessoas de
classes sociais baixas. Galton fundou por isso a yuzenikkusu, também
conhecida na Alemanha por Rassenhygiene, ou minzoku eisei, a higiene
racial. Presumo que saibam o que é a yuzenikkusu, não é verdade?”

Vários alunos assentiram; quem por esses dias não conhecia a eugenia,
tão difundida pelos jornais e pelas revistas?

“Hai.”
“Esta ciência concebida para melhorar a qualidade genética dos seres

humanos parece-me muito promissora”, disse o professor. “O próprio
Darwin se interessou pela yuzenikkusu e reconheceu que, tal como acontece
entre as plantas e os animais, também entre os homens os mais fortes se
impõem e os mais fracos morrem. Mas Darwin chamou a atenção para o
perigo de este processo ser invertido, uma vez que os avanços da medicina
têm permitido que os seres humanos mais fracos, em vez de desaparecerem,
estejam a sobreviver e a propagar-se. Estão a ver as consequências de uma
coisa destas a longo prazo, não estão ?”

Apenas um aluno respondeu, falando com as formalidades que se
esperava quando alguém se dirigia a um professor.

“Lamento a minha limitada compreensão, sensei, mas poderá a
propagação dos mais fracos inverter a evolução e conduzir à degeneração
da espécie humana?”

“Claro. Isso é uma óbvia ameaça à melhoria da nossa espécie, coisa que
Darwin constatou. Ele defendeu por isso que, tal como o cirurgião tem de
endurecer o coração e amputar uma perna para salvar um paciente, também
nós temos de endurecer o coração e deixar os fracos morrerem para



podermos melhorar a espécie humana. A ciência da yuzenikkusu, a que os
gaijin chamam eugenia, é estudada em mais de duzentas universidades
americanas e levou à aprovação de leis que impedem a degeneração
genética dos americanos. Por exemplo, os epilépticos, os imbecis e as
pessoas de mente fraca estão proibidos de casar em muitos estados
americanos, enquanto os criminosos e os atrasados mentais começaram a
ser esterilizados noutros estados. É uma forma de impedir que gerem filhos
inferiores.”

Um aluno levantou a mão, a pedir para falar.
“Rogo perdão pela minha ignorância, sensei, mas… e nós aqui no

Japão?”
“Nós temos de saber cultivar a nossa raça yamato para a fazer evoluir.

Para isso há que distinguir entre os japoneses junketsu, os de sangue puro,
dos konketsu, os misturados. Para melhorar a nossa raça temos de encorajar
a reprodução dos junketsu e desencorajar a dos konketsu. E mesmo entre os
junketsu teremos de determinar quais os que têm potencial degenerativo, ou
seja, os alcoólicos, os criminosos, os leprosos, os atrasados mentais e os
estropiados, e esterilizá-los ou, quando isso não é possível, fazer abortar as
mulheres grávidas ou os homens que as engravidam.”

“E… e matá-los?”
O professor fez uma pausa antes de responder.
“Bem… ainda não chegamos aí. Neste momento estou concentrado

numa campanha científica para convencer o governo a aprovar leis como as
que os gaijin têm para esterilizar à força pessoas inferiores que podem
provocar a degeneração da nossa raça. Quanto ao extermínio dessa gente…
enfim, um estudo do Carnegie Institute, nos Estados Unidos, propôs já a
matança misericordiosa de pessoas inferiores, nomeadamente com o recurso
a câmaras de gás venenoso, mas tal ideia ainda não reúne consenso. Talvez
um dia se possa praticar sem preconceitos, quem sabe? Para já os
americanos preferem controlar a qualidade da sua raça através de métodos
de esterilização de indivíduos inferiores e também através da restrição à
entrada no país de imigrantes de raças inferiores.”

Uma segunda mão no ar sinalizou o pedido de um outro aluno para
fazer uma pergunta. O professor fez-lhe sinal de que falasse.

“Imploro desculpa pelo meu miserável atrevimento, sensei, mas aqui há
uns anos não foi aprovada uma lei dessas na América contra os asiáticos?”



O professor Hisomu Nagai contraiu os lábios com uma irritação
indisfarçável, não contra o estudante que formulara a pergunta, mas contra a
decisão americana.

“Essa lei já existia desde 1917, mas os japoneses e os filipinos estavam
isentos. É um facto, no entanto, que há quatro anos os gaijin americanos
alargaram essa proibição à imigração proveniente do nosso país. Isto
significa que a nova lei americana de imigração impede completamente a
imigração de asiáticos para a América, incluindo japoneses.” Estabeleceu-
se um burburinho na sala e os jovens trocaram olhares escandalizados.

“Como é possível uma coisa dessas?”, insurgiu-se um outro estudante,
exprimindo o sentimento de grande parte da sala. “Os gaijin insultam-nos e
o nosso governo não faz nada? Será que os nossos políticos não têm sentido
de honra?”

Um terceiro aluno interveio.
“O que poderemos fazer?”
“A guerra, claro!”, exclamou o segundo. “Temos de responder de forma

inequívoca, caso contrário o mundo inteiro rir-se-á de nós e toda a gente no
planeta dirá que os japoneses não conhecem giri! Isso seria uma vergonha!”

“Queres fazer a guerra com os gaijin? Já viste como são poderosos?
Seria um suicídio!”

“Os quarenta e sete ronin vingaram o seu daimyo e mataram o senhor
Kira para mostrar que conheciam giri. Depois tiveram de cometer seppuku,
o suicídio ritual, e pagar com a vida terem defendido a honra. Isso não os
impediu de reporem o seu giri de bom nome, pois não? O Japão que faça o
mesmo! Mostremos aos gaijin que a yamato damashii, a alma japonesa,
vive em nós!” Se a guerra for um suicídio, assim seja. O importante é fazer
como os quarenta e sete ronin e estabelecer a honra do bom nome! O dever
de giri está à frente da sobrevivência, o caminho correto situa-se acima do
caminho confortável! Vinguemos o insulto dos gaijin e façamos a guerra!”

A intervenção acolheu o aplauso de grande parte da sala. A recente
decisão americana de incluir os japoneses na lista de raças inferiores que
ameaçavam provocar a degeneração dos brancos, o que implicava a
restrição dos movimentos migratórios de japoneses para os Estados Unidos,
causara estupefacção e polêmica no Japão e o assunto agitava ainda a
população, que exigia que o país reagisse de forma enérgica para mostrar
que conhecia giri, receando que se não o fizesse o mundo inteiro se risse da
nação yamato.



“Este tema de facto envolve o giri do Japão, o nosso dever de manter o
bom nome seja à custa de que sacrifício for, mas não é o tema da aula”,
disse o professor, redirecionando a conversa. “Há mais alguma pergunta?”

Um outro estudante levantou o dedo.
“Na sua inigualável sabedoria, o sensei considera que o Japão precisaria

de leis de imigração como essas que os americanos aprovaram?”
“Não me parece. É certo que temos de ter cuidado para manter a pureza

da raça yamato e não gerar konketsu, as pessoas de mistura, mas o nosso
país tem excesso de população pelo que não se põe a questão da imigração.
Com excepção dos coreanos e dos povos nativos das ilhas que ocupamos,
claro. Os coreanos vêm de um ramo inferior da raça yamato e os povos das
ilhas são ainda mais degenerados. Temos por isso de desencorajar o
casamento entre japoneses e essa gente.” Voltou a encarar a generalidade da
turma. “Mais alguma pergunta?”

Não era habitual haver tantas dúvidas numa aula, pois os alunos
japoneses respeitavam as hierarquias e mantinham por isso uma postura
passiva, mas a eugenia era um assunto tão polêmico que uma outra mão se
ergueu.

“Honorável sensei, a yuzenikkusu é exclusivamente racial ou também
pode ser aplicada à evolução dos países?”

A sombra de um sorriso revelou-se no rosto do docente.
“Percebo onde queres chegar”, assentiu com uma expressão

conhecedora. “A yuzenikkusu é uma ciência dedicada exclusivamente à
melhoria da raça humana. Porém, é verdade que estas ideias da seleção
natural podem ser aplicadas às sociedades. No fundo foi o que fez um outro
gaijin inglês, Herbert Spencer, quando disse que os próprios países resultam
também do processo da sobrevivência dos melhores. Spencer percebeu que
todas as estruturas do universo se desenvolvem no mesmo sentido,
começando por ser simples e depois tornando-se complexas, ou, dito de
outra forma, partindo da homogeneidade para evoluir para a
heterogeneidade. Este processo evolutivo, descobriu ele, pode ser
encontrado por toda a parte no universo. É uma lei universal que se aplica
aos organismos biológicos, como previra Darwin, mas também às estrelas,
às galáxias, à organização social humana e ao próprio cérebro. Spencer
constatou que, tal como os organismos começam por ser simples e
inferiores e evoluem até se tornarem seres complexos e superiores, as
sociedades são produto da evolução de formas rudimentares e inferiores



para formas complexas e superiores. Da mesma maneira que os animais
superiores se impõem aos inferiores, as raças humanas superiores impõem-
se às inferiores. As pessoas, os grupos e as raças obedecem às mesmas leis
que a seleção natural. As raças e as culturas mais fortes superam as mais
fracas, que tendem a extinguir-se.”

Um outro aluno, este da primeira fila, levantou a mão.
“Peço imensa desculpa pela minha ignominiosa interrupção, sensei”

disse o estudante numa voz trémula de indignação. “Porém, à luz dessa
infame lei americana, a que proíbe a imigração de asiáticos para a América,
incluindo a nossa raça yamato, não consigo reprimir a minha miserável
curiosidade. Quais são afinal as raças humanas superiores e inferiores? O
assunto já está cientificamente determinado?”

Pelo semblante do professor Hisomu tornava-se claro que a pergunta era
esperada.

“Tudo isto anda a ser cientificamente estudado, apesar de não haver
ainda um consenso absoluto”, respondeu. “A generalidade dos cientistas
pensa que os pretos são inferiores, mas também há quem ache que alguns
podem ser tão aptos quanto as outras raças. De qualquer modo, os gaijin
consideram que são eles, os brancos, sobretudo os oriundos do Norte da
Europa, as raças superiores. Daí a tal lei da imigração, que privilegia a
imigração para a América de brancos nórdicos. Os do Sul e do Leste da
Europa serão inferiores a esses, pelo que têm quotas, e os outros povos
ainda mais inferiores, pelo que as suas quotas são até mais restritivas.”

Os estudantes estavam atônitos com o que escutavam.
“Perdoe a insistência, sensei, mas… existe alguma base científica para

proclamar a superioridade da raça branca?”
A matéria era de enorme sensibilidade, como o professor sabia.
“Muitos cientistas gaijin acham que sim. Apontam para o domínio

europeu em África e na Ásia como prova da superioridade dos brancos
sobre as outras raças.”

“E… e o que dizem os nossos cientistas?”
“Takahashi Yoshio reconheceu a superioridade da civilização ocidental

e a superioridade física das populações gaijin. Houve mesmo muitas
propostas dos defensores da tese konketsu, de mistura racial, para que o
Japão importasse mulheres brancas que se casassem com japoneses para
melhorar a nossa raça e torná-la mais poderosa. Dizem os cientistas da tese
konketsu que temos de criar o shin nipponjin, o novo homem japonês, um



japonês superior que assegure a expansão do império e seja capaz de
competir com a raça branca. Mas Kato Hiroyuki, um defensor da tese
junketsu, a raça pura, opôs-se a essa ideia e disse que não só não somos
menos civilizados que os gaijin como a mistura entre amarelos e brancos
criaria um ser humano híbrido cujo estatuto político e social na nossa
sociedade seria bizarro. Kato-san concluiu que a miscigenação não
provocaria melhoria de raça mas mera transformação de raça e representaria
uma derrota da raça yamato às mãos da raça gaijin .”

Alguns alunos não se resignavam às teses eugênicas de superioridade
dos brancos.

“Não acha o honorável sensei que a tese da superioridade dos gaijin põe
em causa o nosso giri de bom nome?”

“Reconheço que sim, embora a posição dos gaijin seja compreensível.
Reparem que os europeus nórdicos de repente ascenderam a uma posição
dominante e é natural que vejam nisso um sinal de supremacia racial. Mas
permitam-me sublinhar que a nossa vitória de 1905 sobre a Rússia prova
que não é bem assim. Corrigindo os nossos erros de organização política e
social, que nos conduziram a um atraso tecnológico penalizador, não há
dúvida de que podemos não só igualá-los como até, atrevo-me a dizê-lo,
superá-los.”

“Nós, sensei? Nós quem? Os asiáticos?”
O docente assentiu.
“Os asiáticos em geral, talvez”, admitiu com uma expressão

condescendente. “Mas especificamente nós, a raça yamato. Cada um no seu
lugar; como é correto e adequado, e o nosso lugar é o do irmão mais velho.
As outras raças asiáticas devem-nos o ôn que um irmão mais novo deve ao
mais velho.”

“Perdoe a minha vergonhosa ignorância, sensei, mas vossa excelência
considera, do alto do seu saber radioso, que a gloriosa vitória que
alcançamos sobre os russos em Tsushima prova que podemos igualar os
gaijin?”

“Não, essa vitória prova que Kato-san tem razão quando sugere que a
manutenção da pureza da nossa raça poderá conduzir-nos à superioridade
sobre os gaijin.”

“E qual a origem dessa nossa superioridade, sensei?”
O professor Hisomu pegou nos papéis que pousara sobre a secretária e

endireitou-os, preparando-se para dar a aula por terminada.



“Somos descendentes dos deuses.”



II

A noite foi assustadora.
Incapaz de destrinçar o que se passava à volta dela, e receando as

ameaças que a treva ocultava, Lian-hua subira a uma árvore e instalara-se
num tronco. Tentara dormir, mas não conseguira. Além de o tronco ser
muito desconfortável e a obrigação permanente de se manter equilibrada a
impedir de descontrair, tinha sede e sobretudo sentia-se amedrontada.
Receava ser descoberta pelos agricultores que haviam resistido à ação
popular e temia todos os barulhos estranhos que escutava abaixo dela.

Os sons suspeitos em redor da árvore iam e vinham; chegara a
surpreender um grunhido e percebera que cirandavam por ali animais
selvagens. O grunhido fora de um javali, mas quem sabia que outras bestas
medonhas habitavam na floresta? Não esqueceu que aqueles bosques eram
percorridos por tigres e a ideia assombrou-lhe a imaginação. Chegou a
supor que a árvore estava cheia de cobras. Imaginou-as mesmo enroladas ao
galho sobre o qual se sentava e estremeceu de horror. Será que na floresta
não havia segurança em parte alguma?

O dia nasceu e Lian-hua, empoleirada no tronco e a tiritar de frio, viu a
luz rasgar o firmamento e banhar gradualmente as copas das árvores. A
alvorada revelou colinas ondulantes e brumosas, de beleza desconcertante,
com enormes penhascos a elevarem-se da verdura densa. Como era
possível, interrogou-se, que um sítio tão belo fosse também tão ameaçador?
Essa perplexidade, porém, foi de imediato substituída por outra de ordem
bem mais prática. O que deveria fazer? Seria melhor permanecer
empoleirada na segurança das alturas, mas estática, sem água e sem frutos
silvestres? Ou teria de vencer o medo e descer, arriscando-se pela floresta?

A tentação de não largar a árvore era enorme. O pavor paralisava-a e a
segurança que encontrava no tronco pareceu-lhe muito tentadora.
Permaneceu assim mais uma hora, sempre a perscrutar a floresta e atenta a



todos os ruídos, mas a fome, e sobretudo a sede, começaram a fazer sentir
os seus efeitos. Ali escondida, não poderia comer nem beber. E a sede,
essencialmente a sede, era insuportável. Rendeu-se à evidência. Não podia
continuar assim. Tinha mesmo de ir lá para baixo e enfrentar as mil
ameaças que a floresta ocultava.

Depois de examinar uma última vez o espaço em redor do canforeiro
onde se abrigara, desceu da árvore, com cautela para não fazer barulho, e
assentou os pés no chão. Susteve por momentos a respiração, receando que
algo se abatesse sobre ela, mas nada sucedeu. Ganhando confiança, afastou-
se do lugar onde descera. A sua prioridade imediata foi encontrar armas
com que se pudesse defender. Começou por apanhar duas pedras, embora se
tratasse apenas de objetos de recurso enquanto não descobrisse nada
melhor.

Ao fim de dez minutos encontrou um galho caído que limpou de folhas
e transformou numa espécie de bastão vagamente aguçado; não era grande
arma, mas foi o melhor que arranjou.

“Ayah!”, murmurou. “E agora?”
Já armada com o pau, ponderou o que fazer. Uma das possibilidades

seria dirigir-se para a zona de montanhas onde se instalara o bando do
camarada Mao, mas reconsiderou. Teria mesmo interesse em regressar para
junto daquela gente? Porque não aproveitar e tentar escapar? Contemplou a
possibilidade de se encaminhar na direção contrária e procurar uma aldeia
onde a ajudassem. Talvez fosse a melhor opção.

Ergueu os olhos para o céu e tentou orientar-se. Quando andara com o
grupo do camarada Mao percebera que durante o dia os soldados usavam o
Sol para determinarem as direções. Aprendera que o Sol nascia sempre a
oriente e encontrou-o, ainda em ascensão, do lado esquerdo. Isso
significava que o Oriente se situava para aqueles lados. No início da missão
constatara que o grupo se encaminhara para ocidente, o que queria dizer que
deveria continuar na direção contrária à posição do grande astro, de modo a
afastar-se ainda mais da base situada nas montanhas Jinggang.

Apoiada no pau, orientada e com uma estratégia, começou a caminhar
pela floresta. O medo das ameaças permanecia, mas a cada passo que dava,
e à medida que a luz ia enchendo todo o espaço, foi ganhando confiança e a
sua prioridade deixou de ser a segurança e passou a ser a água e a comida.
Sentia a boca seca, até porque na véspera transpirara imenso durante a fuga
aos agricultores em fúria, e precisava urgentemente de localizar um ribeiro



ou uma fonte qualquer onde pudesse matar a sede. Depois pensaria em
comer. Não esperava encontrar comida já preparada nem apanhar qualquer
animal, coisas dessas estavam totalmente fora de questão pois conhecia as
suas limitações, mas podia descobrir algumas raízes e, se tivesse sorte, até
fruta.

A língua parecia-lhe feita de cortiça tal era a sede, e a procura de água
começou a tornar-se uma obsessão. Primeiro lambeu algumas folhas,
tentando tirar proveito do orvalho matinal, mas a solução revelou-se muito
insatisfatória. Não havia dúvida, precisava mesmo de encontrar água.
Caminhou assim durante mais uma hora, cada vez mais obcecada pela sede,
e a certa altura começou a duvidar da sensatez da sua estratégia. Teria feito
bem em caminhar na direção contrária às montanhas Jinggang? Não teria
sido melhor tentar juntar-se ao grupo de que se separara? Para onde se
dirigia afinal?

A sede tornara-se de tal modo aflitiva que a fez perder as cautelas. Em
vez de avançar com cuidado, evitando fazer barulho e mantendo-se atenta a
ameaças invisíveis, passou a progredir depressa, quase com sofreguidão,
desleixada e cega pela urgência de encontrar fontes de água. Nada mais
parecia importar. A caminhar assim, era impossível não se fazer notada.

Um arbusto pareceu ganhar vida e abriu-se de repente com grande
fragor. Vindo do nada, como se a floresta vomitasse corpos, um vulto caiu
sobre Lian-hua e atirou-a ao chão.

“Ah!”, gritou ela, em pânico, contorcendo-se para se livrar do animal
que a envolvera. “Socorro!”

“Quieta!”
A voz humana acalmou-a um tudo-nada; pelo menos não fora atacada

por uma besta, como chegara a pensar. Os braços que a envolviam
soltaram-na e a menina deu um salto e virou-se para trás, tentando
identificar o agressor. O rosto que a fitava encheu-a de alívio.

“Hong?”
Tratava-se do camarada Hong Chao, o homem que ficara encarregado

dela logo que fora sequestrada.
“Onde estão os outros?”
Lian-hua abanou a cabeça.
“Não sei. Estou sozinha.”
O soldado fez com a língua um estalido de contrariedade.



“Ayah! Tenho andado a tentar encontrar os camaradas mas a verdade é
que não vejo ninguém desde ontem à noite. Se calhar é melhor
regressarmos à base.”

Considerando as alternativas, a perspectiva não era do inteiro desagrado
de Lian-hua. Bem vistas as coisas, voltar para o bando do camarada Mao
parecia-lhe melhor opção que morrer de sede ou nas garras de uma qualquer
besta da floresta.

“Tem água, camarada Hong?”
O soldado do exército revolucionário fez um gesto para a direita.
“Lá em baixo há um arrozal, o que significa que deve haver água nas

redondezas. Vamos ver, até porque também estou com sede, e depois
voltamos para a base.”

Os dois fizeram-se ao caminho, o camarada Hong à frente. Ele ia
armado com uma pistola, o que dava conforto a Lian-hua. Acompanhada
por um homem armado, nada tinha a temer por comparação com o que
passara enquanto estivera sozinha. E a perspectiva de em breve poder matar
a sede animou-a.

“Porque nos atacaram eles?”
“Eles, quem? Os camponeses?”
“Sim. Se íamos punir um tirano proprietário de terras que explorava o

campesinato, por que razão os que nada têm o foram defender? Isso não faz
sentido…”

O camarada Hong deu alguns passos antes de responder, ele próprio à
procura da explicação ortodoxa para o sucedido.

“São alienados pelo grande capital.”
A menina não compreendeu a resposta. Em circunstâncias normais entre

elementos do bando calar-se-ia; porém, estarem ambos sozinhos ali na
floresta dava-lhe atrevimento.

“O que quer isso dizer?”
O soldado não respondeu; era evidente que se limitara a papaguear uma

expressão que ouvira mil vezes da boca dos chefes do partido e que em bom
rigor não tinha explicação para o comportamento dos agricultores na noite
anterior. Por que motivo os que nada tinham haviam saído em defesa do
tirano proprietário de terras? Não contradizia isso os manuais do socialismo
científico, segundo os quais a revolução uma vez desencadeada se tornava
imparável? Se a revolução era imparável, porque parara?

Não fazia a menor ideia.



O arrozal começava no limiar da floresta e, tal como o camarada Hong
previra, havia ali água. Ou, vendo melhor, um pântano. Lian-hua quis correr
e atirar-se à água. A boca parecia-lhe cada vez mais de cortiça e só isso
nesse momento lhe importava; era como se a sede lhe tivesse roubado o
discernimento. O companheiro, porém, agarrou-a e travou-a.

“Espera.”
Ela sacudiu o braço e libertou-se, correndo de imediato para o tapete

verde do arrozal. Os pés chapinharam em água do pântano e a menina
mergulhou naquela superfície lodosa. Tentou beber, mas a água vinha de tal
modo suja que acabou por engolir terra e teve de parar. Olhou melhor para o
líquido que ensopava o pântano e percebeu que era barrento e de facto não
podia ser bebido. Girou a cabeça em redor, desesperada.

“Não há água limpa?”
Vendo-a deitada no pântano, o camarada Hong deixara o seu

esconderijo e encaminhava-se para ela com ar furioso.
“A camarada não se pode expor sem verificar se o caminho está livre!”,

protestou o soldado, fazendo um gesto a indicar os arrozais. “Não vê que
nos encontramos em campo descoberto? Ayah! E se estivesse aqui algum
inimigo de classe?”

Lian-hua levantou-se. As questões relativas à segurança já não a
apoquentavam. Não estava o camarada Hong armado com uma pistola?
Além do mais, a necessidade de matar a sede sobrepunha-se a tudo o resto.
virou-se para o companheiro e ia dizer-lhe que, acontecesse o que
acontecesse, avançaria pelo arrozal em busca de água límpida quando se
apercebeu de um movimento por trás dele. Arregalou os olhos e recuou um
passo, horrorizada.

“Ali!”, titubeou. “Cuidado! Cuidado com o… com o…”
O alarme da menina fez o soldado virar-se. Ficou paralisado de terror

com o enorme vulto que da orla da floresta os fitava de dentes
arreganhados.

Um tigre.
O olhar do enorme felino hesitou entre as duas pessoas diante dele, a

menina que estava no meio do arrozal e o homem que se encontrava ao pé
dela, como se ponderasse qual atacar. Em circunstâncias normais um tigre
não se atreveria a aproximar-se de seres humanos, mas aquele animal era
velho e estava magro, o que significava que se encontrava desesperado. Não
havia nada mais perigoso do que uma fera esfaimada e sem alternativas.



A distância do tigre em relação a ambos os alvos era semelhante; a
diferença estava na dimensão dos corpos. O homem era maior, o que
significava que possuía mais carne, enquanto a menina tinha a vantagem de
ser mais vulnerável e fácil de caçar. O que iria escolher o felino? A carne
mais abundante mas mais difícil de obter ou a figura esquelética e mais
acessível?

“Quieta”, murmurou o camarada Hong, dominando o medo. “Não se
mexa, camarada.”

Lian-hua sentiu uma vontade quase irresistível de se virar e começar a
correr pelo arrozal, mesmo sabendo que não tinha a mínima possibilidade
de bater o tigre em corrida, mas conteve-se. Começou a chorar num gemido
baixo, o queixo trémulo e o corpo sacudido em espasmos de medo, mas
manteve-se plantada no arrozal. Apesar dos olhos embaciados pelas
lágrimas, apercebeu-se de que o soldado tirava devagar a pistola que
guardava à cintura, preparando-se para o confronto com o grande animal.

Sem aviso, o tigre saltou em frente e, quase sem ter tempo para perceber
o que acontecia, a menina viu o felino em cima do camarada Hong. Um tiro
soou no ar, evidentemente disparado pela pistola do soldado do exército
revolucionário, e foi nesse instante de angústia que Lian-hua se voltou e
desatou a correr pelo arrozal, a chorar e quase sem ver o caminho. Corria e
corria, as pernas leves, o medo a dar-lhe asas, saltou e correu e caiu e
levantou-se e correu, correu sempre, sem ouvir outra coisa que não a
própria voz a chorar.

Não percebeu se o camarada Hong matara o tigre ou fora morto por ele;
era como se nada mais interessasse senão sair dali o mais depressa possível,
atravessar o grande arrozal e escapar daquele lugar medonho.

A meio da corrida, quando já se começava a sentir cansada, imaginou
que o tigre estivesse a correr atrás dela e isso deu-lhe energia suplementar
para correr ainda mais, mais depressa e durante mais tempo. Correu e
correu e correu, nunca pensou ser capaz de correr tanto, até que a verdura
do arrozal foi abruptamente interrompida e Lian-hua caiu na água.

Um riacho.
Aterrorizada, a menina lançou um olhar para trás, tentando vislumbrar

sinais do felino, mas nada viu. Lavada em transpiração e perigosamente
desidratada, deixou-se enfim vencer pela sede e mergulhou a cara na água
límpida antes de juntar as mãos em concha e beber. Bebeu e bebeu e bebeu,



bebeu até se sentir enfartada, e só quando terminou percebeu que não estava
sozinha.

Dois olhos fitavam-na a poucos metros de distância.



III

O debate sobre a eugenia e a superioridade e a inferioridade das raças e
dos países andava nos jornais, claro, mas sempre em ideias soltas. A aula de
Fisiologia permitira a Fukui e aos colegas compreender os conceitos
evolucionistas de forma mais clara e estruturada, inflamando a imaginação
dos estudantes. Muitos passaram a achar mais claras as razões do atraso e
da permanente humilhação das nações asiáticas. Tudo se centrava afinal na
competição entre raças e nações; as fortes venceriam, as fracas seriam
extintas.

De tal maneira estas descobertas pareciam explicar os acontecimentos
históricos que, à saída da sala, Fukui se embrenhou em conversa com a
nova amiga.

“Tudo isto é apaixonante”, considerou Harumi. “É bem verdade que os
gaijin nórdicos se acham superiores a nós. Então não viste o Tratado Naval
que assinaram conosco em 1922? Os gaijin de Inglaterra e dos Estados
Unidos impediram-nos de ter uma força marítima com a dimensão da deles.
Um truque para que não pudéssemos desafiar o seu poder. Que criminoso
foi o nosso governo em ter assinado um tratado tão danoso para o Japão! Os
políticos não conhecem giri! Logo na altura deveríamos ter declarado
guerra aos gaijin para defendermos a nossa reputação e assim ninguém se
riria de nós.”

O rapaz fez uma careta.
“Seria um suicídio declararmos guerra aos gaijin…”
“Pois, mas é como aquele nosso colega disse: os quarenta e sete ronin

sabiam que pagariam com a vida terem mostrado que conheciam giri, e isso
não os impediu de matar o senhor Kira. A honra está acima da
sobrevivência, o sacrifício situa-se à frente do conforto, o giri encontra-se
acima de tudo. Se uma guerra com os gaijin implicar o suicídio do Japão,



não será isso que nos deverá travar. Temos de mostrar que conhecemos giri!
Se não o fizermos, o mundo inteiro rir-se-á do Japão!”

“O mundo não quer saber disso para nada, Harumi. Ninguém se ri de
nós. Isso não passa de uma fantasia.”

Ela fez um ar escandalizado.
“Como podes dizer uma coisa dessas?”, atirou em tom acusador. “Acaso

não conheces giri?”
A reação da colega mostrou a Fukui que teria de ser cauteloso. Decidira

algum tempo antes que poria de lado toda a complexa moralidade japonesa,
assente no conceito de vergonha e também numa estrutura hierárquica
rígida em que cada um ocupava “o seu próprio lugar” e na necessidade de
cumprir as obrigações giri e a honra filial ôn, e abraçara os valores
libertários e igualitários dos gaijin. Apercebeu-se de que de certo modo isso
fazia dele um mobo embora sem os cabelos compridos dos modern boys
japoneses.

Contudo, teria de ser cauteloso com o que dizia, sob pena de arranjar
problemas. Mais valia ocultar o seu verdadeiro pensamento e lidar com os
compatriotas nos seus próprios termos, usando os valores vigentes para de
forma subtil os convencer a atuarem e raciocinarem de maneira diferente.

“Não podemos pensar dessa maneira”, argumentou ele. “Não leste o
Manual para os Soldados e Marinheiros? O dever de chu para com sua
majestade imperial está acima do giri. Só haverá guerra se sua majestade a
declarar.”

O argumento era de facto poderoso, pois invocava a suprema autoridade
do trono do crisântemo.

“Pois… talvez tenhas razão”, assentiu Harumi. Mordeu o lábio inferior.
“Mas o que achas tu dessa teoria científica dos gaijin segundo a qual os
nórdicos são a raça superior?”

“Sim, sem dúvida que os gaijin nórdicos se mostram engenhosos e
fazem o que podem para manter a supremacia sobre os outros povos, mas…
não sei, há aqui algumas coisas nesta teoria da yuzenikkusu que não batem
certo.”

“Tais como?”
“Lembras-te de o sensei dizer há pouco que Spencer mostrou que todo o

universo tende da homogeneidade para a heterogeneidade? Em bom rigor
não é bem assim. A segunda lei da termodinâmica, por exemplo, estabelece
exatamente o inverso no que diz respeito ao mundo físico. O universo



caminha na verdade da heterogeneidade para a homogeneidade
energética…”

A garota devolveu-lhe o olhar opaco de quem não compreendera onde
ele queria chegar.

“E então?”
“E então… a evolução da homogeneidade para a heterogeneidade não é,

ao contrário do que disse Spencer, uma lei universal. Isso até pode ocorrer
no reino vegetal e animal, mas não acontece em todo o universo. A segunda
lei da termodinâmica é uma lei da física que não obedece a esse suposto
princípio universal. Logo, o princípio não é universal.”

“Pois, está bem. E então?”
“O que estou a dizer é que, se Spencer se enganou num aspecto muito

importante da física, em quantos outros aspectos não se terá enganado
também?”

“Mesmo que se tenha equivocado em alguns pormenores relacionados
com a física, no essencial parece-me certo porque a realidade está aí para
nós a vermos. A vida é uma selva e, tal como as espécies animais, as raças
humanas competem umas com as outras e só as mais fortes sobreviverão. A
raça yamato está a revelar-se mais forte e por isso resistirá e prosperará. As
raças inferiores encontram-se condenadas à extinção.”

Iam a meio do corredor e Fukui abanou a cabeça com cepticismo.
“Achas os chineses inferiores?”
“Bem… estão a ser dominados por nós e pelos gaijin, não estão? Isso é

um sinal evidente de inferioridade. Não ouviste o que disse o sensei? Nós
somos o irmão mais velho dos asiáticos, pelo que as outras raças asiáticas
nos devem a obediência e a veneração que os irmãos mais novos devem aos
mais velhos. A hierarquia da família, em que cada um ocupa o seu próprio
lugar e onde vigora a honra filial ôn, também se aplica à hierarquia das
famílias das nações. O que é uma nação senão a família das famílias?”

“Yare yare, Harumi! Como podes dizer uma coisa dessas? Nós somos o
irmão mais velho da China? A civilização chinesa tem milhares de anos!
Deixa-me lembrar-te que aqui no Japão ainda éramos uns selvagens e já os
chineses discutiam filosofia e…”

“Bem… talvez se trate de uma excepção que confirma a regra.”
“Achas? Olha, os gaijin nórdicos dizem-se superiores a todos, não

dizem?, mas ainda andavam quase nus e no Egito já florescia uma grande
civilização. Continuavam selvagens e apareceram grandes civilizações na



China e no Sul da Europa, em especial na Grécia e em Roma, apesar de os
europeus do Sul serem supostamente inferiores aos do Norte. E nós, os da
raça yamato, somos superiores a todos os outros? Então por que razão os
porutogarujin, europeus do Sul alegadamente inferiores e que chegaram
aqui ao Japão muito antes dos gaijin nórdicos, tinham melhores armas e
melhores navios que os gaijin nórdicos e que nós? Como se explica que as
raças inferiores tenham aparecido com civilizações superiores às das raças
superiores?”

A garota não soube o que dizer.
“Se calhar devias ter apresentado esse problema ao sensei, não achas?

Não te esqueças de que o professor Hisomu Nagai, além de ser lente de
Fisiologia aqui na Universidade Imperial, é o diretor da Sociedade Japonesa
de Saúde e Ecologia Humana. Não é por acaso que lhe chamam o Doutor
Eugenia. Decerto teria resposta para as objeções que estás a levantar.”

“Oh, o sensei Hisomu alegaria decerto que umas raças degeneraram e
outras evoluíram, mas com franqueza basta ler Darwin e considerar a lenta
evolução das espécies animais para perceber que a degeneração ou o
apuramento de uma raça não podem ser assim tão rápidos. Nós os
japoneses, por exemplo, demos um enorme salto evolutivo numa única
geração. Antes da Restauração Meiji estávamos tão atrasados que nem
conseguimos impedir a entrada da canhoneira do comodoro Perry na baía
de Edo, mas em poucas décadas tornamo-nos avançados ao ponto de
derrotarmos os chineses e os russos. Porém, não foi o próprio Darwin que
descobriu que a evolução das espécies é gradual e leva muito tempo? Logo,
o apuramento da raça yamato não pode ter sido feito numa única geração.”

“Então o que explica a nossa supremacia?”
A pergunta mergulhou Fukui nos seus pensamentos. Era realmente uma

boa questão. Desviou o olhar para a janela e observou os automóveis a
circularem na rua diante da Universidade Imperial. A resposta, percebeu,
encontrava-se de certo modo ali plasmada. O que mudara realmente entre o
Japão feudal e o Japão que emergiu depois da Restauração Meiji?

“Termos abraçado as ideias dos gaijin, claro.”
As opiniões de Harumi deixaram Fukui algo incomodado; ficara até

com a impressão de estar a lidar com uma espécie de Sawa em versão
feminina, embora a garota tivesse dois fortes argumentos a seu favor. O
primeiro é que as ideias dela não eram exatamente dela, mas do seu tempo.
Não havia tantos japoneses que diziam que a raça yamato descendia dos



deuses kami e era superior a todas as outras? Não eram os próprios
cientistas, incluindo grandes cérebros gaijin como Darwin e outros, que
defendiam os conceitos de que havia raças superiores a outras?

Ele mesmo, Fukui, embora reticente, não podia deixar de considerar a
possibilidade de tais ideias serem verdadeiras, pois tantos eram os homens
de ciência que as sustentavam que não poderiam estar todos totalmente
errados. Bem vistas as coisas, ciência era ciência. Harumi limitava-se a
exprimir o que parecia evidente a muitos cientistas e formava um apanhado
das ideias dominantes do seu tempo.

O segundo argumento a favor dela, além do mais, revelava-se ainda
mais forte. É que a colega de turma, além de moderna e sofisticada, era a
garota mais bonita da sala, para não dizer do curso. Os olhos brilhavam-lhe
como pérolas e os seus movimentos tinham a graciosidade de uma gueixa
em pleno temae do chanoyu, ou caminho do chá, a expressão que designava
a famosa cerimônia japonesa. Como poderia ele ficar indiferente a tais
encantos?

Havia ainda um terceiro argumento, esse absolutamente decisivo. É que
Harumi, a encantadora e bela Harumi, outrora tão distante e inacessível mas
sem dúvida a estudante mais bonita da turma e talvez do curso e até de toda
a Universidade Imperial, a garota esbelta e moderna que todos os rapazes
admiravam sem dela se atreverem sequer a acercar-se, parecera interessar-
se por Fukui. O que a fizera aproximar-se dele nem ele próprio sabia. Teria
mais encantos que os outros? Seria mais bonito ou inteligente? Possuiria um
sentido de humor mais refinado? Pareceria mesmo o Ramón Novarro das
fitas americanas? Não sabia, a razão afigurava-se-lhe misteriosa. A verdade
é que Harumi, a moga por quem todos os colegas suspiravam, se interessara
por ele e apenas por ele.

Quando no dia seguinte entrou no perímetro da Universidade Imperial
com a sacola ao ombro ia ainda a pensar em Harumi. Notara pela primeira
vez o interesse dela na aula de Fisiologia da véspera. Fora, contudo, apenas
uma impressão, pensou até que estaria a imaginar coisas. Como era possível
que uma garota daquelas se aproximasse assim de um rapaz tão banal como
ele próprio?

Quanto mais pensava nisso, mais se convencia de que interpretara mal
os sinais. Só podia ser assim, pois, mesmo tratando-se de uma moga, e
portanto moderna e atrevida, seria concebível uma moça japonesa
manifestar daquela maneira o interesse em alguém? Teriam as



modernidades chegado àquele ponto? Não podia ser. Decerto ele, Fukui,
misturava desejo com realidade e confundia a simpatia evidente que a
garota manifestava de forma natural em relação a ele com algo mais.

Ao entrar nessa manhã na sala para a aula de Direito Internacional, no
entanto, Harumi acolheu-o com o mais sedutor sorriso que alguma vez
alguém de fora da família lhe dirigira. Chegou a pensar que se tratava de
um equívoco, olhou até para trás para ver se ela sorria para alguma outra
pessoa atrás dele, mas não, era para ele, ela sorria para ele, e Fukui,
primeiro surpreendido e depois atarantado, esforçou-se por lhe devolver o
melhor sorriso de que foi capaz.

O resultado não se revelou grande coisa; o sorriso formou-se tímido e
insípido, até algo forçado, mas foi suficientemente caloroso para fazer
Harumi levantar-se do lugar e ir sentar-se ao lado do novo amigo.

“Estava a ver que nunca mais vinhas!”, atirou-lhe ela com uma mistura
de alegria, alívio e repreensão logo que se instalou. “Oya! Já viste que horas
são?” Apontou para o relógio pregado na parede da sala. “Não devias
chegar tão tarde!”

Fukui consultou as horas.
“Mas… entrei à hora do início da aula!”
“Hee! Devias vir meia hora mais cedo.”
“Para quê?”
O sorriso voltou ao rosto dela, gaiato e zombeteiro, tão evidente lhe

parecia a resposta e tão adoravelmente ingênuo o rapaz se mostrava.
“Para conversarmos, claro!”
As conversas com Harumi depressa se revelaram bem mais do que

simples conversas. Passou a almoçar com ela na cantina da universidade ou
num restaurante de sopas shinasoba do bairro de Hongô, que começaram a
explorar. Falavam sobre um pouco de tudo, e a garota, empenhada em
mostrar-se digna da sua reputação de moga, gostava de alardear toda a sua
modernidade, algo chocante para muitos japoneses mas divertido para
Fukui, que a achava cada vez mais adorável.

“Adoro ler a Shufu no tomo e a Josei”, disse ela num dos primeiros
almoços na cantina. “Também lês?”

A Shufu no tomo e a Josei eram revistas femininas muito populares
entre as estudantes universitárias.

“Achas-me com cara de menina? Claro que não leio essas pepineiras.”
Ela fez um ar escandalizado.



“Pepineiras?!”
O rapaz riu-se.
“Só um homem que não conheça giri poderá ler revistas para meninas.”
“Pois fazes mal, pois têm artigos absolutamente fantásticos! Gosto

sobretudo dos conselhos de moda e das ideias para o estilo de vida
moderno.”

O olhar de Fukui desceu para o livro que ela pousara no regaço
enquanto ia manejando os hashi, os pauzinhos japoneses, para comer o
arroz desse almoço.

“O que andas a ler agora?”, perguntou. “Não me digas que é Chijin no
Ai…”

A referência continha um gracejo subtil que Harumi bem entendeu.
Chijin no Ai era um romance recente de Junichiro Tanizaki sobre um
homem que tentava educar uma garota fascinada pelas coisas do Ocidente.
Fora nesse livro que a expressão moga surgira, razão pela qual o rapaz se
referira à obra.

“Esse já li no ano passado”, respondeu. “Agora estou agarrada a outra
coisa.”

Harumi ergueu o livro no ar e voltou-o para Fukui. O título era As
Senhoras do Novo Estilo e a autora chamava-se Sudo Mansui.

“O que é isso?”
“Um romance para as garotas moga”, disse. “Conta uma história

passada na Tóquio do futuro. A heroína integra um clube de mulheres, joga
tênis e mete-se em discussões com os maiores professores. Mas sabes o que
é mais divertido?”

“Hmm?”
“É que ela estuda as obras de Herbert Spencer!”, exclamou com uma

risada. “É o máximo, não é? Ainda no outro dia o professor de Fisiologia
falou de Spencer e, vê lá tu a coincidência, a personagem de As Senhoras
do Novo Estilo anda às voltas com o mesmo. Não é cômico?”

O rapaz sorriu, imaginando a amiga a encarnar a personagem do
romance de Sudo Mansui.

“Uma heroína moga, portanto.”



IV

Foi a terceira vez em apenas um minuto que Yang Bang verificou o
relógio. Como lhe pareciam insuportavelmente lentos os ponteiros! Não
haveria maneira de o tempo acelerar? Sentada ao lado dele, a mulher
mostrava-se igualmente irrequieta e remexeu—se quando o viu espreitar de
novo as horas.

“Então?”, quis Meixing saber. “Quanto tempo falta?”
“Deve estar a aparecer, tai-tai.”
Passaram todo o dia sentados na miserável praça de Duiduishan à espera

de novidades, mas estas tardavam. Chegara a chuviscar ao princípio da
tarde e o piso ficara enlameado, e nem isso os demovera. O Primeiro Tio,
irmão mais velho de Bang, viera com eles para lhes fazer companhia.

Embora pudessem ter esperado no Jardim das Flores Esplendorosas em
vez de irem para a vila, a ansiedade consumia-os. Quase um ano depois de
lhes ter desaparecido a filha, as novidades dadas por um emissário de Tang
Shengzhi, o senhor da guerra de Hunan que se aliara ao Exército Nacional
Revolucionário, enchera-os de esperança. Anunciara-lhes que Lian-hua fora
encontrada por um camponês num arrozal do Leste da província.

Seria mesmo verdade? Ansiavam por ver a filha perdida e Bang nem
queria imaginar o que seria se a notícia viesse a revelar-se infundada. Pior
que não ter esperança era darem-na para a seguir a roubarem. Estaria
mesmo o pesadelo perto do fim? Ou não passaria a esperança de mais uma
ilusão?

“Tenham calma”, disse o Primeiro Tio, os olhos mergulhados no jornal
que acabava de receber de Changsha. “Ayah! Já viram isto?”

A exclamação deixou Bang em alerta.
“O quê?”
“Parece que quem afinal matou o marechal Zhang Zuolin foram os

próprios piratas anões.”



O irmão mais novo deixou cair os ombros, a expectativa de importantes
novidades a revelar-se infundada, e libertou uma interjeição decepcionada.

“Oh.”
O marechal Zhang Zuolin era o senhor da guerra que controlava a

Manchúria e uma parte do Norte da China, incluindo a capital, Pequim, o
que fazia dele o principal alvo a abater pelo Exército Nacional
Revolucionário. Depois de o general Chiang Kai-shek ter eliminado a
oposição interna no Kuomintang, conseguindo até que Wang Jing-wei fosse
dar um passeio a França e deixasse de o incomodar, a Expedição do Norte
fora relançada em direção a Pequim, tendo arrancado uma importante
concessão do Japão. O primeiro-ministro japonês anunciara que o seu país
aceitava que o Kuomintang assumisse o controle da China. Essa vitória
política não ficou no entanto completa, pois Tóquio tornou claro que a
Manchúria, onde a península de Liaotang havia sido ocupada pelas suas
forças em 1905, após a guerra com a Rússia, era um caso à parte e não
podia ser tocada.

Esta posição do Japão deixara em maus lençóis o marechal Zhang
Zuolin, que então dominava Pequim. Sem o apoio japonês, o velho senhor
da guerra do Norte não tinha possibilidade de fazer frente ao Exército
Nacional Revolucionário e por isso ordenara às suas tropas que se
retirassem da capital chinesa. Ao regressar à Manchúria, todavia, o general
fora ferido por uma bomba que explodira na via-férrea e morrera no dia
seguinte.

“Não percebo esse teu ar de enfado, Bang”, repreendeu-o o Primeiro
Tio. “Ayah, esta notícia é muito importante. Um dos chineses acusados de
terem posto a bomba que matou o velho marechal foi contar ao jovem
marechal que o explosivo foi plantado pelos próprios japoneses. Não sei se
o jovem marechal, o… o…” Hesitou. “Como se chama o filho do velho
marechal?”

“Zhang Xueliang.”
“Pois, não sei se o jovem marechal Zhang Xueliang ficou contente com

os piratas anões. Sabes o que acho? Os japoneses devem ter eliminado o pai
por pensarem que o rapaz seria mais manobrável, mas pode ser que o tiro
lhes saia pela culatra. Como deves calcular, esta história não ficará com
certeza por aqui e…”

Bang respirou fundo, fazendo uso de toda a paciência que o
caracterizava, até porque falava com o irmão mais velho e devia-lhe



respeito filial.
“Isso é com certeza muito importante”, atalhou. “Tal como é a notícia

de que o Exército Nacional Revolucionário entrou finalmente em Pequim.
Pela primeira vez desde a queda da dinastia Qing, a China volta a ser um
estado.” Levantou o dedo para fazer uma ressalva. “Mas…”

“Sem dúvida é isso o mais importante.”
“Mas”, repetiu o irmão mais novo ainda de indicador levantado, “e por

muito que goste do meu país, Primeiro Irmão, o destino de Lian-hua é para
mim infinitamente mais importante, pelo que não te ofenderás se não
partilhar o teu entusiasmo pelas novidades desse jornal.”

A atenção do Primeiro Tio regressou ao periódico de Changsha.
“Ayah, que nervoso andas tu, Bang”, resmungou. “Não se pode

conversar contigo sobre nada.”
A conversa foi assim interrompida e permaneceram longos minutos em

silêncio. A chuva acabara entretanto e a brisa soprou bruscamente com mais
força, como por vezes sucedia naquela época do ano. Despertando da
letargia, Bang voltou a espreitar o relógio e sentiu-se exasperado com a
lentidão dos ponteiros. Quanto tempo mais teriam de esperar? Quando
acabaria aquela tortura? Estariam mesmo destinados a mais uma desilusão?
Quantas esperanças não haviam alimentado no último ano para as verem
despedaçadas pela dura realidade? E se…

O barulho de uma carroça a aproximar-se desviou a sua atenção.
Esperando contra a esperança, ansiavam por que viesse ali o desfecho da
sua longa espera, mas sabiam, intimamente sabiam, que os aguardava uma
nova e amarga decepção. Os finais felizes eram material de lendas, o
produto de histórias dos filmes dos yang guizi, pois a realidade raramente
os contemplava.

A carroça materializou-se por fim na praça de Duiduishan e os olhares
dos três fixaram-se nos seus ocupantes. Viram um homem à frente a segurar
as rédeas do cavalo e, na carga, um pequeno vulto. Aguçaram o olhar e
verificaram que se tratava de uma menina esquelética, coberta de farrapos e
imunda, aparentemente alheada do mundo. O olhar dela vagueou pela praça
até se fixar no deles. Nesse instante a figura na carga pareceu despertar da
letargia, como se os tivesse reconhecido mas sem certezas. Seriam mesmo
eles ou tratar-se-ia de uma ilusão? A menina ergueu-se devagar e ficou de
pé na carga da carroça, como se estivesse em transe e esperasse que eles
confirmassem o que ela intuía.



O casal abeirou-se do veículo, tentando reconhecê-la como parecia que
ela vagamente os reconhecera, mas deu a Bang e a Meixing a impressão de
que se tratava de um equívoco. Aquele espectro ossudo e imundo não era,
não podia ser, a sua filha. Mesmo assim encostaram-se à carroça e
examinaram a garota, a decepção mal escondida nos semblantes, mais uma
esperança que a realidade despedaçara. A sua menina não regressara e o
mais certo era que jamais a voltariam a ver.

No momento em que começavam a abanar a cabeça e a preparar-se para
tentar digerir mais aquela amarga e descoroçoante desilusão, contudo, a sua
atenção foi atraída por um lampejo anil, um azul que faiscava na sombra
ocupada pelos olhos daquele rosto emaciado. Detiveram-se, embasbacados.
Seria possível? Olharam melhor para os olhos do espectro que os fitava
numa expectativa medrosa e confirmaram-nos claros e azuis. Foi então que,
abrindo os braços para que ela neles caísse, perceberam enfim que, embora
raros, afinal havia dramas que acabavam bem.

“Lian-hua!”
A filha voltara.



V

Apesar das suas pretensões intelectuais e do estilo de vida moderno,
Harumi foi-se revelando uma pessoa carregada de contradições. O primeiro
dos paradoxos da sua personalidade relacionava-se com o interesse
particular pelas coisas japonesas mais femininas, em especial os quimonos
com obi muito extravagantes. É certo que a maior parte das mulheres, ao
contrário dos homens, privilegiava as roupas tradicionais, o que a colocava
na média. Acontece que Harumi, como moga e estudante da Universidade
Imperial, a maior parte das vezes aparecia nas aulas em trajos ocidentais, o
que contrabalançava a sua paixão por esses quimonos.

O que se revelou verdadeiramente insuportável, todavia, foi a sua
obsessão pela maquilhagem. Quando as aulas da manhã acabavam, e antes
ainda do almoço, arrastava o namorado quase todos os dias para o
laboratório de Física, onde havia um enorme espelho usado para
experiências com luz, e punha-se a maquilhar o rosto enquanto ele
esperava. De resto, isso não acontecia apenas no laboratório, mas em
qualquer lugar onde permanecessem imóveis durante mais de meia hora.

“Sempre sonhei ser uma gueixa”, revelou ela durante um almoço na
cantina da universidade em que passara mais tempo a retocar as linhas
negras e vermelhas em torno dos olhos e das sobrancelhas do que a comer.
“Seria a mais divertida de todas.”

Em bom rigor aqueles assuntos estavam longe de seduzir Fukui.
Entediava-se a vê-la passar horas a aplicar bintsuke-abura na cara antes de
passar à pasta branca que com uma escova de bambu espalhava pelo peito,
pelo pescoço e pelo rosto. Mal continha a impaciência quando a seguir ela
pegava numa peça aguçada de carvão e se punha a desenhar linhas e depois
a pintar o espaço em redor dos olhos de vermelho e a aplicar nos lábios o
batom da mesma cor. O tempo que ela gastava na maquilhagem começava
na verdade a deixá-lo exasperado.



Aguentou esta situação durante algumas semanas. Um dia, porém,
Fukui decidiu que chegava; não era capaz de suportar aquilo nem mais um
minuto. Pôs-se de repente de pé, como se estivesse prestes a explodir, mas
no momento em que ia protestar, contudo, um grito vindo do pátio irrompeu
pela cantina e travou-o.

“O zeppelin! O zeppelin!”
Foi um alvoroço. Os estudantes largaram as bandejas, os pratos e os

pauzinhos e desataram a correr para o exterior, excitados com a notícia;
havia alguns dias que os jornais anunciavam a chegada da grande máquina,
e pelos vistos ela ali estava.

Tão curiosos e excitados como quaisquer outras pessoas, Fukui e
Harumi juntaram-se à corrente humana e ao desaguarem no pátio da
Universidade Imperial estacaram perante a visão espantosa que enchia o
firmamento.

“Wa!”
Um gigantesco ovo metálico flutuava no céu, por baixo das nuvens, a

ronronar com suavidade. A garota nem queria acreditar no que observava.
“O que é aquilo?”
“É o Graf Zeppelin!”, respondeu o namorado, hipnotizado com a

imagem da grande máquina voadora. “São os gaijin alemães! Estão a
sobrevoar a cidade!”

O grande zeppelin cruzava Tóquio devagar, majestoso e imponente,
quase como se fosse soprado pelo vento, e centenas de estudantes
observavam-no com estupefacção, admirados por um objeto tão grande ser
capaz de flutuar.

“Wa!”, exclamou Harumi. “Como é isto possível?”
“É o gás. Os gaijin encheram o balão de gás e é isso que o mantém no

ar. Se fores a ver bem, é o mesmo princípio da física que vemos aplicado no
O-bon, o festival das lanternas. Da mesma maneira que o ar quente eleva as
lanternas no ar, o gás sustenta o zeppelin lá em cima.”

A garota mantinha-se boquiaberta, maravilhada com a grande máquina
que cruzava o firmamento e aterrorizada com o significado profundo da sua
existência.

“Não há dúvida”, murmurou. “Spencer tem razão.”
“O que queres dizer com isso?”
Ela ficou um momento mais a contemplar o Graf Zeppelin, ainda

fascinada com a cena, e depois deu meia volta e regressou cabisbaixa para a



cantina, a matutar no que acabava de ver.
“Ou imitamos os gaijin ou desapareceremos.”
A obsessão de Harumi com a maquilhagem continuava a deixar Fukui

exasperado. Não havia dia em que aquele cerimoniai não ocorresse e o
rapaz, após muito pacientar, numa manhã em que mais uma vez teve de
esperar pela namorada no laboratório enquanto ela se pintava percebeu que
não aguentava mais. Dias antes estivera à beira de explodir e só o súbito
aparecimento do Graf Zeppelin o impedira. Mas agora já nada o travaria,
decidiu.

Nada.
“Olha lá”, disse ele, procurando fazer as coisas de maneira hábil. “Se és

uma moga, para que andas às voltas com isso? As mogas são moças
modernas, usam coisas ocidentais …”

“Pois, mas também gosto da tradição. Acho esta maquilhagem
divertidíssima.”

“Tu és tão bonita, não precisas de nada disso.”
“Ai que querido!”
Apesar do sorriso que lhe lançou a agradecer o piropo, Harumi

continuou a espalhar o óleo do bintsuke-abura pelo peito antes de subir para
o pescoço. Não se cansava de se admirar ao espelho e ia cantarolando em
voz baixa uma das musiquetas que estavam na moda, a Canção da garota do
Café.

Sou uma flor dos bares,
Que se abre à noite.
Lábios encarnados,
Mangas cavas,
Dança louca
À luz dos néones.
Uma flor regada por lágrimas.
Sou uma…
O rapaz suspirou, ciente de que vinha aí mais uma hora de entediante

maquilhagem. Tinha de pôr fim àquele disparate.
“Yare yare, já viste que horas são?”, queixou-se ele, indicando o relógio.

“Tenho fome.”
“É só mais um bocadinho.” Pousou o frasco de óleo e pegou numa

escova de bambu antes de o espreitar pelo canto do olho. “Amanhã vens
comigo à Ginza?”



Percebeu a que propósito vinha aquela canção; a namorada queria
visitar os célebres cafés da grande avenida.

“Ouve, neste momento não tenho vida para cafés. Já te expliquei que
em breve tenho um exame e…”

“Não, tolinho”, interrompeu-o ela com uma gargalhada. “Não sabes que
vêm cá a Mary Pickford e o Douglas Fairbanks?”

O rapaz suspirou de enfado.
“Ah.”
“O que é isso?”, protestou Harumi. “Que falta de entusiasmo! Pois fica

sabendo que vai por aí uma excitação dos demônios por causa deles. Toda a
gente quer vê-los, é uma loucura! As mogas andam doidas a comprar
vestidos e mais não sei quê. Parece que vão passar pela Ginza e, como
deves calcular, não quero perder a oportunidade de os ver. Vens comigo?”

“Bem… já te disse que tenho de estudar e…”
Harumi virou-se para ele com uma expressão severa.
“Fukui!”, admoestou-o. “Não me vais deixar ir sozinha à Ginza, pois

não? Que raio de mobo és tu?”
A última coisa pela qual ele ansiava era uma discussão.
“Está bem, levo-te à Ginza.”
A namorada virou-se de novo para o espelho e com a escova de bambu

espalhou o óleo pela cara.
“Sabes como planeio ir? Toda maquilhada. Quem sabe se eles não

reparam em mim e me levam para Hollywood? Seria o máximo, não
achas?”

A arder de impaciência, o namorado suspirou longamente e espreitou o
relógio.

“Olha lá, não posso ficar aqui este tempo todo à tua espera”, avisou.
“Preciso de comer e depois tenho de ir estudar. Isto está a atrasar-me a vida.
Não posso perder horas e horas enquanto tu te maquilhas. Não pode ser.”

Harumi suspendeu a escova de bambu no ar e, olhando-o a pestanejar,
fez beicinho.

“Quer dizer que… que não gostas de esperar por mim?”
A questão atrapalhou-o. Que rapaz no seu juízo normal não gostaria de

esperar por uma garota daquelas?
“Eu… sim, claro que gosto”, apressou-se Fukui a esclarecer. “Mas…

enfim, também tenho fome…”



A amiga esboçou uma expressão pensativa; era esperta e pressentia que
ele estava à beira de perder a paciência. Precisava de lhe dar algo mais que
o entretivesse, sobretudo uma coisa que o retivesse, sob pena de vir a perdê-
lo. Tinha de o viciar nela. Mas com o quê?

Como se tomasse uma decisão, pousou a escova na mesa diante do
espelho e levantou-se. O laboratório de Física, como habitualmente àquela
hora, estava deserto. Harumi foi à porta, espreitou para o corredor e olhou
para os dois lados para confirmar que não havia ali ninguém. Depois fechou
a porta, trancando-a por dentro.

A seguir deslizou para junto do rapaz, mexendo-se como se tivesse os
joelhos atados, e sentou-se na borda da mesa, colada a ele.

“Olha lá, alguma vez… beijaste uma garota?”
A pergunta deixou Fukui siderado. Que soubesse as meninas apenas

falavam sobre quimonos e chanoyu e ikebana e outros assuntos femininos.
Ouvi-las sequer insinuar o que quer que fosse sobre contatos íntimos era
para ele impensável.

No entanto, acabara de escutar o que escutara. Ah, como as mogas eram
de facto modernas e desinibidas!

“Eu… enfim, eu… uh…”
Ela sorriu, evidentemente à espera daquela reação.
“Não gostavas de experimentar?”
O rapaz engoliu em seco e sentiu-se enrubescer ao mesmo tempo que

despertava entre as pernas. Quem não gostaria de beijar uma garota,
sobretudo como aquela?

“Uh…”
Harumi escorregou um palmo na mesa e encostou-se a ele, claramente a

insinuar-se. Não foi preciso fazer mais nada. Num gesto impetuoso, Fukui
puxou-a para si e beijou-a nos lábios como vira em alguns filmes
americanos. Ela entreabriu a boca e as línguas misturaram-se num calor
ardente que o endureceu como nunca pensou que fosse possível. A boca de
Harumi sabia-lhe a mel e o rapaz sentiu os instintos tomarem conta dele.
Sem se conseguir controlar, inseriu a mão no interior do quimono para lhe
apalpar os seios. Que macios lhe pareceram!

“Espera!”, disse ela de repente, soltando-se. “Espera!”
Fukui estacou, expectante. Viu-a desfazer o obi e o quimono com a mão

esquerda enquanto a direita lhe desabotoava as calças com movimentos
apressados e desajeitados. Percebendo a intenção, o rapaz desfez-se das



próprias calças e viu-a deitar-se sobre a mesa, diante do espelho, o corpo
desnudado e ofegante, o ninho farfalhudo entre as pernas a abrir-se e os
braços a convidá-lo.

Viveu aqueles instantes como se passasse por um sonho. Subiu para a
mesa e, deixando-a guiá-lo, afundou-se nela trémulo de sofreguidão.
Percebeu nesse instante que afinal Harumi tinha a oferecer mel ainda mais
doce que o dos seus beijos.



VI

Foram precisos dois meses para Lian-hua recuperar peso e cores e voltar
a parecer a menina que sempre fora. Viera consideravelmente mais magra,
embora também mais madura; apesar dos oito anos de idade já não era bem
uma criança, mas uma rapariguinha. A experiência que vivera deixara
marcas, visíveis sobretudo nos longos mutismos que se prolongavam todo o
dia e nos pesadelos que a assaltavam durante a noite; acordava amiúde
sobressaltada, transpirada e com o credo na boca. Pelas poucas palavras
percebia-se que era assombrada pelas memórias dos atos de justiça
revolucionária a que assistira, pela suo-biao em ação contra um qualquer
tirano proprietário de terras ou até pelo tigre que a atacara no arrozal.

O tempo, porém, encarregou-se de lhe aplacar os medos. A vida no
Jardim das Flores Esplendorosas era aprazível e todos faziam por ser
agradáveis com ela. Quem na família Yang ou entre a criadagem poderia
permanecer insensível ao que a menina passara? Ao fim de alguns meses, e
além de ter readquirido o peso, Lian-hua recomeçou a sorrir e foi falando
mais e mais. No fundo a sua verdadeira natureza, durante aquele período
difícil recalcada pelo medo, voltava a exprimir-se.

Quando ela se começou a soltar e a boa disposição regressou no
ambiente prazenteiro e descontraído da quinta, o pai decidiu que chegara a
altura de Lian-hua retomar a educação interrompida no ano anterior. Entre
os chineses era na família que a criança aprendia a pôr em prática os valores
morais e adquiria o sentido das responsabilidades coletivas, e ela não seria
excepção. Ao longo dos primeiros anos Lian-hua já se familiarizara com o
sentido de solidariedade e ajuda entre gerações, em especial o respeito
devido aos mais velhos. Sendo garota, contudo, estava-lhe destinada uma
aprendizagem mais limitada, circunscrita ao dever de ajudar a mãe nas suas
tarefas e estudar algumas artes, em particular a música e a dança.



Acontece que o pai, até porque não tinha filhos varões e era um homem
moderno preocupado com erguer a China nos moldes previstos pelo seu
primeiro presidente, o honorável Sun Yat-sen, congeminara outros planos
para ela. Yang Bang queria fazer das filhas mulheres modernas, à ocidental,
e pensava que teria de lhes ser ministrada uma educação mais ambiciosa
que a habitualmente reservada ao sexo feminino. Se era preciso erguer uma
China nova, considerava, seriam necessárias novas ideias. Além disso,
achava que a melhor maneira de a ajudar a superar a sua recente má
experiência seria submergi-la em trabalho criativo.

Que arte mais nobre haveria que a caligrafia?
Naquela manhã Bang chamou a filha aos seus aposentos e, perante o

olhar curioso dela, tirou de um tabuleiro vários objetos e pousou-os sobre a
mesa. Além do pincel, havia uma pedra de tinta negra e uma folha branca
de papel. Animado com o interesse evidente da menina, pegou na folha e
mostrou-a.

“São os tesouros de um calígrafo”, explicou, passando os dedos pela
superfície da folha. “Estás a ver este papel? É feito de arroz. Um bom
calígrafo usa papel absorvente e nenhum é tão absorvente como o de arroz.
Claro que irás ensaiar os traços em papéis ordinários, até porque ficam mais
baratos, mas o trabalho final vai ser para um papel de arroz. Percebeste?”

“Sim, pai.”
Foi assim a primeira lição de caligrafia de Lian-hua. Começara dois

anos antes a aprender a escrita e já memorizara um milhar de caracteres,
evidentemente os mais simples, a começar pelo um, um mero traço na
horizontal, o dois, feito com dois traços na horizontal, e o três, com três
traços na horizontal, e gradualmente passara para os mais complexos. Até
ao dia em que fora raptada limitara-se a imitar o professor, normalmente o
pai ou a Segunda Tia, e a desenhar os caracteres no ar, como era da tradição
no ensino chinês. Chegara o momento, no entanto, de fazer os exercícios a
sério.

“Atenção à postura”, avisou o pai, observando-a com olhar clínico.
“Tronco direito, os braços um pouco afastados e os pés bem pousados no
chão.”

A menina esforçou-se por cumprir as instruções.
“Assim?”
“Põe os pés no chão”, insistiu Bang, debruçando-se sobre ela e

corrigindo-lhe a posição. “Isso é essencial para captares a energia telúrica,



compreendes?”
“Sim, pai.”
Lian-hua não fazia ideia do que seria a tal energia telúrica, nunca ouvira

a expressão, mas nem lhe ocorreu a possibilidade de o questionar sobre o
assunto.

Satisfeito com a postura da filha, Bang pegou no frasco de tinta.
“Estás a ver isto? Desde o almoço que ando a prepará-la a partir de um

pau de tinta. Leva tempo, mas liberta um perfume propício à boa
caligrafia.” Aproximou-lhe a tinta do nariz. “Ora cheira. Que tal?”

O odor da tinta pareceu-lhe banal, mas Lian-hua, sabendo o que o pai
esperava dela, balançou afirmativamente a cabeça.

“É bom.”
Satisfeito, Bang pegou no pincel e mergulhou a ponta na tinta.
“Vou desenhar o carácter mais complexo que existe, o do esparguete de

Shanxi. Observa,”
Com movimentos lentos e precisos, o pincel de Bang foi saltitando entre

o frasco de tinta e o papel de arroz, alinhavando uma sequência complexa
de traços que deixaram a filha pasmada.

“Wah!”, exclamou. “Tantos riscos!”
“São cinquenta e sete”, esclareceu o pai. “Mas o mais importante, além

da ordem e do sentido dos traços, é que compreendas que um bom calígrafo
não se limita a desenhar belos caracteres. Não. Um bom calígrafo tem de
executar esta tarefa com gestos harmoniosos, fazendo o sopro vital fluir do
corpo para o papel.” Começou a desenhar um quadrado como parte de uma
nova palavra. “Vês?”

“Mas esse quadrado não está bem feito…”
Bang riu-se com a observação.
“Claro que está. Sabes, minha princesa, a caligrafia é o estudo da forma

e do ritmo no abstrato. Graças ao pincel, que é mais maleável e subtil do
que a pluma, estamos perante uma verdadeira arte, que se relaciona com a
pintura da mesma forma que a matemática se relaciona com o mundo,
percebes? Enquanto a pintura e o mundo são coisas concretas, a caligrafia e
a matemática são as suas abstrações. Amar a caligrafia é amar as formas
pelas formas, é cultivar a magia das linhas, é perceber que a aparência não é
o conteúdo. A beleza de um carácter bem executado radica na sua própria
estrutura, não na relação com algo que lhe seja exterior.”



“Mas o pai não acha que esse carácter está mal desenhado?”, insistiu a
filha. “Repare, o quadrado não é perfeito.”

“Um quadrado bem caligrafado tem sempre um dos lados maior do que
o outro”, explicou Bang. “Chama-se a isto o princípio de shih. Duas partes
simétricas não podem ser exatamente iguais em proporções ou posição. O
shih é o símbolo da beleza e nasce do princípio da ação. Ora vê.”

Completou o novo carácter em movimentos bruscos.
“Wah! Isso foi depressa!”
“Foi depressa porque a beleza é dinâmica e é nessa ideia que está o

segredo da caligrafia. As formas da natureza são belas pois sugerem o
movimento. Olha para um tigre a caçar. Que belo é! Que artístico é o seu
salto! Tal como o movimento inclina o tigre e o obriga a perder a sua
simetria, também inclina o quadrado e o obriga a perder a dele. Percebes? O
shih está no movimento e é por isso que o quadrado não pode ser perfeito.
O melhor traço é aquele que é rápido e seguro, feito vigorosamente de uma
única vez como o salto do tigre, o que lhe confere unidade de movimento e
dificulta imitações e correções. É justamente isto que faz da caligrafia uma
arte tão difícil.”

A filha empalideceu e apontou para as linhas ocas no interior dos traços
do carácter acabado de desenhar.

“Este é o estilo… o estilo tigre?”
A forma como ela falou deixou Bang em sobressalto. Que estupidez

mencionar o estilo tigre! Sentia-se tão entusiasmado que nem se apercebera
de que acabara inadvertidamente de tocar num ponto muito sensível. Teve
vontade de se amaldiçoar e bater em si mesmo. A filha ainda estava em
choque com o que acontecera quando fora atacada por um desses felinos
nos arrozais. É certo que o tigre de que falava não passava de um estilo
caligráfico, mas a reação dela mostrava que o episódio que vivera durante a
fuga permanecia dolorosamente vivo, e ele tinha perfeita noção disso. Para
quê tocar naquela ferida?

“Este é o gênero feipo”, esclareceu, preocupado com desviar a conversa
do estilo tigre. “É assim chamado porque lembra os rochedos. Mas há
também o gênero chuan, inspirado nas árvores e com traços relativamente
uniformes e…”

O som de batidas na madeira obrigou-o a interromper a lição. A porta
abriu-se e ambos viram uma das empregadas domésticas entrar na sala.



“Peço humildemente desculpa”, disse a amah, de cabeça baixa. “O
honorável Lao Yang mandou chamá-lo. Está ali alguém que deseja falar
com o senhor.”

“Comigo? Quem?”
A amah manteve o olhar baixo.
“Um soldado.”
O cavaleiro do Exército Nacional Revolucionário apareceu aos portões

por alturas do crepúsculo. O céu avermelhara e o vento levantara-se, mas
dessa vez não houve pânico no Jardim das Flores Esplendorosas. A
informação fora prontamente transmitida por um criado ao avô Lao, que
sem perda de tempo deu instruções para que deixassem o militar entrar na
propriedade.

“Onde está Yang Bang?”, perguntara o recém-chegado logo que
desmontara. “Preciso de falar com ele.”

Avisado pela amah, Bang abandonou o seu pavilhão com a filha mais
velha e encaminhou-se para o sector da quinta reservado aos visitantes e
onde o cavaleiro o aguardava. Ao aproximar-se, deparou-se com o recém-
chegado e reconheceu-o; era Su Tong. O oficial tinha as calças enlameadas
e os olhos avermelhados pelo pó e pelo cansaço da viagem.

Cumprimentaram-se com uma vênia e a atenção do visitante deteve-se
em Lian-hua. A menina fitava-o com um certo ar apreensivo, pois
aprendera a desconfiar dos militares.

“Folgo em ver a sua filha de saúde!”, exclamou o oficial. “Que grande
aventura ela viveu!”

“É verdade, senhor tenente.”
“Capitão”, corrigiu Su Tong, apontando para as novas divisas nos

ombros. “Depois de o Exército Nacional Revolucionário entrar em Pequim
e completar a unificação da China neste glorioso ano de 1928, tenho a
honra de lhe comunicar que o general Chiang Kai-shek me promoveu a
capitão.”

“Ah, parabéns! Ouvi de facto as notícias da tomada de Pequim. Os
combates foram duros ?”

“Não houve combates. Ao aperceber-se da nossa aproximação, e
sabendo que os japoneses não o apoiariam, o velho marechal retirou da
cidade e deixou apenas algumas forças para zelar pela ordem, pelo que a
nossa entrada acabou por ser tranquila. A bandeira do Kuomintang está
agora hasteada de Pequim a Cantão, o que significa que terminou a



confusão que reinava no país desde a dinastia Qing. A China deixou de ser
um estado fragmentado. Nada mau, hem?”

Bang sorriu.
“Excelente! Excelente!” Esboçou uma careta. “Só há uma coisa que não

percebo. É mesmo verdade que foi decidido transferir a capital para
Nanquim?”

“Correto.”
“Mas… por quê? Pequim é a capital da China desde 1420. Desde os

tempos da dinastia Ming que é esse o assento do governo imperial. Para quê
mudar?”

O capitão Su Tong fez um esgar algo embaraçado.
“Sabe, meu caro, a terrível verdade é que o nosso governo só controla o

Sul da China… e mesmo aí com dificuldades. No Norte, e seguindo uma
recomendação do governo japonês, entramos em alianças com os vários
senhores da guerra, o que significa que não temos o domínio total do
território. Os senhores da guerra juraram-nos fidelidade, mas… até que
ponto poderemos confiar na palavra dessa gente?”

“Sim, de facto é um risco.”
“Como deve calcular, a última coisa que os senhores da guerra do Norte

querem é que o poder central interfira com o seu próprio poder.”
“Então porque não combatê-los e vencê-los?”
“É arriscado, porque os japoneses poderiam intervir.”
“E então? A China é muito maior. Se os japoneses interferissem, nós os

derrotaríamos.”
O oficial abanou a cabeça.
“Ah, Yang Bang… Isso assim dito até parece fácil. Deixe-me no entanto

esclarecer que se enfrentássemos os japoneses seríamos totalmente
destruídos. O Exército Nacional Revolucionário não tem a mesma
envergadura que o Exército Imperial, receio bem. Temos de ser pacientes.
Tudo tem o seu momento.”

“Mas, senhor capitão, não podemos ficar eternamente reféns dos piratas
anões…”

«Piratas anões» era a expressão pejorativa com que os chineses se
referiam aos japoneses.

“O problema não são só os japoneses, meu amigo. Os exércitos dos
senhores da guerra do Norte são demasiado poderosos para ser
confrontados de ânimo leve. O jovem marechal Zhang Xueliang, por



exemplo, dispõe de mais aviões do que o próprio Exército Nacional
Revolucionário.”

“Hmm…”, assentiu Bang, absorvendo a informação. “Se assim é, o que
podemos fazer?”

“Alianças, claro. É a política mais sensata. O problema é que, nestas
circunstâncias, em que não controlamos o Norte, é arriscado manter a
capital nesta zona do país. Foi por isso que decidimos transferir a sede do
governo para Nanquim, que como sabe foi até agora a capital do Sul.
Parece-nos mais seguro.”

“Isso cria uma situação absurda, capitão”, notou Bang. “Como o próprio
nome indica, Pequim quer dizer Capital do Norte. Mas se essa cidade deixar
de ser a capital como se justifica que se chame Pequim?”

“É por isso que lhe vamos também mudar o nome. Deixará de ser
Pequim, a Capital do Norte, e passará a ser Peiping, a Paz do Norte.”

“Ayah! Querem alterar-lhe o nome? Mas está toda a gente habituada a
chamar-lhe Pequim…”

“É apenas um sinal, nada mais. No fundo, ao rebatizarmos a cidade com
o nome de Peiping estamos a insinuar que o Norte se encontra finalmente
pacificado, percebe?”

Bang considerou o argumento.
“Vendo bem, é isso que interessa, não é verdade? A pacificação. O facto

é que a guerra acabou.”
“Quase”, ressalvou o visitante. “Para ser sincero, os senhores da guerra,

mesmo os do Sul, são uma preocupação permanente. Temo que essa gente
tenha um comportamento oportunista e nos traia à primeira oportunidade.
Suspeito que os problemas com eles ainda não terminaram.”

“E os comunistas?”
O capitão fez um gesto displicente.
“Oh, esses bandidos não contam. Bem tentaram desestabilizar aqui a

província de Hunan quando fomentaram a revolta dos camponeses no ano
passado, mas são muito poucos e não estão em posição de nos incomodar.
Sabe, nem sequer nos vamos preocupar com eles. As forças locais que
lidem com essa corja e a exterminem. Isso é arraia demasiado miúda para
merecer a atenção do governo central. O que interessa é que, no momento
em que chegamos a Pequim, o nosso governo começou a ser reconhecido
em todo o mundo. Mas que o mundo não pense que ficaremos por aqui,
Yang Bang. A seguir será a vez de tratarmos dos diabos do Ocidente e dos



piratas anões, mais dos tratados iníquos que nos impuseram para nos
humilharem e se estabelecerem na nossa terra. Só então a missão estará
completa.”

A magnitude da tarefa arrancou um suspiro a Bang. Gostava de política
e era interessante conversar com um militar que participara na tomada de
Pequim sobre esses importantes acontecimentos e sobre tudo o que ainda aí
viria, mas nem só de política vivia a China.

“Então e o que o trouxe por cá, capitão Su Tong?”, perguntou. “Não foi
certamente para me dar estas notícias sobre a China, pois não?”

O oficial do Exército Nacional Revolucionário dirigiu-se ao cavalo e
abriu um alforge escondido por baixo da sela.

“Vou a caminho de Xangai e aproveitei para passar por aqui para lhe
entregar um convite que lhe é pessoalmente dirigido.”

“A mim?”
“Com certeza. O partido convida-o a passar um ano no estrangeiro para

estudar organização política com os yang guizi. Mas, fique descansado, não
é para já. Só no próximo ano.”

Bang esboçou uma expressão céptica.
“A minha vida é aqui, capitão. Não posso abandonar a minha família e

partir para a terra dos diabos do Ocidente. Isso é impensável.”
Do alforge, o capitão extraiu um envelope lacrado que entregou ao seu

destinatário.
“Veja quem lhe faz o convite.”
Bang pegou no sobrescrito e rasgou-o pela borda. Antes de ler o texto,

consultou a assinatura no fundo da página e arregalou os olhos, incrédulo
com o que via.

“Mas… está assinado pelo próprio general Chiang Kai-shek!”
O visitante puxou a montada e começou a afastar-se, arrastando o

cavalo para um bebedouro situado ali ao lado, na zona do complexo
reservada aos animais. Ao fim de alguns passos, contudo, deteve-se e olhou
para trás no momento em que Bang iniciava a leitura da missiva.

“Não se atreva a recusar.”



VII

O camião carregado de jovens do Komsomol, a Juventude Comunista,
imobilizou-se diante da casa dos Skuratov a meio de uma tarde do Outono
de 1929 com a bandeira vermelha da foice e do martelo desfraldada ao
vento e um grande cartaz ao longo da parte lateral do veículo a proclamar
Guerra aos açambarcadores de pão. O sol descia já sobre os depauperados
campos de trigo e Nadejda, que se sentara à janela para fruir na cara o que
restava da luz do dia, foi a primeira pessoa da família a vê-los chegar. Deu
um salto no seu lugar e desatou a correr pela casa.

“Pai!”, chamou aos berros. “Mãe! Os homens estão lá fora! Os
homens!”

Tatiana estava ocupada a lavar a roupa e, apesar dos gritos, não parou de
esfregar o sabão sobre umas calças estendidas no tanque.

“Que homens, Nadija?”, inquiriu. “Quem é que está lá fora?”
“Os bolcheviques!”
O anúncio teve o efeito de um choque eléctrico que percorresse a casa

toda. A mãe largou a roupa molhada e o pai, que afiava a foice com que
trabalhara durante a manhã na lavoura, dirigiu-se de imediato à porta. Os
rapazes da brigada do Komsomol deambulavam já pela propriedade, os
chefes de armas na mão e olhar desconfiado a examinar o campo.

Um dos responsáveis da brigada, evidentemente um comissário político
do Partido Comunista encarregado da organização juvenil, espreitava o
celeiro enquanto um subalterno examinava os instrumentos agrícolas.

“Passem tudo a pente fino, ouviram?”, gritou o chefe da brigada aos
jovens que o acompanhavam. “A revolução depende de nós!”

“Sim, camarada!”
Mikhail saiu de casa ainda com a foice nas mãos, atraindo a atenção dos

visitantes.
“O que desejam?”



O homem que parecia chefiar o grupo da Juventude Comunista, um
indivíduo de boné e de sobretudo azul-escuro, aproximou-se dele com os
olhos atentos à foice.

“Para que é essa arma, camarada camponês?”, perguntou. “Acaso temes
o proletariado?”

“Não é uma arma, é a foice que usam os que trabalham a terra.” Indicou
a bandeira comunista que se encontrava hasteada no camião. “A mesma
foice, aliás, que enfeita a bandeira.” Encarou os homens. “O que desejam?”

O homem do boné hesitou, na dúvida sobre se deveria lidar primeiro
com a foice ou ir direito ao assunto. A pistola que trazia à cintura e as armas
dos camaradas que enquadravam o seu grupo do Komsomol, no entanto,
garantiam que a foice jamais se tornaria um verdadeiro problema. Optou
pela segunda hipótese.

“Viemos buscar o trigo que pertence à classe trabalhadora”, anunciou.
“Onde está ele?”

Mikhail apontou com a foice para o celeiro.
“Ali.”
O comissário político e o seu grupo convergiram para a estrutura de

madeira e inspeionaram o interior. Ao fim de alguns minutos, o homem do
Partido Comunista abandonou o celeiro e voltou a aproximar-se do
agricultor, evidentemente pouco satisfeito com o que vira.

“Só lá está metade da tua quota, camarada camponês. Onde guardaste o
resto?”

“Isso é tudo o que pude produzir”, retorquiu Mikhail, que já sabia de
antemão não ter a quota preenchida. Fez um gesto a indicar o seu campo de
trigo. “Olhem para ali. Não veem que tivemos um ano mau?”

“A tua má colheita foi propositada, kulak. Não sabes que tens uma
quota para preencher?”

O agricultor franziu o sobrolho. Começara por ser tratado por
“camarada camponês”, mas como a quantidade dos cereais guardados no
celeiro não lhes agradava já passara a kulak.

“Fui informado de qual era a minha quota. Mas a colheita foi má, como
lhe disse, e…”

“Isso não me interessa nada”, cortou o comissário do Partido Comunista
com rispidez. “Só sei que tens uma quota para preencher, o resto é
conversa. A pátria do socialismo precisa de cumprir o plano quinquenal e o
camarada Stalin determinou que ele será cumprido em quatro anos. Ora não



sei se sabes mas estamos já aquém dos objetivos traçados superiormente.
Aliás, pode mesmo dizer-se que as entregas de trigo e de centeio aos
armazéns do estado sofreram uma queda que podemos considerar suspeita.
Há dois anos recebemos sete milhões de toneladas e agora foram apenas
cinco milhões. Isso não pode ser, como deves calcular. Portanto se fosse a ti
facilitava as coisas. Onde está o resto da tua produção?”

“Eu… não tenho mais.”
“Claro que tens. Dá-nos o que está em falta na tua quota e vamo-nos

embora.”
O plano quinquenal, achava Mikhail, era uma loucura irrealista, para

mais com os objetivos de cinco anos divididos por apenas quatro. Onde se
vira um plano quinquenal em quatro anos? Depois de afastar um louco
ainda mais louco do que ele, o tal Trotsky que defendia a revolução
permanente, e de arrumar uma das poucas pessoas com bom senso no
politburo, Bukharin, Stalin abraçara um programa megalômano de
industrialização e determinara para esse período a duplicação da produção
de carvão e de aço e a quadruplicação da produção de ferro.

Os jornais enchiam-se de elogios ao “esforço heroico dos
trabalhadores”. O Pravda das Juventudes noticiava que em Briansk os
operários trabalhavam das quatro da madrugada às oito da noite e o Troud
informava que os ferroviários da linha do Báltico trabalhavam até vinte
horas por dia e que em Stalingrado fora introduzida a jornada das dez horas
para terminar a construção de tratores, aparentemente sem ninguém notar a
contradição com as antigas promessas bolcheviques de atribuir aos
trabalhadores um horário mais humano de sete horas. Tudo valia para se
atingir o objetivo de apanhar e ultrapassar os países capitalistas e mostrar a
superioridade do comunismo, munindo-o além do mais de uma poderosa
indústria militar, mesmo que o preço fosse uma servidão ainda mais dura
que a do tempo dos czares. O comunismo viera para os libertar, mas estava
a escravizá-los.

Os problemas escondiam-se sempre nas entrelinhas. Quem financiaria
tão grandioso plano? A produção agrícola, claro. A ideia dos bolcheviques
era obrigar os agricultores a produzirem tanto e tanto que toda a União
Soviética seria alimentada e ainda seria possível exportar produtos agrícolas
em troca de máquinas industriais fabricadas nos países capitalistas. Mas
como iriam os agricultores produzir mais se se sentiam totalmente
desmotivados pelos preços artificialmente baixos impostos pelo estado?



Entre os comunistas só Bukharin percebera o absurdo da situação e
defendera preços altos para encorajar os camponeses a trabalharem. O mal é
que Bukharin já ali não estava e os outros dirigentes comunistas, a começar
por Stalin, viviam no mundo da fantasia teórica segundo a qual o lucro
devia ser extirpado da atividade econômica. Nessas condições, o pomposo e
tão badalado programa de industrialização, parecia evidente a Mikhail, só
no papel dos grandiosos planos quinquenais poderia funcionar.

“Por favor, camarada comissário, compreenda que não posso dar o que
não tenho. Onde vou eu buscar os cereais que faltam para preencher a quota
se não os produzi?”

“Isso é problema teu, kulak. Viemos buscar a nossa parte da tua
produção e estamos à espera que a entregues.”

“Tudo o que tenho está no celeiro.”
O bolchevique estreitou ameaçadoramente as pálpebras.
“Estás a brincar comigo?”
“Asseguro-lhe, camarada comissário, não tenho mais.”
“A revolução do proletariado não pode pactuar com as sabotagens dos

kulaks”, rosnou. “Preferias o capitalismo explorador? Então aconselho-te a
ler os jornais, kulak. Não sabes que há umas semanas houve na América um
grande colapso dos mercados especulativos? Tudo está previsto no
socialismo científico! As contradições do capitalismo agravam-se e a
hecatombe da bolsa imperialista é o seu toque a finados. Vem aí a grande
revolução do operariado mundial. Se pensas que é possível voltar aos
tempos em que tu e os da tua laia exploravam desavergonhadamente a
classe operária, desengana-te! Desviacionistas como Rukharin já não estão
no politburo para proteger os kulaks, ouviste?” Apontou-lhe o dedo. “Se
fosse a ti tinha juizinho e entregava já o cereal em falta na tua quota.”

“Não tenho mais, camarada comissário.”
“Tens consciência de que a recusa de entregar toda a tua produção, ou

até a incapacidade de produzires a quota que te foi superiormente atribuída,
constitui sabotagem? Acaso sabes que o artigo cinquenta e oito do Código
Penal aprovado há dois anos criminaliza a sabotagem? Sabes?”

A resposta veio num fio intimidado de voz.
“Sim.”
“Então também não ignorarás que, ao abrigo desse artigo, os

trabalhadores cuja produção não corresponda ao que foi determinado pelas
autoridades competentes podem ser acusados de conspiração com interesses



estrangeiros para sabotar a economia soviética e ser por isso julgados,
condenados e até executados como inimigos do povo, traidores e
contrarrevolucionários.”

Encolhido diante do oficial que chefiava aquela brigada do Komsomol,
Mikhail baixou a cabeça e fechou os olhos, as lágrimas a aflorarem-lhe às
pálpebras, o queixo a tremer de comoção. O plano quinquenal era uma
perfeita loucura, mas, como os comunistas se recusavam a admitir a menor
hipótese de erro no plano e impunham o dogma da sua infalibilidade, na
mente dessa gente a culpa do seu fracasso só podia dever-se à ação dos
sabotadores.

“Eu… eu não tenho mais para lhe entregar. Por favor, camarada
comissário, imploro-lhe: deixe-me em paz, a mim e à minha família. Não
posso dar mais do que isto. Não posso. ”

O comissário político virou-se para olhar para os seus homens, como se
buscasse consentimento. Voltando a encarar o camponês, assoou-se com as
costas da mão.

“Então vais levar com a pyatikratka”, anunciou. “Terás de entregar
cinco vezes o valor da tua quota.”

O camponês arregalou os olhos, apanhado de surpresa pela penalização.
“Cinco vezes? Mas… mas se não tenho nem uma!”
“Se não cumprires a pyatikratka, serás condenado a um ano de trabalhos

forçados.”
“O quê?”
Ignorando a reação chocada do agricultor, o comissário político virou as

costas e fez sinal aos milicianos que o acompanhavam.
“Levem tudo!”
Os milicianos já haviam começado a retirar o trigo que tinham

encontrado no celeiro e encaminharam-no para a carga do camião. Quando
o trabalho ficou concluído, os homens subiram para o veículo perante o
olhar desconsolado da família Skuratov. Nadejda era já suficientemente
crescida para perceber a gravidade da situação; tinham-lhes levado a
comida e pelos vistos ainda exigiam muito mais.

Depois de duas tentativas fracassadas, o motor do camião emitiu um
ronco prolongado, acompanhado de uma densa fumarada negra libertada
pelo escape, e o comissário, instalado no lugar ao lado do condutor, deitou a
cabeça para fora da janela.

“Na próxima semana voltaremos cá para levar o resto.”



Os dias seguintes foram passados num corrupio. Mikhail já ouvira falar
na pyatikratka, mas ninguém nas redondezas tinha a certeza do que se
tratava, uma vez que era uma medida nova. Com a ajuda da mulher e da
filha mais velha, desenterrou o trigo que haviam escondido num buraco do
quintal e, apesar de ficarem com poucas reservas alimentares para o
inverno, completou a quota original da família.

O problema, porém, é que não dispunha do suficiente para cumprir a
pyatikratka, uma vez que o conjunto de toda a sua produção não era cinco
vezes superior à quota que lhes fora originalmente estabelecida.
Desorientados, os Skuratov foram a casa dos vizinhos Krikhatsky inquiri-
los sobre o assunto.

“Estou com o mesmo problema”, confessou-lhes Oleg com um gesto de
impotência, aparentemente tão perdido como os Skuratov. “Os tipos vieram
cá, não lhes entreguei a quota totalmente preenchida e decretaram-me a
pyatikratka. É uma catástrofe, porque não tenho colheitas cinco vezes
superiores à quota.”

“E agora?”
Oleg bufou.
“Tal como vocês, desenterramos a nossa produção e completamos a

quota que nos foi atribuída. Penso que a coisa vai ficar por aqui.”
“Parece-lhe mesmo?”
O chefe da família Krikhatsky fez um sinal para cima, como se

depositasse toda a sua esperança em alguém situado acima do politburo e
do próprio Stalin.

“Deus queira.”
Mikhail e a família saíram de casa do vizinho num silêncio lúgubre, na

dúvida sobre se poderiam confiar a Deus a resolução do problema. A
verdade, todavia, é que não viam alternativas. Como a generalidade dos
camponeses, tentavam preservar parte da produção para consumo próprio,
escondendo os cereais dos bolcheviques, mas aquela história da pyatikratka
minara-lhes a táctica. Não havia outra opção. Preencheriam a quota e a
família teria de apertar o cinto até às colheitas seguintes, isto é, até os
bolcheviques voltarem para os roubarem de novo. Não havia maneira de
escapar àquela armadilha.

Caminhando atrás dos pais de mão dada com a irmã, Nadejda sentia
todo o peso do mundo desabar-lhe sobre os ombros. Tinha apenas oito anos,
mas a vida forçava-a a comportar-se como se tivesse dezoito. O problema



das colheitas e das quotas passara a dominar as suas preocupações. Sentia-
se aterrorizada com as consequências de não preencherem a pyatikratka
imposta como sanção por não terem cumprido a quota original.

E se os bolcheviques viessem mesmo cobrá-la?
Todos os dias Nadejda acordava às seis da manhã e saía de casa às seis e

meia para ir para a escola. Caminhava ao vento e ao frio glacial do
alvorecer durante uma hora, por vezes com temperaturas de quinze graus
negativos, até chegar à casota úmida onde as aulas eram ministradas. Na
sacola levava a sopa, um ovo cozido e o pão que a mãe fazia de véspera e
que constituía a sua única refeição.

As aulas revelaram-se um suplício. Os vidros das janelas das salas
estavam partidos e deixavam entrar o frio inclemente. Só havia oito bancos,
pelo que as crianças se sentavam no chão encostadas umas às outras para se
aquecerem e assim assistirem às lições. Falar de lições era, de resto, um
modo de dizer. Na verdade cantavam-se constantemente músicas
revolucionárias que glorificavam a revolução de Outubro e o proletariado
progressista.

O ensino era supostamente gratuito, mas faltavam livros escolares e os
quarenta e três alunos tinham de pagar dez arráteis de centeio por um lápis e
seis arráteis por um caderno. Ou seja, não era gratuito. Os professores
apresentavam um aspecto andrajoso e Nadija sabia que a docente
responsável pela sua classe, uma garota magra que já vira a pedir comida no
caminho para a escola, tinha sido proibida de casar para evitar que lhe fosse
concedida licença.

As lições, mais do que pela matéria científica, eram dominadas pela
propaganda. Uma vez por semana faziam-se marchas com bandeiras
vermelhas e no início do ano lectivo Nadejda tivera de jurar fidelidade a
Stalin diante da bandeira soviética e de dois retratos, um de Marx e outro de
Lenine. As brincadeiras no pátio tinham amiúde uma faceta violenta, com
jogos que opunham “camaradas” e “inimigos do proletariado”. O que ela
mais detestava, no entanto, era o Busca e Requisição, um jogo em que um
grupo desempenhava o papel glorioso das brigadas de requisição e outro o
de kulaks capitalistas que escondiam os cereais para fomentar a
contrarrevolução.

Depois de uma manhã passada nisto, ao princípio da tarde Nadejda
regressava a casa a pé. A mudança da Sibéria para a Ucrânia fizera-a perder
um ano lectivo, mas ao menos já aprendera a ler e a fazer contas



elementares. O problema é que o seu nome fora incluído na lista dos filhos
de agricultores que não tinham entregado ao estado a sua quota de
produção. Se os cereais que a família desenterrara não satisfizessem a
brigada da requisição, seria expulsa do estabelecimento.

Na madrugada em que se completou uma semana sobre a visita dos
bolcheviques, Nadejda saiu da cama e foi à cozinha ter com a mãe com ar
grave.

“Hoje não quero ir à escola.”
Tatiana devolveu-lhe o olhar e suspirou. Em condições normais um

pedido daqueles seria prontamente rejeitado. Mas ela sabia que esse dia não
era de facto normal.

“Está bem, Nadija”, assentiu, passando carinhosamente a mão pelo
cabelo dourado da filha mais velha. “Se calhar é mesmo melhor ficares hoje
conosco.”

A tensão em casa tomara-se densa, pois chegara o tão temido dia do
regresso dos milicianos para cobrar a pyatikratka. Os Skuratov ainda
alimentaram a esperança de que a ameaça feita pelos bolcheviques não
passasse de bazófia para os intimidar e que acabassem por deixá-lo em paz,
mas essa ilusão desfez-se quando Nadejda, que ficara todo o dia de plantão
à janela, apareceu ao final da manhã diante dos pais com o olhar
atemorizado.

“Chegaram.”
Ao ouvir estas palavras, Mikhail lançou um olhar a mulher, como se

nela buscasse forças e lhe dissesse que o momento da verdade estava enfim
aí, e dirigiu-se no passo lento e arrastado dos condenados para a porta de
casa. A filha seguiu-o com o olhar aterrado, gravando a imagem do pai a ir
ao encontro dos bolcheviques como se fosse a última vez que o via. Tatiana
chorava sem fazer barulho e Nadejda não resistiu ao ambiente de comoção
e deu consigo também a soluçar.

As duas, mãe e filha mais velha, deslizaram em silêncio até à porta e
imobilizaram-se por baixo da soleira, demasiado apavoradas para se
atreverem a sair por completo de casa. Diante delas viram Mikhail enfrentar
os milicianos armados que saltavam do camião com ar de poucos amigos.

O chefe da família apontou para o celeiro.
“O resto do trigo da nossa quota está ali”, anunciou. “Levem-no e

deixem-nos em paz.”



O comissário político do Partido Comunista, o mesmo que viera na
semana anterior, seguiu com os seus homens para o celeiro e inspeionou os
sacos que encontrou à sua espera. Depois saiu e dirigiu-se ao agricultor com
uma expressão insolente no rosto.

“Afinal sempre tinhas trigo escondido, kulak…”
“Comprei-o a outros camponeses”, justificou-se Mikhail, sabendo que

não podia assumir a verdade. “Mas nada disso interessa. Cumpri a minha
parte, não cumpri?”

O comissário esboçou um sorriso.
“Compraste-o? És um mentiroso, kulak. Tinhas o trigo escondido, é o

que é. Vocês, os kulaks, são todos contrarrevolucionários manhosos. O
camarada Lenine é que tinha razão. Mesmo a pequena produção é
responsável pelo crescimento do capitalismo e da burguesia. Pensam que
enganam a classe operária, não pensam? Pois quem se engana são vocês,
porque a coisa não vai ficar por aqui. Se bem me lembro, na semana
passada apliquei-te a pyatikratka como sanção por não cumprires a tua
quota, não foi? Isso quer dizer que tens de nos entregar uma quantidade de
trigo cinco vezes superior à tua quota.”

Desde que a conversa começara que Mikhail esperava pela exigência da
pyatikratka, pelo que julgava estar preparado para enfrentar esse momento,
mas quando ela chegou sentiu na mesma o choque. Baixou a cabeça, como
uma criança apanhada em falta, o espírito quebrado pela ameaça que sobre
ele pendia.

“Eu… nós não dispomos de uma quantidade cinco vezes superior à
nossa quota, camarada comissário”, murmurou. “Com o que vos demos já
vamos passar fome. Não tenho modo de…”

“Fome é o que passa o proletariado revolucionário nas cidades, kulak!”,
vociferou o comissário político, interrompendo-o com brusquidão. “E passa
fome porque vocês, os kulaks, estão a açambarcar a produção e a sabotar a
revolução de Outubro e as suas justas conquistas! É por isso que não quero
saber se vocês passam ou não fome, isso é-me indiferente. Aliás, se
passarem até é bem feito! O que eu quero é levar aquilo a que o proletariado
tem direito, percebes? Dá-me a pyatikratka, kulak!”

Mikhail abriu os braços num gesto que misturava súplica, impotência e
derrota.

“Não produzi cinco vezes a nossa quota, camarada comissário! Por mais
que queira ajudar a revolução, e quero-o ardentemente, não posso dar o que



não possuo. Não consigo cumprir a pyatikratka porque não tenho mais trigo
para entregar.”

O comissário ficou um longo momento a fitá-lo, como se ponderasse o
que fazer. Depois virou-se para trás, encarando os seus homens, e com um
gesto veemente apontou para o agricultor.

“Levem-no!”



VIII

A primeira coisa que Yang Bang estranhou quando começou com a filha
a viagem para Changsha foram as sucessivas revoadas de agricultores
emaciados com que se cruzaram ao longo do caminho. Desde pequeno que
estava habituado à pobreza endêmica na China, até porque a população
rural dependia muito da qualidade das colheitas e sujeitava-se amiúde às
grandes inundações periódicas, mas o facto é que nunca vira tanta gente
esquelética a deambular pelos campos; muitos camponeses pareciam
anestesiados e caminhavam como sonâmbulos, decerto devido aos efeitos
do consumo de ópio.

Lian-hua, que desde a sua experiência com o bando de Mao
desenvolvera uma sensibilidade especial para os ambientes, também notou
que algo de anormal se passava.

“Porque estão as pessoas assim, pai?”
“Deve ter sido um ano de más colheitas, minha princesa”, disse. “E

depois há a revolta de Tang Shengzhi, claro… Como sabes, a guerra por
vezes provoca a fome e…”

A menina arregalou os olhos, amedrontada.
“A guerra?”
O pai hesitou, percebendo que mencionara a palavra errada. Mas o que

haveria ele de dizer se com efeito Tang Shengzhi, um dos senhores da
guerra de Hunan, que se aliara ao Kuomintang durante a Expedição do
Norte, à primeira oportunidade aproveitara para se revoltar para garantir a
sua autonomia? De resto, Tang não era caso único. Ao longo desse ano
outros senhores da guerra aliados do novo governo também pegaram em
armas noutros pontos da China, como Li Zongren em Guangxi e Feng
Yuxiang, conhecido como o senhor da guerra cristão. Todas aquelas revoltas
mostravam as fragilidades da unificação da China e estavam a ser
reprimidas com sucesso pelo Exército Nacional Revolucionário. Seriam



essas insurreições as responsáveis pelas multidões de vagabundos que
enchiam as estradas? O facto é que não tinha a certeza. O importante, no
entanto, era tranquilizar a filha.

Pousou-lhe a mão sobre o ombro e sorriu, preocupado com transmitir-
lhe confiança.

“Não te preocupes, às vezes isto acontece.”
Fora a primeira vez que Lian-hua saíra do Jardim das Flores

Esplendorosas desde que no ano anterior havia conseguido escapar ao
bando de Mao e regressar a casa. O pai decidira levá-la naquela viagem,
ostensivamente para o ajudar a vender em Changsha a seda produzida na
quinta, mas na verdade como um novo passo para a normalização da sua
vida. Parecera a Bang fundamental que ela perdesse o medo do mundo
exterior e não vivesse amedrontada e fechada no casulo protetor da
propriedade da família.

No início da viagem, a filha parecera apreensiva por abandonar aquele
espaço tão protegido, mas graças à sua natureza curiosa fora descontraindo
aos poucos e, apesar da miséria extrema com que se depararam ao longo do
caminho, já dava a impressão de se sentir completamente à vontade.

Quando se encontravam perto da capital provincial foram detidos por
um bloqueio na estrada; era um grupo de soldados do Exército Nacional
Revolucionário que a barrava. Um dos homens ergueu o braço e mandou-os
parar.

“Não se pode passar por aqui.”
Bang imobilizou a carroça ao lado do soldado que o interpelara.
“O que se passa?”
“A estrada foi cortada por bandidos.”
A novidade alarmou os viajantes.
“Quais bandidos? Os bandidos vermelhos ou os homens de Tang

Shengzhi?’’
“Nem uns nem outros. São os agricultores que não conseguem vender

os seus produtos e se revoltaram. É a terceira revolta em algumas semanas e
os camponeses puseram-se a destruir tudo. É perigoso seguir em frente.”

Bang indicou a seda que carregava na carroça.
“Mas eu tenho de passar, senhor soldado. Preciso de ir a Changsha

entregar a produção da minha quinta.”
“Se passar eles vão atacar-vos, fica já avisado. Roubam-lhe tudo,

incluindo a carroça e a mercadoria.” Indicou os campos à esquerda. “Se



fosse a si, fazia um desvio. Há por aqueles lados um caminho que permite
retomar a estrada mais adiante.”

Era uma contrariedade desagradável. A situação deixou Lian-hua
apreensiva e o pai apercebeu-se do nervosismo que lhe mordia o olhar
pestanejante. Bang ainda ponderou a possibilidade de fazerem meia volta, a
última coisa que desejava era voltar a pôr a filha em perigo ou numa
situação que a deixasse amedrontada, mas valores mais altos se levantaram
e reconsiderou. A família dependia do negócio da seda e estava fora de
questão regressar ao Jardim das Flores Esplendorosas sem a ter vendido.

Por isso mesmo, resignou-se e seguiu o conselho do soldado. Meteu
pelo desvio e contornou o troço da estrada cortado pelos agricultores em
fúria.

A habitual multidão de produtores e comerciantes enchia o grande
espaço aberto diante da entrada de Changsha. A massa de gente
deambulava de um lado para o outro e, como sempre, viam-se por toda a
parte enormes bancas carregadas de rebentos de soja, de folhas de tabaco e
dos mais variados tecidos; no fundo era a produção de toda a província que
para ali convergia para ser escoada para o resto do país e até para o
estrangeiro.

“Afinal as colheitas não foram tão más como isso…”
Bang parqueou a carroça no sítio onde sempre o fazia quando vinha à

capital de Hunan vender a produção do ano do Jardim das Flores
Esplendorosas. Deixando Lian-hua a vigiar a mercadoria, foi à procura de
um cule que os transportasse com a seda para o interior da cidade, pois a
carroça era demasiado grande para poder circular em algumas ruelas de
Changsha.

Passou por um agricultor seu conhecido, um velho produtor de tabaco
com quem todos os anos trocava dois dedos de conversa, e saudou-o, mas o
homem respondeu com um grunhido triste.

“Isto está mau, Yang Bang”, disse o homem, desalentado. “Muito mau,
mesmo.”

“Então? O que se passa?”
O agricultor fez um gesto a indicar a sua mercadoria, que um pano

protegia da umidade.
“Os yang guizi querem pagar-me uma ninharia pela minha produção. Se

vender ao preço que pedem, o que ganharei não dará para cobrir as despesas
com as colheitas.” Suspirou. “Não sei o que faça.”



Os diabos do Ocidente que compravam tabaco aos agricultores eram os
da British American Tobacco Company, a companhia estrangeira
responsável por mais de metade dos cigarros produzidos na China.

“Mas eles não lhe oferecem as sementes e pagam a pronto?”
“Pois, só que isso não me resolve o problema. Tenho despesas com o

cultivo! Preciso de comprar carvão para secar as folhas. Tudo isso custa
dinheiro. Sempre me pagaram um preço justo, mas agora oferecem-me
menos do que gastei com a cultura do tabaco. Acha bem?”

“De facto…”
“Como podem os yang guizi querer pagar-me metade do que pagavam

no ano passado se o tabaco é o mesmo? Ayah, isto não faz o menor
sentido!”

A solução pareceu óbvia a Bang.
“Porque não vende a outros? Se os yang guizi não querem o seu tabaco,

haverá decerto quem queira.”
“Quem?”
“Bem… outras empresas de tabaco, acho eu. Suponho que os yang guizi

não sejam os únicos a fabricar cigarros…”
“Os yang guizi ofereceram-me as sementes em troca do monopólio da

minha produção. Além disso, os preços caíram por toda a parte, Yang Bang.
Ninguém está a pagar o que se pagava, percebe? Ninguém.”

“Está a falar a sério?”
O produtor levantou o pano que protegia a mercadoria guardada na sua

carroça e pegou numa das folhas de tabaco. Depois de a cheirar, esboçou
um esgar de desânimo.

“Ayah, isto anda uma desgraça!”
Quando por fim encontrou um cule, Bang trouxe-o para junto da carroça

e, como todos os anos, transferiu a produção de seda para o riquexó. A sua
ligeireza tornava-o o veículo adequado para percorrer as ruas estreitas de
Changsha. Uma vez a mercadoria instalada, o cule começou a puxar o
riquexó e os dois clientes, pai e filha, acompanharam-no para o interior da
grande cidade.

Nos últimos anos Bang fizera amizade com um distribuidor de sedas
que lhe comprava a produção a preços vantajosos, pelo que se dirigiu de
imediato ao seu armazém. Aguardava-o uma surpresa. Em vez dos preços
habituais, que de resto subiam todos os anos para acompanhar a inflação e



também a crescente procura mundial, o distribuidor propôs-lhe quase
metade do valor normal.

“O senhor enlouqueceu?”, protestou Bang, chocado com a proposta. “Se
vendesse a esse preço teria prejuízo!”

O distribuidor parecia envergonhado.
“Receio não lhe poder oferecer mais, meu amigo.”
“Se assim é, vou vender a outro.”
Ato contínuo, e sentindo-se desapontado e desrespeitado por um cliente

que julgava ser uma pessoa decente, fez um gesto ao cule e a Lian-hua a
indicar que voltassem para trás. Se aquele distribuidor não queria, pensou já
a remoer o insulto ao seu brio de produtor, outros quereriam. Ah, ia dar-lhe
uma lição! No fim de contas a seda do Jardim das Flores Esplendorosas era
uma das melhores de toda a província e não seria difícil encontrar quem lhe
desse bem mais do que aquela ridicularia.

“A minha oferta é generosa, Yang Bang”, argumentou o distribuidor.
“Ninguém lhe oferecerá mais do que eu, posso garantir-lhe. ”

“É o que veremos.”
Viraram costas e abandonaram o local. Bang indicou ao cule a morada

de um outro armazém que conhecia. Aí, pensou com confiança, saberiam
dar-lhe valor.

O preço que lhe ofereceram no segundo armazém foi com efeito inferior
ao do distribuidor seu amigo. Isto deixou-o desconcertado, mas não
desistiu. Foi a um terceiro distribuidor e a um quarto, e de novo as ofertas
se revelaram miseráveis. Como era possível uma coisa daquelas?

“Eu próprio enfrento grandes dificuldades”, alegou o quarto distribuidor
com ar desanimado. “A culpa é dos yang guizi. O senhor não ouviu falar no
que se passou na América?”

A pergunta espantou Bang. O que tinham acontecimentos na distante
América a ver com o preço que lhe davam pela seda?

“Não.”
“Parece que houve um grande colapso nos mercados especulativos.”
“E então?”
“Por causa desse colapso, os yang guizi ergueram grandes barreiras

alfandegárias e deixaram de comprar à China. Ninguém consegue vender
nada aos estrangeiros e foi por isso que os preços caíram. A seda, o
algodão, o tabaco, a soja… eu sei lá. Produzimos esses bens e não



conseguimos que os yang guizi os comprem. É uma catástrofe! Uma
catástrofe!”

“Mas a seda sempre teve saída…”
“O senhor não vê o que se passa por aí? Os nossos agricultores

produzem mas os produtos, quaisquer que eles sejam, não se vendem. Nem
seda, nem tabaco… nada. Ninguém nos compra coisa nenhuma e, como o
dinheiro deixou de circular e os bancos andam cheios de medo de ir à
falência, o crédito está a ser cortado. O preço das terras deu um trambolhão
inacreditável e a nossa agricultura encontra-se à beira do colapso. Sabe
quanto é que…”

Três vultos andrajosos acercaram-se de ambos.
“Pode dar-me uma esmolinha, senhor?”
O distribuidor apontou enfaticamente para a rua.
“Fora daqui!”, vociferou. “Como se atrevem a entrar na minha loja?

Fora!”
Os mendigos retiraram-se e Bang meteu a mão ao bolso para retirar

umas moedas.
“Coitados”, murmurou. “Têm fome e…”
O distribuidor agarrou-lhe o braço e travou-o.
“Se der a estes, terá de dar a todos. Não vê que a fome está a alastrar por

toda a parte? Ao que parece, a única produção que dá dinheiro é o ópio.”
O visitante mirou os mendigos, tentando perceber se se tratava de

agricultores esfaimados ou de opiômanos.
“Pois, mas o ópio é terrível. Dizem que em Yunnan um terço da

população está viciada. Nós, os agricultores, não podemos andar por aí a
produzir ópio.”

“Qual é a alternativa, Yang Bang? Olhe em seu redor. As pessoas
começam a ficar desesperadas. Não sabe que volta e meia os camponeses
cortam a estrada e incendeiam tudo? Ayah! Anda toda a gente de cabeça
perdida.”

O olhar de Bang deteve-se no carregamento de seda que trouxera do
Jardim das Flores Esplendorosas e que se amontoava ainda na carga do
riquexó.

“E agora? O que vou fazer a isto?”
O distribuidor abanou a cabeça.
“Ayah, sabe o que lhe digo? Tenho andado a ler uns livros dos yang

guizi, as obras de Marx e mais não sei quem, não sei se já ouviu falar, e…



olhe, razão têm os comunistas!”
“Perdão?”
A referência abonatória aos homens que lhe haviam raptado a filha

chocou Bang, mas o distribuidor nem notou. Deitou um último olhar aos
produtos do cliente antes de dar meia volta e regressar ao seu armazém,
desalentado com o caos que a crise na América gerara na agricultura
chinesa.

“O capitalismo entrou em colapso.”
A decisão não foi fácil, pois Bang tinha plena consciência da

importância daquela venda para as finanças da família, mas nessa noite, e
após matutar no assunto quando se instalaram na estalagem habitual de
Changsha, decidiu regressar ao Jardim das Flores Esplendorosas sem ter
escoado a seda.

Fizeram-se à estrada logo pela manhã, contornando a estrada em dois
pontos onde ocorreram novas revoltas de agricultores. Passando pelos
campos, pai e filha observaram com novos olhos os camponeses emaciados
com os quais se cruzaram ao longo do caminho de regresso. O problema
daquela gente, perceberam num silêncio lúgubre, era afinal também o seu.
Todos produziam e nada se vendia. Parecia incrível que uma crise numa
terra tão longínqua como a América pudesse ter efeitos tão nefastos ali na
China. Como era possível uma coisa daquelas?

Chegaram ao Jardim das Flores Esplendorosas ao anoitecer do segundo
dia de viagem. Depois de entregar a carroça a um dos empregados
responsáveis pelos animais, Bang dirigiu-se com a filha diretamente ao
pavilhão do Primeiro Tio, que o avô Lao encarregara da administração da
quinta.

O irmão mais velho encontrava-se sentado ao lado da porta a beber um
chá e acolheu-o com uma expressão intrigada.

“É engano meu ou a carroça voltou carregada?”
“Não consegui vender nada, Primeiro Irmão.”
O irmão responsável pela administração do Jardim das Flores

Esplendorosas arregalou os olhos, embasbacado. Bang contou-lhe o que
sucedera em Changsha, não esquecendo os pormenores do que lhe haviam
explicado sobre a crise dos mercados americanos e as barreiras
alfandegárias erguidas na América, e ainda as referências às sucessivas
revoltas dos agricultores e à dificuldade que todos estavam a ter em



encontrar quem lhes comprasse a produção, nem que fosse ao preço de
custo.

“Tens noção das consequências disso, Yang Bang?”, questionou-o o
Primeiro Tio no final da narrativa. “Sabes que a nossa vida aqui na quinta
depende da venda da seda?”

“O que querias que fizesse, Primeiro Irmão? Deveria ter vendido abaixo
do preço de custo?”

“Não, mas…”
“Mas o quê? Que podia eu ter feito?”
“Enfim, alguém teria comprado a um preço mais justo.”
“Não estás a percebe, Primeiro Irmão. Ninguém está sequer a pagar o

preço de custo. Bati a todas as portas e só recebi negativas. E não é só com
a seda. É com o tabaco, a soja, o algodão… tudo. Os yang guizi entraram
em crise e deixaram de nos comprar os produtos. O comércio pura e
simplesmente parou.”

“Não pode ser.”
“Garanto-te, Primeiro Irmão. Nunca vi coisa igual. É uma catástrofe! A

continuar assim, a agricultura, e com ela toda a China, entrará em colapso.”
O Primeiro Tio mordeu o lábio inferior e, inquieto, fitou a seda que

permanecia intacta na carga da carroça que os empregados já levavam para
um alpendre.

“Ayah! isto é uma catástrofe! Sem o dinheiro da seda, como nos
aguentaremos?”

“Não temos poupanças dos outros anos?”
“Sim, dispomos de algumas, mas…”
Deixou o “mas” prolongar-se no ar, ameaçador. Nenhum dos dois

ignorava a importância que a venda da seda tinha para a vida da família,
pelo que aquela situação se afigurava muito séria.

Bang afagou os cabelos negros de Lian-hua, que assistia à conversa em
silêncio.

“Talvez esta crise passe depressa, quem sabe?”
Com um movimento súbito, o Primeiro Tio ergueu-se da cadeira e

entrou no seu pavilhão.
“Tenho uma coisa para ti.”
Reapareceu momentos depois com um sobrescrito entre os dedos.
“O que é isso?”
“Um cavaleiro passou ontem por aqui e deixou-te esta carta.”



A referência ao cavaleiro acicatou a curiosidade de Bang; só podia
tratar-se de um emissário do capitão Su Tong. Abriu o envelope e extraiu
uma folha do interior, que de imediato desdobrou e leu.

“Wah!”
“O que foi?”
Bang encarou o irmão mais velho e a seguir desviou o olhar para a filha,

a saudade já a bailar-lhe no olhar.
“Querem que eu parta de imediato para a terra dos yang guizi.”



IX

Depois de passarem uma manhã inteira a assistir a sucessivos e breves
julgamentos no tribunal de Kiev, Nadejda e a mãe sentiram um baque no
peito quando viram Mikhail emergir de uma porta lateral. Trazia as mãos
acorrentadas como um escravo, vinha enquadrado por dois guardas e
sentou-se cabisbaixo no banco dos réus; estava pálido, com a barba por
fazer e olheiras profundas, como se tivesse passado a noite em branco.
Parecia assustadoramente o presidiário que na verdade se tornara.

Superando a aflição que as devorava por dentro ao verem-no naquela
situação, as duas forçaram-se a sorrir e acenar, tentando chamar-lhe a
atenção para lhe transmitirem coragem, confiança e conforto, mas sem
resultado. Mikhail manteve os olhos pousados no chão, vergado e
derrotado, e ficou sentado no lugar que lhe foi destinado sem sequer se
aperceber da presença da família.

O juiz ajeitou os óculos e consultou fugazmente os papéis daquele
processo.

“Este é o processo contra o camarada Mikhail Nikolayevitch Skuratov.”
Levantou os olhos na direção do magistrado do ministério público.
“Camarada Rakovsky, faça o favor.”

O magistrado encarregado da acusação levantou-se.
“Camarada juiz, o réu é um kulak que se recusou a cumprir a quota de

produção agrícola que lhe havia sido destinada no seu vasto latifúndio
reacionário. Foi consequentemente penalizado com a pyatikratka. Vendo
exposta a sua ação contrarrevolucionária, lá deu a contragosto o resto da
produção que havia sonegado à classe operária e cumpriu enfim a quota
inicial, mas não a pyatikratka que lhe tinha sido entretanto aplicada. Trata-
se, pois, de um inimigo de classe culpado de sabotar a revolução de
Outubro. Pelo crime de especulação, nos termos do artigo cento e sete do
Código Criminal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pelo



desrespeito da pyatikratka e pelo crime de sabotagem da economia
soviética, nos termos do artigo cinquenta e oito do Código Penal, peço ao
camarada juiz que o réu seja condenado a um ano de trabalhos forçados
numa colônia penal.”

Depois de invocar o temido artigo cento e sete, o magistrado calou-se e
sentou-se. O juiz encarou o réu.

“Camarada Skuratov, levante-se.”
Mikhail obedeceu e as correntes que o algemavam tilintaram quando se

pôs em pé.
“O camarada Skuratov confirma que não cumpriu a quota da

pyatikratka que nos termos do artigo cinquenta e oito do Código Penal lhe
foi aplicada?”

O réu encarou o juiz como um sonâmbulo, embora sem o olhar nos
olhos.

“Excelência, eu… eu dei todo o trigo que tinha produzido na minha
propriedade.”

“Mas cumpriu ou não cumpriu a quota da pyatikratka?”
“Não tenho mais trigo para dar, excelência. Entreguei tudo o que

possuía e por causa disso a minha família vai passar fome. Como poderia eu
cumprir a pyatikratka se os meus campos não produziram mais trigo?”

“Portanto não cumpriu a pyatikratka…”
Mikhail baixou a cabeça em postura de rendição e respondeu num tom

sumido e intimidado.
“Não.”
O juiz suspirou, cansado de ouvir a mesma história repetida vezes sem

conta no tribunal.
“Sente-se”, ordenou. virou-se para o advogado de defesa. “Camarada

Vasilenko?”
O advogado encarregado da defesa de Mikhail era um rapazinho

imberbe designado pelo estado que passara a manhã inteira a representar os
restantes arguidos sempre da mesma maneira. Foi por isso com desânimo
que as duas Skuratovas o viram levantar-se para tomar a palavra.

“Camarada juiz”, disse o advogado de defesa numa voz tímida. “Peço
justiça.”

Estava feita a defesa. Tinham sido precisos dois segundos para
pronunciar aquelas duas palavras e nada mais havia a acrescentar em defesa



do réu. Uma vez o dever cumprido, o advogado de defesa sentou-se e o juiz
pegou no martelo para proferir a sentença.

“Mikhail Nikolayevitch Skuratov”, declarou o meritíssimo com ar
enfastiado após uma manhã inteira a julgar casos semelhantes, “pelo crime
de especulação, punível nos termos do artigo cento e sete do Código
Criminal, e por desrespeito da quota de pyatikratka que lhe foi aplicada, que
configura um crime contra a revolução de Outubro nos termos do artigo
cinquenta e oito do Código Penai, condeno-o a um ano de trabalhos
forçados. A sentença será cumprida na colônia penal da Crimeia.” Bateu
com o martelo. “Está feita justiça.” Encarou os guardas. “O seguinte.”

Ao ouvir a sentença, Nadejda deu um salto na cadeira e estendeu os
braços franzinos na direção de Mikhail.

“Pai!”
O grito da criança desencadeou um burburinho na sala de audiências e

foi então que Mikhail se apercebeu da presença da filha e da mulher.
“Nadija!”, gritou ele. “Tati!”
Vendo a situação descontrolar-se, o juiz martelou insistentemente na

mesa para tentar repor a ordem.
“Silêncio no tribunal!”, ordenou. “Silêncio!”
“Paiziiiinho!”
“Misha!”
“Nadija! Tati!”
O juiz virou-se para os polícias de serviço.
“Guardas!” Apontou para o condenado e para as duas familiares.

“Retirem-me daqui o kulak e a família!”
No meio dos gritos, o condenado foi de imediato subtraído pela porta

por onde viera e três polícias correram para a terceira fila do sector
reservado ao público. Agarraram nas duas Skuratovas e, embora sem
violência, arrastaram-nas para fora do tribunal e largaram-nas na rua como
quem despeja lixo.

“Estão com sorte, este juiz é bondoso”, disse um dos polícias. “Caso
contrário tinha-vos condenado por desrespeito ao tribunal.”

Os guardas regressaram ao edifício e deixaram as Skuratovas agarradas
uma à outra, a chorarem convulsivamente. Nadejda nem sequer sabia onde
estava, mas ao fim de um minuto foi a primeira a reagir. Com a consciência
de que as lágrimas nada resolveriam, fez um esforço para se recompor e,
com os olhos embaciados, perscrutou o espaço em redor.



Encontravam-se na rua diante do tribunal e várias pessoas olhavam-nas
num misto de receio e piedade.

Agarrou o braço da mãe e puxou-a.
“Vamos, mamãe.”
Abraçadas e ainda a soluçar, começaram a caminhar na direção do

serviço de diligências do velho Andryi, que as aguardava na zona de
Bessarábia, no centro da cidade. Calcorrearam trôpegas e tristes as ruas de
Kiev. Pareciam duas vagabundas e tinham a noção de que na verdade era
quase a isso que estavam reduzidas, pois teriam de gastar as últimas
economias no transporte que as levaria de regresso a Zelenyi Bir e ao
inferno em que as suas vidas se transformaram.



X

A neve ainda caía em flocos suaves sobre Tóquio, fazia um frio glacial
e Fukui foi forçado a apertar o cachecol em torno do pescoço no momento
em que saiu da casa de Hayakawa Kanpei nesse princípio de noite
invernosa do início de 1930 e se fez à rua. O estômago doía-lhe de fome.
Passara a manhã e a tarde a assistir às aulas, a hora do almoço a trabalhar no
restaurante e o início da noite na casa do seu explicador de línguas. Tudo o
que nesse momento desejava era deitar alguma comida à boca e depois ir
para casa dormir.

“Se não comer qualquer coisa quentinha daqui a menos de cinco
minutos”, murmurou para si próprio enquanto tiritava de frio, “caio para o
lado.”

Aligeirou o passo, passou pelo meio de uma revoada de mendigos que
enchia o passeio e encaminhou-se para a rua onde sabia que era servida uma
magnífica sopa shinasoba a preços bem em conta. Desde que entrara na
Universidade Imperial que a vida de Fukui se tornara um inferno de
trabalho e obrigações adicionais. Além das aulas na faculdade e do namoro
com Harumi, ele próprio quase um emprego, desenvolvia em paralelo os
estudos das línguas inglesa e portuguesa através das aulas privadas que lhe
eram dadas por Hayakawa-sensei, um diplomata na reforma, a troco de uma
mensalidade razoável. Fora justamente para arranjar dinheiro que lhe
financiasse os estudos nesses tempos de crise que o rapaz aceitara o
trabalho em part-time num restaurante da baixa de Tóquio.

As coisas não estavam fáceis no país, e a prova eram os sucessivos
grupos de mendigos com que se ia cruzando pelo caminho; se naquela rua
havia muitos, o que dizer das centenas de vagabundos que enchiam o
Parque Asakusa? Aquela situação era na verdade recente e devia-se ao
colapso da bolsa de Nova Iorque, alguns meses antes. Em consequência do
grande crash das ações, no final do ano anterior, muitas empresas



americanas tinham fechado portas e a América deixara de comprar seda ao
Japão. A queda brusca na procura americana desencadeara uma sucessão de
falências de Tóquio a Osaka. Os agricultores que criavam bichos da seda
deixaram de ter compradores, as fábricas de tecidos viram as encomendas
cair, muitas declararam falência, milhares e milhares de japoneses ficaram
sem emprego, a crise no sector da seda contaminou o resto da economia e,
quando Fukui deu por isso, as ruas de Tóquio e de outras cidades estavam
cheias de desempregados transformados em mendigos.

Considerando a recessão que se vivia no país, o estudante não se podia
queixar da sorte. Tinha um emprego, embora em part-time, e estava certo de
que o esforço de pagar as explicações de inglês e português valia a pena.
Entre outros postos diplomáticos, o seu professor, Hayakawa-sensei, fora
segundo secretário na embaixada de Lisboa e embaixador em Otawa e em
Camberra, onde terminara a carreira, pelo que, além de dominar as duas
línguas, era um homem bem relacionado no Gaimu-sho, o ministério
japonês dos Negócios Estrangeiros.

Quem sabe se, graças àquele contacto, Fukui não arranjaria emprego no
ministério? Os intermediários desempenhavam um papel fundamental no
processo de procura de emprego pois em caso de rejeição os candidatos
podiam preservar o giri de bom nome, bastando para isso alegarem que eles
próprios não se tinham candidatado ao posto de trabalho; era justamente a
existência de um intermediário que permitia salvar a face do candidato. Por
isso decidira que Hayakawa-sensei, sendo um homem tão bem relacionado,
seria o seu intermediário quando chegasse o momento de tentar entrar no
Gaimu-sho e essa realidade também contribuíra para a decisão de o escolher
para seu explicador de línguas.

“Shinasoba!”, gritou uma voz familiar. “Sopa shinasoba. Quentinha e
saborosa! Shinasoba! Sopa shinasoba!”

Chegara ao restaurante. Passou por mais um grupo de mendigos que
cirandavam pela rua dos restaurantes à espera que lhes oferecessem sobras,
evitando pisar alguns que se encontravam deitados no passeio, e meteu pela
porta do estabelecimento das sopas. Acomodou-se no seu canto habitual e
fez sinal ao empregado. Reconhecendo o recém-chegado, o homem do
restaurante aproximou-se, pressuroso, com uma chávena de chá verde que
prontamente depositou sobre a mesa.

“Boa noite, Fukui-san”, disse, cumprimentando o cliente com uma
vênia. “Também o viu hoje?”



“Vi quem?”
“Sua majestade imperial, quem haveria de ser?”
“Não, passei o dia a estudar e a trabalhar.” Esboçou um semblante

inquisitivo. “por quê? Devia ter visto?”
“Sua majestade saiu à rua.”
“Viu-o?”
O empregado puxou a manga da camisa para cima e, orgulhoso,

mostrou uma marca minúscula no braço.
“Até fui vacinado e tudo.”
O estudante pousou os olhos espantados sobre a marca, sem entender o

seu significado.
“Vacinado?”
“Não me diga que não sabia!”, exclamou o homem que servia no

restaurante, quase escandalizado. “Sua majestade imperial fez um passeio
pela cidade para comemorar a conclusão dos trabalhos de reconstrução após
o grande terramoto de 1923 e quinze mil pessoas que poderiam
eventualmente entrar em contacto com o nosso imperador foram vacinadas
contra a varíola.” Endireitou-se e pareceu inchar com o orgulho. “Eu fui
uma delas.”

Fukui esboçou uma expressão incrédula.
“Teve de ser vacinado só porque havia a vaga possibilidade de entrar em

contacto com sua majestade?”
O empregado mostrava-se impante.
“Hai.”
“E… e chegou a estar mesmo diante do nosso imperador?”
O homem hesitou.
“Enfim… tive de me manter dobrado em vênia keirei, como

compreenderá. Mas… mas ouvi o carro passar!”
Fukui suspirou. Era espantoso como nunca conhecera ninguém que

alguma vez tivesse visto o imperador. Em criança chegara a acreditar serem
verdadeiras todas as coisas fantásticas que se diziam de sua majestade,
incluindo que as pessoas que o vissem ficariam cegas. Já sabia que tudo não
passava de um mito, mas o facto de nunca se ter cruzado com ninguém que
tivesse visto o imperador com os próprios olhos parecia-lhe perturbador.
Teriam mesmo todos os que o haviam olhado ficado cegos?

Sacudiu a cabeça, repreendendo-se por contemplar hipóteses tão
absurdas. Já tinha idade, e conhecimentos, para saber que uma coisa dessas



não era possível. Devia ser o cansaço e a fome a pregar-lhe partidas.
“Oiça, venho com um apetite devorador.”
“Deseja uma shinasoba âe Hokkaido, como de costume?”
“Não, desta vez preciso de uma coisa um pouco mais substancial”,

retorquiu. “Traga-me antes uma sopa shinasoba de Kyushu. Bem rica,
ouviu?”

“Hoje apetece-lhe carne de porco, hem? Muito bem.”
Depois de fazer mais uma vênia, o empregado afastou-se e Fukui bebeu

o chá que ele lhe deixara; sempre ajudaria a disfarçar a fome enquanto a
sopa não vinha. Com o apetite momentaneamente aplacado, o freguês
recém-chegado recostou-se na cadeira e tirou o retrato mental ao interior do
pequeno restaurante. Duas mesas eram ocupadas por dois jovens solitários,
como ele, e sentado a uma terceira mesa havia um grupo de estudantes a
discutir política em voz alta.

“Os políticos são uns miseráveis!”, vociferava um. “Enquanto o povo
passa fome, essa gente enche-se de dinheiro.”

“Não viram o que esses gatunos fizeram em Osaka?”, perguntava um
segundo. “Não viram o que os políticos roubaram à custa dos bordéis do
bairro de Matsushima? Foi só meter ao bolso! Falam nas prostitutas de
Matsushima mas as verdadeiras prostitutas são os políticos, essa corja de
malfeitores!”

“E o escândalo da Companhia dos Caminhos de Ferro do Sul da
Manchúria?”, questionava um terceiro. “Compraram aquele navio a preços
exorbitantes e desviaram o dinheiro para o partido!”

“Os comboios e os partidos são só corrupção. Então e o escândalo há
dois anos da Companhia de Caminhos de Ferro Keisei? A Keisei deu uma
batelada de dinheiro ao conselho municipal para ficar com a linha até
Asakusa e o governo não fez nada. Já viram a que tipo de gente está o Japão
entregue?”

“Os políticos é só roubar, só roubar! Os escândalos multiplicam-se, eles
engordam e o povo sofre à custa desses ladrões! Só vos digo, estas ideias de
democracia são um cancro! Os políticos estão a destruir o Japão com a sua
maldita democracia!”

“Democracia? Qual democracia? Para os políticos, democracia é
receberem votos para chegarem ao poleiro e poderem fazer as negociatas
que os enriquecem. É isso a democracia!”



“O Ikki é que tem razão! Precisamos de acabar com o regabofe dos
políticos! E os nossos governantes não nos enganaram só com a ladroagem.
Andaram a dizer-nos que tínhamos de fazer como os gaijin, tínhamos de
fomentar a liberdade de empreendimento e de investimento e abrir-nos ao
capitalismo e essa conversa toda, e o que aconteceu agora? A bolsa caiu em
Nova Iorque e os gaijin esqueceram as balelas sobre a liberdade de
comércio e desataram a proteger as suas economias. Já viram como os
americanos deixaram de nos comprar produtos? As nossas exportações
caíram para metade, vejam só! Para metade! Quem é que aguenta uma coisa
destas? Ah, enganaram-nos com a sua conversa do capitalismo! E quem nos
convenceu a aderir ao capitalismo e à democracia, quem foi? Os nossos
políticos, claro! Só vos digo, o Ikki é que os topa a todos!”

Tratava-se de uma referência a Ikki Kita, o intelectual crítico da
Constituição Meiji e defensor de uma espécie de socialismo nacionalista, ou
nacional socialismo, que se opunha a todas as influências estrangeiras. É
certo que fora em tempos um entusiasta da revolução republicana chinesa e
chegara a deslocar-se à China para a acompanhar, mas desencantara-se com
o caos que se seguira à queda da dinastia Qing e voltara ao Japão para
formar o Yuzonsha, uma organização ultranacionalista, e advogar um estado
autoritário inspirado naquele que havia sido proposto por Platão. Ikki Kita
defendia a nacionalização das indústrias estratégicas, a imposição de limites
à propriedade privada e à riqueza individual, uma reforma agrária que
atribuísse terras aos agricultores produtivos e a expulsão dos gaijin da Ásia,
para o que se tornava necessária a militarização do Japão, pois o país não
tinha força para o fazer sem estar devidamente armado. Opunha-se, no
entanto, à luta de classes marxista, alegando que em vez de unir o país o
conflito entre classes dividi-lo-ia, o que fazia dele um inimigo implacável
dos comunistas.

“Só há uma maneira de acabar com a fantochada, meus amigos:
entregar o poder a sua majestade, o imperador. Esta maldita democracia que
os gaijin nos venderam não funciona! Além do mais…”

Desde que a crise rebentara que o país inteiro discutia os múltiplos
escândalos que envolviam os políticos e o funcionamento da democracia e
do capitalismo, e não havia gente mais exaltada do que os próprios
estudantes universitários. A Universidade Imperial tornara-se um vespeiro
de ideologias, com socialistas e comunistas de um lado da barricada e



ultranacionalistas do outro, uns contra os outros mas todos unidos contra o
capitalismo e a democracia ao estilo ocidental que o Japão adotara.

Sentindo-se já farto daquelas discussões intermináveis, Fukui
concentrou-se no que acontecia noutros pontos do restaurante. Reparou que
junto à vitrina se encontrava uma mesa com uma garota particularmente
bonita de que não se apercebera quando entrara. A moça tinha o olhar
perdido na rua, como se visse mas não visse, num ponto indefinido. As
feições dela eram harmoniosas e delicadas; dir-se-ia uma gueixa. Vendo
bem, a garota mostrava até uma certa parecença com… com…

“Ren!”
O nome saiu-lhe da boca sem aviso, num grito que não dominou e que

impôs um silêncio súbito no restaurante; até os estudantes se calaram. Toda
a gente se voltou para Fukui com expressões confusas, umas de alarme,
outras de espanto. As pessoas tentavam perceber o que se passava, se algo
de grave acontecera, se havia algum problema. Toda a gente excepto a
garota. Ela olhava-o também, mas a emoção no seu olhar não era de alarme
nem de espanto.

Era de perplexidade.
Percebendo que acertara em cheio e a perturbação da garota da vitrina

resultava de ter sido reconhecida por quem não conhecia, Fukui levantou-se
e encaminhou-se para a mesa dela. A garota seguiu-o com uma expressão
intrigada, como se lhe ocorresse uma vaga lembrança mas não soubesse de
onde.

“O senhor… o senhor conhece-me?”
“O que aconteceu naquele dia?”
“Perdão?”
“O dia 1 de Setembro de 1923”, lembrou ele. “Passamos o grande

terramoto Kanto abraçados um ao outro no meio da rua. Não me digas que
te esqueceste…”

Ren levantou-se devagar, os olhos fixos nele a tentar reconhecer nas
feições daquele estudante de vinte anos o miúdo de treze que a protegera
nesse dia terrível.

“És… és tu?”, perguntou, quase a medo. “És mesmo tu?”
Fukui teve vontade de a abraçar, mas uma coisa daquelas era

impensável na etiqueta da sua sociedade. Em vez disso, curvou-se numa
vênia solene.



“Sou eu”, confirmou. “Nem sabes como folgo em ver-te viva e de
saúde!”

Os lábios dela desenharam um sorriso tímido. A jovem devolveu a
vênia, como se exigia de uma moça de bem.

“E eu a ti.” Fez um sinal para a cadeira vazia diante dela. “Senta-te, por
favor.”

Ambos se acomodaram e instalou-se entre eles um silêncio embaraçado,
como acontece quando dois estranhos se conhecem e querem falar mas não
encontram tema. Fukui estudou-a disfarçadamente, embora não com tanto
pormenor quanto desejaria pois ela notou-lhe o olhar perscrutador e baixou
os olhos em sinal de modéstia; era ainda mais bonita do que o rapaz a
recordava.

“Procurei-te por toda a parte depois do terramoto”, disse por fim Fukui
num tom intenso. “Percorri os bairros das redondezas a chamar pelo teu
nome, perguntei a mil pessoas e… e nada. Ninguém me dizia o que quer
que fosse, era como se nunca tivesses sequer existido. Ia enlouquecendo de
ralação.” Inclinou-se para ela sobre a mesa. “O que te aconteceu? Para onde
foste? Vivo há anos com estas perguntas a torturarem-me o coração…”

Ren manteve-se um momento calada, os olhos ainda baixos, a
respiração a tornar-se inesperadamente pesada.

“Depois do terramoto corri para casa à procura dos meus pais e dos
meus irmãos.”

Fez uma pausa e ele quase susteve a respiração.
“Não me digas que eles… que eles…”
A garota abanou a cabeça.
“Não, eles estavam bem. A casa mantinha-se de pé, apenas tinham

caído umas estantes, uns vasos e uns candeeiros. Nesse aspecto não houve
problema.”

“Ufa! Ainda bem!”
“O problema veio a seguir.”
Fukui arregalou os olhos.
“Não me digas que foram apanhados pelo incêndio!”
Ela abanou a cabeça.
“A minha mãe nasceu em Kioto, mas o meu pai é de Pusan.” Respirou

fundo. “Sabes o que isso quer dizer, não sabes?”
Ao perceber as graves implicações desta informação, o rapaz colou a

mão à boca.



“Pusan? Mas isso é na… na…” Estreitou as pálpebras. “O teu pai é
coreano?”

Ren assentiu.
“Era.”
Fez-se silêncio à mesa. Tudo aquilo tinha sucedido sete anos antes, mas

apesar da rápida reconstrução da cidade e da sua metamorfose numa
metrópole ao estilo ocidental os acontecimentos permaneciam muito vivos
na mente de quem passara pela experiência. E o uso do pretérito por parte
de Ren para se referir ao pai não augurava um final feliz.

“O que aconteceu?”
A garota mordeu o lábio antes de responder.
“Quando encontrei os meus pais e os meus irmãos senti um enorme

alivio, como deves calcular. Mas a seguir vimos o centro da cidade a arder e
ficamos preocupados com a possibilidade de as chamas chegarem ali. Os
meus país decidiram que iríamos até Yokohama, onde tinham Amigos.
Metemo-nos ao caminho e, apesar da confusão nas estradas, chegamos à
noite. A ideia era ficarmos lá até o incêndio se apagar. Ao segundo dia,
quando estávamos em casa desses amigos, o meu pai e o dono da casa
saíram para ver como iam as coisas e meteram pela estrada de Tóquio. Duas
horas depois o amigo regressou sozinho. Vinha despenteado e desarranjado,
o ar confuso…”

Uma lágrima brotou-lhe do canto do olho e o queixo começou a tremer-
lhe, forçando-a a calar-se para dominar a emoção.

“Ouve, se calhar é melhor não contares…”
A garota fungou e endireitou-se.
“Não, eu quero deitar isto cá para fora”, disse. Secou a lágrima com as

costas da mão. “O amigo contou que tinham dado com uma barricada
erguida por vigilantes de um bairro das redondezas. Os vigilantes disseram
que os coreanos estavam a incendiar casas e a envenenar poços e tinham de
ser travados. Apercebendo-se do perigo, o meu pai fingiu de imediato que
era japonês, mas eles fizeram uma série de perguntas para testar palavras-
chave em que o sotaque coreano, a existir, se tornava visível. O meu pai
falhou no teste. Então eles… eles…”

Os soluços impediram-na de terminar a frase. Fukui quis agarrar-lhe as
mãos e reconfortá-la, mas mais uma vez a etiqueta não o permitia; era
impensável tocar numa mulher que não fosse da família. Se o fizesse, poria
em causa o giri dela.



“Pronto, pronto…”
A garota levou quase um minuto a recompor-se.
“Já não voltamos a Tóquio, como deves imaginar. Depois do que

acontecera era impossível. A minha mãe decidiu que íamos viver para
Kioto, a terra dela, e foi lá que estive este tempo todo.”

Fukui fez um gesto a indicar a rua para lá da vitrina do restaurante.
“Mas sempre voltaste a Tóquio.”
“Hai” confirmou ela. “A minha mãe quis que eu casasse com um

homem que ela arranjou, de boas famílias e mais não sei quê, mas eu não o
conhecia e a ideia não me agradou. Ela insistiu, disse-me que tinha de
respeitar a tradição e que uma boa japonesa casa com quem os pais lhe
dizem que case. Até citou Confúcio a propósito do dever dos filhos de não
se queixarem.”

“‘Enquanto filho não deves queixar-te, mesmo se estiveres desapontado
com os teus pais’”, enunciou o rapaz, citando o filósofo chinês. “Conheço
bem essas ideias antiquadas. São a desgraça da Ásia.”

Ren fez uma careta de indiferença.
“Eu sei que é a tradição e que tenho o dever ôn de obediência filial, mas

não queria casar com quem não conhecia. De maneira que… enfim, fugi de
casa.”

“Eeh!” exclamou ele, perplexo. “Caramba!”
“Meti-me no comboio e vim aqui para Tóquio. Vivi os primeiros dias à

custa da venda de uma joia que o meu pretendente me oferecera por
intermédio da minha mãe e ao fim de algum tempo consegui que me
aceitassem na Escola de Costura de Ochanomizu.”

“Ochanomizu? Isso é perto da Universidade Imperial…”
“Pois é. Em troca de uma cama para dormir, de duas refeições simples e

das lições de costura, faço as limpezas na escola. Esfrego o chão, varro as
escadas, lavo a roupa, limpo a cozinha… tudo o que é limpeza naquela casa
é comigo.”

Nesse instante apareceu o empregado com a sopa shinasoba de Kyushu
que Fukui havia encomendado. Pousou-a sobre a mesa e o rapaz, quando
pegou na colher para a provar, reparou que a única coisa que Ren tinha
diante dela era uma chávena de chá.

“Não tens fome?”
A garota lançou um olhar miserável para a chávena e depois para a sopa

fumegante diante dele.



“Bem… não.”
A hesitação foi quanto bastou para que Fukui confirmasse o que o olhar

dela já denunciara. A garota estava esfaimada mas, por obrigação giri para
com o seu bom nome, que a forçava a fingir-se saciada quando morria de
fome, optara por se sacrificar e simular que estava bem. Lendo os sinais, o
rapaz virou-se para o empregado e fez um novo pedido.

“Traga outra sopinha para a menina.”



XI

“… te disse que não me posso ir embora!”
A afirmação de Bang, proferida quase numa súplica, despertou a

atenção de Lian-hua. A menina tentava dormir havia alguns minutos, mas o
tom veemente das palavras do pai deixou-a intrigada. Com cuidado para
não fazer barulho, ergueu-se da esteira e colou a orelha direita à parede; as
divisórias do pavilhão eram frágeis e deixavam passar o som da conversa
dos pais no compartimento ao lado.

Ao ouvir as primeiras palavras, Lian-hua percebeu que tão cedo não
conseguiria pregar olho. Bang e Meixing tinham habitualmente a
preocupação de falar em voz baixa quando se deitavam, o que em condições
normais tornava incompreensível o que diziam, mas daquela vez a
discussão tornara-se mais acesa e, no calor da argumentação, acabaram por
pronunciar palavras e até frases claramente audíveis.

“Podes e vais!”, vociferou a mãe, exaltando-se. “Ambiciono muito mais
do que esta pasmaceira na província, ouviste? Já viste a vida de uma mulher
por aqui? Os meus pais combinaram o nosso casamento com os teus,
acertaram entre eles o valor do dote e eu nem sequer te conhecia no dia em
que me casei contigo. Fui vendida como uma mera mercadoria!”

“De que te queixas? Sabes bem que é esse o costume! Todas as
mulheres na China casam assim…”

“Mas é essa China que o teu rico Sun Yat-sen ambicionava? Repara que
tive de abandonar a minha família e vir viver para aqui entre estranhos.”

“Estranhos?”
“Sim, estranhos”, insistiu ela com veemência. “Deixa-me lembrar-te

que eu não conhecia a tua família de lado nenhum! Mesmo assim tive de vir
para aqui submeter-me a ela e sujeitar-me à tirania da tua mãe e…”

“Não fales mal dela!”



“… aos caprichos do teu pai sem sequer um murmúrio de queixume.
Passei da submissão ao meu pai para a submissão a toda a tua família. Uma
escrava. Oh, quantas lágrimas derramei em silêncio! Nunca me esquecerei
daquele dia em que a tua mãe me mandou fritar um pato e o teu pai me
disse que o cozinhasse a vapor. Ayah, achavam que eu tinha de fazer o
milagre de preparar o mesmo prato das duas maneiras ao mesmo tempo!
Como achas que me senti quando a tua mãe me caiu em cima por ter
obedecido ao teu pai e cozinhado o pato a vapor? O que queria ela que eu
fizesse? Se tivesse fritado o maldito pato caía-me ele em cima! Como
poderia ter resolvido o problema?”

“Não te estejas a fazer de vítima, tai-tai. Sabes bem que, em
comparação com a esmagadora maioria das mulheres, sempre tiveste uma
vida santa. Quem cozinha aqui no Jardim das Flores Esplendorosas são os
cozinheiros ou, havendo problemas, as amahs. Que eu saiba só dessa vez
tiveste de ir para a cozinha.”

“Ayah! E essa única vez bastou-me! Como é possível cozinhar um pato
ao mesmo tempo a vapor e numa frigideira?”

“Devias agradecer aos teus antepassados a sorte de vires para a minha
família. A maior parte das mulheres passa muito pior do que tu, como bem
sabes!”

“E os olhares que me lançam nesta quinta por eu não ter gerado um
rapaz?”, perguntou Meixing, ignorando os argumentos dele. “Tratam-me
como se eu não existisse, como se não tivesse cumprido o meu dever de
mãe, como se não fosse ninguém.”

“Todas as famílias esperam que as mulheres tenham filhos, tai-tai. É
normal. São os rapazes que continuam a linha da família, não as meninas,
pois elas partem para as famílias dos maridos, como decerto não ignoras, e
a linhagem perde-se. Não podes por isso censurar a minha família por reagir
assim. O que interessa, no entanto, é o que eu penso e sinto e não podes
duvidar da sinceridade das minhas objeções a todas essas tradições
obsoletas. Já não vivemos nos tempos dos Qing e dos Ming, é preciso
modernizar a China e a modernização passa por uma maneira nova e
moderna de encarar as mulheres. Sempre defendi isso e não mudei de
opinião.”

Ouviu-se um gemido e, no quarto ao lado, Lian-hua percebeu que a mãe
chorava.

“Oh, sou tão infeliz…”



“Pronto, tai-tai, pronto”, murmurou ele, tentando confortá-la. “Que
queres que eu faça?”

“Sabes muito bem o que quero que faças”, disparou ela com voz
chorosa. “Temos de sair deste lugarejo custe o que custar e esse convite do
Kuomintang não pode ser atirado pela janela fora.” O tom com que falava
ganhou uma súbita firmeza e tornou-se assertivo. “Não te atrevas, Yang
Bang! Não te atrevas!”

“Mas o Jardim das Flores Esplendorosas é a nossa casa…”
“Durante quanto tempo? Não te esqueças que quem vai herdar esta

quinta não és tu, mas o teu irmão. O que esperas tu da vida? Queres ficar
para sempre às ordens dele?”

“O Jardim das Flores Esplendorosas, insisto, é a nossa casa.”
“Qual casa? Não vês a crise que para aí vai? Não podemos ficar

dependentes do que a terra e os bichinhos da seda produzem, Bang. Além
do mais, como os yang guizi deixaram de nos comprar produtos e a
agricultura está a entrar em colapso por toda a China, disseram-me que o
preço das propriedades já começou a baixar.”

“Esta crise vai passar depressa, tai-tai. Temos de ser pacientes.”
“Não é verdade, Bang. Sempre ouvi os meus pais dizerem que a

propriedade é a coisa mais segura que existe, nunca baixa de preço. Quando
ela baixa, como está agora a acontecer, a crise é de uma gravidade
tremenda. Por isso mesmo, que nem te passe pela cabeça recusar esse
convite, Yang Bang! Nunca te perdoaria!”

“Mas, tai-tai, mesmo que seja assim, não vês que a Lian-hua ainda está
muito fragilizada pelo que lhe aconteceu? Se eu partir, não poderei estar
aqui para ajudar a educá-la e…”

A conversa tornou-se de novo inaudível no compartimento ao lado, para
grande frustração de Lian-hua. O pai dizia que não se podia ir embora e a
mãe insistia que ele tinha de ir. Ir embora para onde? O que se passaria?
Que quereria tudo aquilo dizer? Decerto a discussão tinha uma relação
qualquer com a carta que ele recebera nessa noite, mas qual?

A garota encostou a orelha à parede com mais força e concentrou-se,
esforçando-se por destrinçar o que era dito no quarto dos pais.

“Estão zangados?”
Lian-hua virou-se para a esteira ao lado, onde dormia a sua irmã de três

anos, e colou o indicador aos lábios. “Não faças barulho, Chu-hua! Dorme.”
A irmã esfregou os olhos, estremunhada.



“Mas eles estão a falar alto!”, queixou-se ela. “Ayah! Os pais estão
zangados?”

“Não estão nada, é uma festa”, mentiu, pondo o lençol sobre a cabeça
da irmã para abafar os sons exteriores. “Anda, faz oó.”

Chu-hua aquietou-se por baixo do lençol e Lian-hua concentrou-se de
novo nos sons que atravessavam a parede entre os dois quartos.

“… não é pedir muito, pois não?”, dizia nessa altura a mãe com ardor.
“Um ano passa num instante.”

“Pois, mas é um ano que não estou convosco.”
“Nós aguentamo-nos, fica descansado”, argumentou Meixing. “Num

ano faz-se o futuro.”
“Sim, mas há ainda o meu pai, tai-tai. Sabes bem que ele não quer

confusões com a política e não vai autorizar que eu parta.”
“Ayah, homem, não sejas complicado nem te desculpes com o teu pai!”,

repreendeu-o a mãe. “Vai ter com ele ao Pavilhão Púrpura e verás que
autorizará se lhe falares como deve ser. De resto, já disse à amah que te
prepare a mala de viagem. Amanhã quero-te fora da quinta, ouviste?”

Perante estas palavras pronunciadas com grande firmeza, o marido
respondeu quase num queixume, as frases de novo incompreensíveis, mas
mais que aquilo que disse foi o tom com que o disse, uma lamúria submissa
que revelou quem ganhara a discussão.



XII

O reencontro com Ren deixou Fukui nas nuvens; era como um sonho
tornado realidade. Quantas vezes não desejara revê-la, quantas fantasias não
alimentara ao longo de todos aqueles anos? Fantasias, sim. À medida que ia
amadurecendo não se fora convencendo de que esses sonhos não passavam
de ilusões? Não dissera Fukui a si mesmo vezes sem conta que deveria
viver na realidade? Na verdade já se havia mentalizado de que não voltaria
a ver a garota com quem vivera o terramoto de 1923 e que aquele abraço
não passara de um momento fugaz, um breve relampejo de sol que o
iluminara antes de se apagar. Vira-a, apaixonara-se e perdera-a.

A vida, porém, tem destas coisas e o facto é que, contra todas as
probabilidades, e quando já se habituara à ideia de que não voltaria a
encontrá-la, afinal ela reaparecera. Que mais poderia desejar? Como Ren
passava os dias na escola de costura e ele nas aulas, combinaram que daí em
diante se encontrariam todas as noites no restaurante das sopas shinasoba
depois de Fukui terminar as suas lições particulares de português e inglês
com Hayakawa Kanpei. Os jantares tornaram-se assim momentos especiais.

Desde então a vida do estudante complicara-se consideravelmente,
sobretudo porque não tivera coragem de cortar com Harumi. Já não lhe
bastava o part-time no restaurante à hora do almoço, mais as aulas na
faculdade de manhã e de tarde e as lições particulares de línguas à noite; a
isso tudo, que já não era pouco, acrescentavam—se duas relações paralelas,
durante o dia com uma garota, à hora do jantar com outra. Nenhuma delas
sabia da existência da outra; era como se se desdobrasse em duas vidas
diferentes, numa das quais namorava a bela mas frívola Harumi e na outra a
encantadora e discreta Ren.

Qual será a mais bonita?, interrogava-se Fukui amiúde nos intervalos de
ambas as existências. Sempre com vestidos ocidentais ou quimonos
sofisticados e de maquilhagem impecável, Harumi era sem dúvida a que



mais atraía as atenções dos homens; tratava-se do tipo de garota que fazia
os estudantes deterem-se nos corredores da Universidade Imperial para a
verem passar, até porque, apesar de ser uma moga, se meneava como uma
gueixa.

Já Ren se mostrava diferente; igualmente atraente, mas de uma beleza
menos trabalhada, embora mais delicada e subtil, com uma voz suave e um
olhar amendoado e meigo que inspirava ternura. Decidir qual a mais bela
afigurava-se-lhe impossível; era como comparar o crisântemo com o lótus.
Embora, havia que admiti-lo, tivesse um fraquinho especial pelo lótus.

Com uma aparência contraditória de tradicionalismo e modernidade que
ocultava uma depravação insuspeitada na intimidade, Harumi seria decerto
o sonho de qualquer rapaz. Parecia a Fukui inimaginável que Ren
permitisse metade dos avanços carnais que Harumi oferecia com tanta
generosidade e empenho, pelo que as liberdades a que a namorada se dava
quando a porta do laboratório de Física se trancava a tornavam
insubstituível. Os assuntos dela, porém, fatigavam-no, em especial a
obsessão pelas longas sessões de maquilhagem a que por vezes o forçava a
assistir, para não falar das conversas fúteis nas quais ia participando com
murmúrios distraídos.

Quanto a Ren, apesar de não frequentar a universidade nem ser uma
moga na verdadeira acepção da palavra, tinha interesses mais elevados; era
uma pessoa fascinada pelo mundo e com ela os diálogos fluíam com uma
naturalidade de que se tornara dependente. Além do mais, partilhavam a
mesma visão das coisas e, num país onde o papel das mulheres era muito
secundarizado, a garota parecia encarnar o espírito livre das japonesas de
tempos idos, antes de as ideias vindas da China as terem aprisionado no
Japão.

Isso era, aliás, particularmente visível nas suas leituras. Ren andava
muitas vezes agarrada a um livro. Surpreendera-a numa ocasião com um
volume de poemas Nara e noutra a ler o Genji Monogatari, uma obra
imensa que se tornara o grande clássico do século XI e o expoente maior da
literatura japonesa.

“Sabias que a grande literatura clássica japonesa foi escrita por
mulheres?”, perguntou Ren. “Não te esqueças que Murasaki Shikibu era
uma mulher…”

“Toda a gente sabe isso.”



Não havia de facto nenhum japonês culto que ignorasse que a autora do
Genji Monogatari, a obra cuja personagem principal, o príncipe Genji, vivia
rodeada de amigas e se interessava pelo amor, pelas letras e pela filosofia,
era uma dama da corte de Heian, como então se chamava Kioto.

Ao que se dizia, a história fora inspirada na vida do príncipe herdeiro da
época. O exemplo da senhora Murasaki foi de resto seguido por outras
romancistas, como as senhoras Sarashina e Sei Shônagon.

“E convém lembrar que a maior parte dos autores das poesias Heian e
Nara eram também mulheres”, acrescentou com evidente orgulho. “Foram
aliás elas quem escreveu os textos fundadores da literatura japonesa. Os
homens de cultura andavam nesse tempo tão preocupados com falar chinês
que nem ligavam à nossa língua.”

“Pois, pois”, devolveu Fukui em tom jocoso. “Foi por isso que o Japão
ficou com fama de país efeminado.”

Tratava-se de uma referência à forma depreciativa como os chineses
daquelas épocas remotas se referiam aos japoneses, criticando o papel das
mulheres na literatura nipônica. Esses comentários de desprezo picaram o
orgulho viril dos homens japoneses e foi isso que os levou a pôr as
mulheres nos seus lugares, terminando assim por fim a enorme influência
feminina na gênese das letras nipônicas. Desde então viviam sob o jugo
deles.

“Yare yare!”, exclamou Ren, evidentemente conhecedora de toda a
historia. “És insuportável, Fuku-chan! Detesto-te!”

Não havia dúvida, pensou Fukui com um sorriso de agrado. Apreciava
ouvi-la usar o seu petit nom mignon e defender as ideias dela com uma
insubmissão incaracterística das japonesas. Ren mostrava-se realmente
muito diferente de Harumi.

Poderia até argumentar-se que Harumi era uma moga de aparência
moderna mas conservadora na alma, enquanto Ren era conservadora na
aparência e moga de alma.

O rapaz apercebeu-se do espírito livre e ocidental de Ren num dos
jantares na loja das sopas shinasoba. Estavam ambos diante das suas
suculentas tigelas de tonkotsu shinasoba quando viram dois camiões
militares passar com fragor pela rua pejada de vagabundos desempregados.
O chão estremeceu e os vidros da loja tilintaram, mas o casal nem se
mexeu.



“O país parece ter enlouquecido, Fuku-chan”, observou ela depois de os
veículos desaparecerem. “A crise é terrível, mas o pior é o que está a fazer
às pessoas.”

O olhar do rapaz desviou-se para os vagabundos.
“Referes-te aos desempregados?”
“Sim, também, mas… reparaste na tropa? Agora andam todos exaltados

por causa deste tratado na conferência de Londres, apesar de termos
conseguido tudo o que queríamos. Já viste isto?”

Ren aludia à conferência naval que acabara de se realizar em Londres
para tratar as feridas deixadas em aberto pela Conferência Naval de
Washington, oito anos antes. Embora os japoneses tivessem visto
reconhecido o direito a terem uma marinha maior do que a anteriormente
autorizada, o acordo recusava-lhes ainda a paridade com os Estados Unidos
e a Grã-Bretanha, que aliás não exigiram, o que deixara exasperada a
Marinha Imperial.

“Pois, eu sei. Os militares andam furiosos com o primeiro-ministro
Hamaguchi por não ter imposto a paridade. Dizem que ele não conhece giri
e que os seus atos envergonham o Japão e deixam o mundo a rir-se de
nós… essas coisas. Temo, no entanto, que não estejam a ser razoáveis. O
facto é que o Tratado Naval que Hamaguchi assinou nos permite aumentar a
tonelagem da marinha.”

“Só te digo, os tempos difíceis trazem à tona o melhor e o pior das
pessoas”, observou Ren. “Se não tivermos cuidado, estes militares que a
tanta gente parecem ser a salvação acabarão por nos fazer naufragar.
Escreve o que te digo.”

“Que queres dizer com isso?”
“Olha para o que aconteceu ao meu pai depois do terramoto. Em crise

as pessoas perdem a cabeça, Fuku-chan. Fazem coisas terríveis. A
democracia e o capitalismo dos gaijin foram abalados como se um
terramoto se tivesse abatido sobre nós, não há dúvida, mas perguntou-me se
a mão dura dos militares e o exemplo que estão sempre a invocar, dos
quarenta e sete ronin, será a melhor solução. Dizem que temos de mostrar
que conhecemos giri e que precisamos de defender o nosso bom nome
mesmo que isso implique o suicídio, como fizeram os quarenta e sete. Hee,
eles querem que a nação inteira cometa seppuku para defender a sua honra!
Isto é uma loucura! O Japão tem de mudar de mentalidade, Fuku-chan. De
nada serve aderirmos à tecnologia moderna se mantivermos os valores



medievais. Com todos os problemas que lhe estão associados, não será a
liberdade o melhor caminho para alcançarmos o progresso?”

A observação enterneceu Fukui, tão próxima estava do seu próprio
pensamento; encontrara de facto a sua alma gémea.

“Pareces Mill falando…”
“Quem?”
“John Stuart Mill”, esclareceu ele. “Um gaijin que li na minha

juventude. Foi ele que me mostrou que na realidade se quisermos evoluir é
essencial termos liberdade de pensamento.”

Os olhos da garota cintilaram.
“Wa! Conta-me, Fuku-chan! Conta-me tudo!”
O entusiasmo dela arrancou-lhe uma gargalhada.
“Não há nada para contar.”
“Claro que há.” Juntou as mãos numa suplica. “Por favor, Fuku-chan!

Imploro-te! Diz-me o que escreveu esse gaijin.”
Como resistir a um pedido feito daquela maneira?
“Mill escreveu um livro sobre a liberdade que esses comunistas e esses

ultranacionalistas deveriam ler se tivessem algum juízo”, rendeu-se Fukui.
“E os próprios democratas também, pois muitos pensam que as eleições
bastam para manter os governantes em respeito e garantir o sucesso da
democracia, e não é bem assim. Mill constatou que a democracia pode levar
à tirania da maioria e à opressão da minoria, conduzindo a um conformismo
de crenças e de ação que, em vez de gerarem progresso, o travam. Trata-se
da má democracia, que levou à condenação de Sócrates e entristeceu
Platão.”

“Quem?”
“São coisas da filosofia política dos gaijin, não ligues”, disse ele

apressadamente. “A má democracia levou o gaijin Platão a defender que a
democracia não funciona porque as pessoas são como crianças e as crianças
não podem governar, pois seguem caprichos. Sugeriu que a governação
fosse entregue a um filósofo-rei, um governante honesto e esclarecido. O
problema é que esse filósofo-rei pode degenerar num tirano, claro. Foi aliás
o que constatou um outro gaijin chamado Aristóteles. É esse um dos
grandes perigos da má democracia: faz-nos acreditar que é melhor
entregarmos o poder a um filósofo-rei. À primeira vista a ideia até parece
interessante, mas quando damos por ela já o filósofo-rei se tornou um
tirano.”



“Não conheço esses gaijin, mas de certo modo é isso que se passa aqui
no Japão. Como propõem os gaijin resolver o problema da má
democracia?”

“Mill disse que a única maneira é respeitar as liberdades individuais. A
sociedade só pode interferir na liberdade de uma pessoa quando há o risco
de essa pessoa provocar danos noutra. De resto, não deve haver
interferências, por bizarras que sejam as crenças de cada um.”

Ren pestanejou, surpreendida com o radicalismo da proposta.
“Mesmo que… que… enfim, esquece.”
“Não, diz lá.”
Ela pôs a mão à frente da boca e reprimiu um risinho.
“Tenho vergonha.”
“Anda, diz.”
“Tenho vergonha, já disse.”
“Se não disseres, não te conto mais nada.”
Cruzando os braços como se tivesse amuado, Fukui se calou.

Percebendo que ele não cederia, a garota olhou para todos os lados e
constatou que ninguém no restaurante das sopas lhes prestava a menor
atenção. Mesmo assim hesitou; atrever-se-ia?

“As pessoas podem fazer o que quiserem, mesmo que sejam pessoas
que… sei lá, mesmo que enfim, que gostem de outras do mesmo… do
mesmo sexo?”

A pergunta, que seria digna de uma verdadeira moga, arrancou uma
risada incrédula de Fukui.

“Yare yare! Por onde anda essa cabecinha?”
“Não troces, Fuku-chan. Responde à pergunta.”
“Sim, claro que sim”, foi a resposta que deu. “Desde que as pessoas não

causem danos a outras, têm toda a liberdade de pensar e fazer o que bem
entenderem e ninguém tem nada a ver com isso. Mill defendeu que cada um
é soberano sobre o seu corpo e a sua mente e este principio da liberdade
individual aplica-se ao pensamento, à expressão de opiniões e aos atos.”

“Hee! Esse gaijin é atrevido, eh?”
“Muito, embora tenha reconhecido que os atos devem sofrer maiores

restrições porque, como é evidente, podem provocar danos que as meras
palavras não provocam, não é verdade?”

“E se não houver liberdade?”



“Não progredimos. Mill avisou que, se o princípio da liberdade
individual não for garantido, toda a sociedade sofrerá, porque sem liberdade
de pensamento a inovação será mais difícil. A evolução nasce da inovação,
não da guerra entre classes ou povos ou raças, e a inovação só surge se a
pessoa for livre de pensar o que quiser e puder testar as suas ideias quando
em confronto livre com as ideias dos outros. Se houver unanimismo, e as
ditaduras trazem o unanimismo, não haverá inovação porque as ideias
novas serão reprimidas. Com as ditaduras de classe, de nação, de raça ou do
que quer que seja, entraremos em declínio. Ele aliás comparou o progresso
no Ocidente, onde existe liberdade individual, com o atraso da China, onde
as tradições suprimiram a liberdade e impediram a inovação. O atraso da
China, escreveu Mill, tem origem na ausência de liberdade individual e na
submissão acrítica ao coletivo, em particular ao conceito confucianista de
família.”

Ren deu um saltinho na cadeira e bateu palmas entusiásticas.
“Hee! Precisávamos que esse gaijin viesse para cá!”
A reação da garota pareceu adorável a Fukui. O rapaz endireitou-se

sobre o tatami do restaurante e adotou uma postura teatral, como se posasse
para a plateia.

“Para que precisamos dele se já cá estou eu?”



XIII

Não havia no Jardim das Flores Esplendorosas lugar que mais
fascinasse Lian-hua que o Pavilhão Púrpura, pois era naquela construção
pintada de vermelho-forte, graciosa e imponente no topo da colina da quinta
e bordejando o lago dos lótus, que vivia o avô Lao. Pode pois imaginar-se a
excitação que a invadiu quando nessa manhã o pai lhe anunciou que iriam
ali.

“O avô vai deixar-nos entrar?”
Caminhavam já para o local e Yang Bang manteve o rosto hirto, tão

tenso se sentia.
“Vamos ver.”
O elegante pavilhão do patriarca dos Yang apareceu por entre as

ameixoeiras e, logo que o viu, Lian-hua sentiu-se assaltada por um
nervosismo inexplicável. O facto é que ela e a irmã não estavam habituadas
a deslocar-se até àquela parte da quinta; o ancião da família era uma figura
demasiado poderosa e distante para que as netas, ou mesmo os filhos, se
aproximassem da sua área residencial sem serem expressamente
convocados.

“E elas?”, quis saber Lian-hua, irrequieta. “Vão estar lá?”
Dessa vez o pai não respondeu, embora não ignorasse a quem a filha se

referia. Todos os que viviam na quinta sabiam que o avô Lao mantinha
concubinas, que viviam como reclusas no Pavilhão Púrpura e raramente
eram vistas pelos restantes residentes da propriedade, incluindo a própria
família. Delas Lian-hua ouvira certo dia uma amah garantir que se tratava
de garotas de beleza celestial, pela forma como falara dir-se-iam mesmo
anjos, mas uma conversa surpreendida aos pais indicava que seriam antes
garotas de origens humildes que o avô Lao ia buscar às aldeias vizinhas e
depois educava para que melhor o servissem nas suas artes. A verdade é
que Lian-hua nunca lhes pusera os olhos em cima e por isso nem sequer



sabia se o que se dizia tinha algum fundo de verdade ou não passava de
matéria de lenda. Seria nesse dia que por fim as veria?

“Vamos, meninas.”
As palavras de Bang foram proferidas tanto para encorajar as filhas

como para se incentivar a si próprio a avançar, pois era a primeira vez que
se dirigia ao Pavilhão Púrpura sem ter sido chamado. É certo que
comunicara previamente à amah Número Um do pai que o iria visitar nessa
manhã para tratar de um assunto urgente, pelo que não iria aparecer de
surpresa, nem tal era imaginável ou seria tolerado, mas só o facto de uma
vez na vida se fazer convidado do seu próprio progenitor o deixava ansioso.
Lian-hua intuía que fora justamente por isso que Bang as trouxera, a ela e à
irmã.

O pai esperava acalmar-se com as filhas por perto. Além do mais, quem
sabe se a vontade do avô Lao se amaciaria na presença das netas?

Deram com o patriarca a evoluir em movimentos harmoniosos no
jardim diante do pavilhão onde residia, os pés quase a tocarem na berma do
lago dos lótus, o tronco ereto, os braços e as pernas estendendo-se e
encolhendo-se com lentidão e equilíbrio. Dir-se-ia que evoluía numa
coreografia silenciosa.

“O que está o avô a fazer?”, sussurrou a pequena Chu-hua à irmã mais
velha. “A dançar?”

“Está a fazer tai chi chuan.”
“O que é isso?”
“Tai chi chuan significa supremo derradeiro punho”, explicou Lian-hua,

que na verdade do assunto tinha apenas uma ideia vaga. “É uma espécie de
ginástica que…”

O pai repreendeu-as com um súbito abanão.
“Chiu!”
As meninas calaram-se de imediato e, intimidadas, ficaram a observar o

avô Lao executar a estranha dança lenta. Mexia-se sempre devagar e com
gestos majestosos. Um movimento era o yin, a seguir respondia o yang, a
respiração associada aos movimentos ritmados através de técnicas neigong,
a postura coordenada pelo sistema chi gong de energia da vida, tudo sempre
em deslocação, em metamorfose. Num instante formava-se uma figura que
logo se desfazia para formar outra e outra ainda, como água a fluir em
formas sucessivas, em mutação permanente, como se o seu executante
assim demonstrasse que tudo é mudança, a realidade não é estática, a vida é



movimento incessante e só quem desenvolve essa consciência pode penetrar
no grande mistério da existência.

Depois de concluir o movimento conhecido por “apanhar a cauda do
pássaro”, o patriarca dos Yang pôs fim aos exercícios de tai chi chuan e
sentou-se no chão em posição de lótus, junto a um livro que tinha deixado
aberto sobre a relva, e fechou as pálpebras enquanto o vento lhe agitava
livremente a barba branca. Ao movimento permanente sucedera-se a
imobilidade completa, como o yin que se segue ao yang.

Parecia dormir, mas a sua postura compenetrada conferia-lhe um certo
ar de asceta; dava a impressão de que acabara de mergulhar na própria
eternidade e com ela se fundira.

A meditação do avô Lao prolongou-se por alguns minutos, durante os
quais ninguém se atreveu a mexer-se; dir-se-ia que Bang e as filhas estavam
diante do próprio Buda e receavam desfazer o encantamento que o
envolvera. Poderia ser uma estátua, mas o chi, a energia da vida, enchia-lhe
os pulmões e se distribuía pelo corpo, fazendo dele o homem que nunca
deixara de ser.

De repente o ancião abriu os olhos e, sorrindo com bonomia, encarou-os
como se retomasse uma conversa que mal acabara de ser interrompida.

“Aproximem-se, meninas”, convidou-as, agitando os dedos e as unhas
enormes. “Aproximem-se.”

Puxadas pelo pai, as duas crianças abeiraram-se do avô e fizeram uma
vênia profunda, prontamente imitadas por Bang.

“A sua bênção, meu pai.”
O avô Lao esboçou um gesto lânguido a indicar-lhes que se sentassem

diante dele.
“Ah, a poesia Tang é magnífica”, disse, estendendo o braço para o livro

que estava aberto no chão. “Magnífica! Querem ouvir esta preciosidade de
Li Po?”

“Sim, meu pai.”
O velho pegou no livro e deteve-se num poema impresso na página par,

que recitou com lentidão.
As montanhas erguem-se
Acima do rosto do homem.
À volta da cabeça do cavalo
Surgem as nuvens.
Olhou-os à espera da reação.



“É… é muito bonito.”
“Repararam na harmonia entre os tons ping, doces e longos, e os tons

tseh, graves e abruptos? Que subtileza! Que maravilha! Ayah, parece até
que as palavras cantam! É assim que se abrem aos poetas as portas do reino
mágico da perfeição. E a forma como o poema se mistura com a pintura?
Notaram? Até dá a impressão de que, em vez de duas artes, estamos perante
uma única, não é? A poesia toma-se pintura. Absolutamente notável.”

“Sem dúvida, meu pai”, concordou o filho. “Li Po é um mestre a usar as
palavras para criar imagens.”

“Ah, é extraordinário! As palavras, embora breves e afiadas, à primeira
vista não têm sentido, mas a verdade é que pintam cenas num quadro
imaginado como se os versos fossem tinta e o silêncio uma tela. Dir-se-ia
até que jogam com a perspectiva, já repararam? O rosto do homem e a
cabeça do cavalo são o primeiro plano, as montanhas e as nuvens estão lá
ao fundo, mas as duas perspectivas misturam-se numa única imagem, os
picos das montanhas parecem surgir em torno da cabeça do homem, as
nuvens distantes formam uma linha que toca a cabeça do cavalo. Pintura e
poesia fundem-se assim numa mesma arte e dão-nos um aroma, um
vislumbre, uma intuição do grande mistério da existência.”

“Já dizia o grande Chin Sheng-tan, o que é a poesia senão a voz do
coração?”

O avô Lao ronronou o seu assentimento e, com um gesto suave, fechou
o livro de poemas que tinha nas mãos e encarou o filho, o rosto ainda
sereno mas o olhar a endurecer e a expressão a assumir gravidade perante a
perspectiva da mudança de tema.

“Vieste falar comigo por causa da carta que aquele soldado te enviou,
não é verdade?”

“Sim, meu pai.”
“Ele quer levar-te para o Kuomintang.”
“Assim é, meu pai.”
A confirmação das intenções de Bang arrancou um prolongado suspiro

do avô Lao.
“Talvez tenha chegado a hora de te lembrar os teus deveres, meu filho”,

disse pausadamente. “Como sabes, se é certo que na China coexistem o
taoismo e o budismo, não é menos verdade que nesta casa nos regemos
pelas eternas verdades do mingchiao, a religião dos nomes que o ilustre
Kong Fuzi nos ensinou. Eu sei que nós, os chineses, nos sentimos



naturalmente atraídos pelo mistério, pela ideia do eterno e pelo romantismo
do tao. Fascina-nos a dualidade universal do yin e do yang e a busca taoista
da harmonia com o cosmos.” Alçou uma sobrancelha, inquisitivo. “Ou
acaso não sentes em ti o apelo por essa dualidade, meu filho?”

“Claro que sinto, meu pai. A palavra yin evoca o tempo invernoso e
encoberto, o céu chuvoso e o interior, o frio e a sombra, enquanto a palavra
yang nos remete para o verão e o sol, o dia soalheiro e o exterior, o calor e a
luz. O yin é feminino, o yang masculino. Um é a morte, o outro a vida, um
é o vazio e o outro a matéria, um é passivo e o outro ativo. É da alternância
ou da oposição entre os dois que nasce o movimento da grande roda da
existência e o nosso amor pelo justo meio, e é desse principio fundamental
do tao que emerge a evidência de que a distinção entre a vida e a morte não
passa de uma aparência. Não devemos, na verdade, recear a morte nem
amar a vida. Tudo, meu pai, é tao”

O avô Lao esboçou um leve sorriso.
“Vês como brilha em ti a luz do tao, meu filho? Porém, sendo taoistas

por natureza, não te esqueças de que a nossa educação é confucianista. Foi
o ilustre Kong Fuzi que nos ensinou a deixar os deuses tranquilos e a
centrar-nos na figura humana e na nossa existência terrena. Ainda há
instantes estive a fazer os meus exercícios matinais de tai chi chuan, e o que
é o conceito por detrás do supremo derradeiro punho, que como sabes
representa a fusão, senão o ponto de encontro do tao com o mingchiao
confucianista? Não tenho de te explicar qual o deus do mingchiao, pois
não?”

“A família, meu pai.”
“O ilustre Kong Fuzi ensinou-nos a venerar a família”, anuiu o avó Lao.

“Enquanto os outros adoram um qualquer Deus que existe lá nos Céus, nós,
os confucianistas, adoramos a nossa família, e sobretudo os nossos pais.
Disse o ilustre Kong Fuzi: ‘Ao servir os seus pais, o filho piedoso venera-os
na vida diária, dá-lhes felicidade enquanto os alimenta, trata deles na
doença, sofre profundamente com a sua morte e sacrifica-se por eles com
solenidade.’ É ou não assim?”

“Sim, meu pai.”
“Não é por acaso que entre nós a palavra chiao ou religião, é derivada

de hsiao, ou piedade filial. O respeito pelos pais e pelos mais velhos e o
amor pela família são a nossa religião. É o hsiao a única ligação tangível de
cuja existência o ser humano se apercebe e o homem só se torna homem na



sua relação com o outro. Lembras-te do Hsiao King, o Manual Clássico da
Piedade Filial, que te dei a ler quando eras pequeno?”

“Tal como os meus irmãos, tive de o decorar.”
“Então recita-me o que disse o ilustre Kong Fuzi ao seu discípulo Tseng

Tse no Hsiao King sobre o ponto onde se inicia a piedade filial.”
Bang fez um esforço e concentrou-se no trecho do grande texto

confucianista que as crianças chinesas eram obrigadas a memorizar logo
que chegavam à idade escolar.

“Está dito pelo ilustre Kong Fuzi no Hsiao King: ‘A piedade filial é a
base de toda a virtude e a origem de toda a cultura. Senta-te e escuta-me. O
corpo e os cabelos e a pele foram-nos legados pelos nossos pais e não
podem ser danificados. É aí que começa a piedade filial. Apenas fazer o que
está correto e caminhar pelo caminho da retidão, a fim de legar para a
posteridade a reputação de um homem honesto para a maior glória dos
nossos antepassados: é esse o ponto culminante da piedade filial. A piedade
filial começa nos deveres para com os pais, conduz-nos ao serviço do
soberano e desemboca na formação do carácter.’”

“Muito bem”, aprovou o avô Lao. “Isso quer dizer que o teu corpo não é
apenas teu, mas também meu, porque sou teu pai. O teu corpo, o teu cabelo
e a tua pele, ou seja, toda a tua vida, pertencem-me também a mim e por
isso não podes fazer deles o que bem entenderes. O que nos conduz ao teu
pedido, meu filho. Queres ir para onde esse soldado te manda? A resposta
está inscrita nas sábias palavras do ilustre Kong Fuzi: ‘O homem não partirá
para longe enquanto os seus pais estiverem vivos e se viajar será com um
destino determinado.’”

O filho engoliu em seco ao ouvir esta citação de Confúcio; a intenção
por detrás dela era clara.

“O senhor meu pai proíbe-me de… proíbe-me de me ir embora?”
“Estou vivo, não estou? Então como podes tu partir para longe? Não

ouviste o ilustre Kong Fuzi dizer que ninguém partirá para longe enquanto
os pais estiverem vivos?”

Fez-se um silêncio súbito entre os dois homens. Conhecedora da
vontade da mãe e das hesitações do pai, Lian-hua manteve fixos nele os
olhos azuis. Conseguia adivinhar o dilema que o dilacerava. Queria partir e
ao mesmo tempo desejava ficar, pretendia elevar-se à altura da ambição da
mulher mas estava preso ao dever filial de respeitar a vontade do progenitor.



Yin e yang. Perante este conflito de vontades, como manter a harmonia na
família?

Após um longo instante em que Bang pareceu vergado pela derrota,
endireitou-se e, talvez porque se tivesse lembrado das palavras do capitão
Su Tong no dia em que os cavaleiros tinham aparecido pela primeira vez no
Jardim das Flores Esplendorosas, anos antes, ganhou um novo alento.

“Por que razão o senhor meu pai me chamou Bang?”, quis saber.
“Porquê dar-me o nome de Nação?”

A pergunta pareceu surpreender o avô Lao.
“Porque, meu filho, embora sejamos uma família, não quis que te

esquecesses que pertences a uma família ainda maior, a da grande nação
chinesa. Lembra-te que a nossa humanidade advém da forma como nos
relacionamos uns com os outros. A missão sagrada do homem é elevar-se
na sua própria humanidade e a sua capacidade de se aperfeiçoar não
conhece fim.”

“Não deve a família, meu pai, viver em paz e harmonia?”
“Sim, claro. O ilustre Kong Fuzi ensinou-nos a cultivar a harmonia na

família. A sabedoria, disse o velho mestre, é atribuir aos homens o que lhes
é devido com justiça. O que há de mais sagrado não são os deuses, mas a
consciência moral individual e a fidelidade suprema ao dao, o Caminho,
fonte de todo o bem.”

“No entanto, a China não se encontra em paz nem em harmonia nem
segue as pisadas do dao. Os japoneses derrotaram-nos em 1895 e os diabos
do Ocidente em várias outras ocasiões, e desde então que a nossa nação
milenar vive fora do Caminho e em permanente estado de humilhação. Os
piratas anões e os yang guizi ocuparam várias partes do nosso território e
estamos demasiado divididos e atrasados para nos libertarmos do seu jugo.
Não há por isso harmonia na grande família chinesa. Mas agora, e pela
primeira vez, apareceu alguém que poderá romper com esse estado de
coisas. O Kuomintang conquistou Pequim, submeteu os senhores da guerra
e unificou o país. A grande família chinesa reencontrou-se, mas falta-lhe
ainda alcançar a harmonia. Para isso precisa dos meus préstimos. Como
posso recusá-los? Como pode o senhor meu pai recusá-los também? Acaso
não teremos deveres filiais para com a nação?”

“Não estou a furtar-me aos meus deveres em relação à grande família
chinesa.”



“No entanto, devo respeitosamente lembrar que o senhor meu pai me
proíbe de responder ao chamamento da nação…”

“Não acredito que a tua morte tenha qualquer utilidade para a grande
família chinesa”, cortou o avô Lao com rispidez. “De resto, o ilustre Kong
Fuzi tornou muito claro que o filho respeitoso não sobe a altitudes elevadas
nem põe os pés em locais perigosos. Os yang guizi é que gostam de grandes
proezas, escalar montanhas até ao alto e fazer outras coisas bizarras que
põem estupidamente em risco a sua vida. Nenhum chinês digno desse
nome, cumpridor dos seus deveres filiais e respeitador dos mais velhos,
aceita correr riscos gratuitamente. E também nenhum chinês honrado aceita
tirar a vida a outro ser humano, mesmo que não seja chinês. A nossa relação
com o imperador é de filho para pai, mas com o resto da humanidade é de
fraternidade. Está escrito pelo ilustre Kong Fuzi no Lunyu: ‘Entre os Quatro
Mares, todos os homens são irmãos.’ Matarás tu o teu irmão?” Abanou a
cabeça. “Não te quero a fazer a guerra. Não foi para uma coisa dessas que te
criei. Não aceito que nenhum filho meu se torne hsiao ren.”

Bang arregalou os olhos.
“Hsiao ren?”, admirou-se, chocado com a comparação com o “homem

pequeno” que Confúcio tanto desprezava. “Mas, meu pai, quem lhe disse
que vou para a guerra?”

A surpresa do filho surpreendeu por sua vez o avô Lao.
“Bem… não desejas ir com esse soldado? Não é ele um homem de

guerra? O que achas que fazem os soldados? Os soldados são hsiao ren,
homens de pouco.”

“Eu não vou fazer a guerra, meu pai. O Kuomintang não me quer para
soldado, mas para junzi, os homens honrados que segundo o sábio Kong
Fuzi são imprescindíveis para ajudar na boa governação. A China precisa
de recuperar o atraso que a mantém escrava dos estrangeiros e foi por isso
que me convidaram. Querem que eu vá para a terra dos yang guizi aprender
as coisas modernas que lhes dão domínio, como a ciência e os princípios da
boa governação, para os trazer para a China e assim tornar-me um junzi e
ajudar a nossa grande família chinesa a libertar-se dos estrangeiros e a
reencontrar a harmonia. É para isso que o Kuomintang me quer.”

O avô Lao atirou-lhe um olhar desconfiado.
“Não é para a guerra?”
O filho prostrou-se diante dele e colou a cabeça ao chão em veneração.



“Juro, pelos meus venerados pais e por todos os antepassados perante
cuja memória me inclino, que não irei fazer a guerra nem me tornarei hsiao
ren. Dedicar-me—ei apenas à árdua tarefa de me transformar num junzi
com a missão de ajudar a libertar a China das grilhetas da ignorância, de
modo que nos livremos dos tratados iníquos e não voltem a ocorrer guerras
nem os chineses sejam raptados como aconteceu com a minha filha e sua
neta. É esse o meu mingfen e preciso de fazer esta viagem para o cumprir.”

O juramento e a referência ao mingfen abalaram o patriarca. Ming
significava nome e fen era o dever. Na sociedade confucianista chinesa
todos tinham um lugar e o mingfen era o nome do dever, a condição que
atribuía a todos os homens e a todas as mulheres o seu lugar na grande
família da China. Daí que aquelas palavras tivessem tanto impacto no avô
Lao. Além do mais, não fora Confúcio que defendera a necessidade de
junzi, os homens honrados? Como podia ele impedir que o filho se tornasse
um junzi.

A China tinha de resto uma longa tradição de respeito e veneração pelas
pessoas de letras que ele não podia ignorar. Primeiro foram os shi, os
senhores das seis artes, como eram conhecidos os rituais, a música, o
manejo do arco e da flecha, a condução de viaturas, a caligrafia e o cálculo;
depois vieram os ru, a classe dos letrados, de que o próprio Confúcio fazia
parte. Daí até à veneração dos junzi, os “filhos do senhor” e “homens
superiores” idealizados pelo grande mestre como homens iluminados com
gestos desprovidos de violência e arrogância, expressões de boa-fé e
palavras carregadas de dignidade, foi um curto passo. Mesmo as ideias
inscritas por Confúcio nos seis livros que lhe eram atribuídos e que
fundaram o pensamento chinês traziam consigo a ressonância do tempo,
pois ele mesmo chegara a reconhecer que se limitara a transmitir os
ensinamentos dos antigos e nada criara de novo.

O velho emudeceu por momentos, a ponderar tudo o que acabava de
ouvir e a confrontar as palavras do filho com as velhas e sábias lições de
Confúcio. Por fim, e exalando um último suspiro, levantou a mão e tocou
em reconciliação na cabeça prostrada de Bang.

“Se é esse o teu mingfen, meu filho, então vai. Vai e cumpre o teu
destino.”

Apesar de para Lian-hua se tratar de um acontecimento de primeira
magnitude, a partida do pai do Jardim das Flores Esplendorosas foi feita
sem grande drama nem espalhafato. O resto da manhã na propriedade



pareceu até normal, com cada membro da família aparentemente entregue
às suas atividades habituais.

Conversava-se sobre os pormenores da produção de seda da quinta, ou
sobre o estado das ameixoeiras, ou a crise econômica que deixava os
produtos por vender, ou as notícias acabadas de chegar de Changsha
relativas à vitória do Exército Nacional Revolucionário nas grandes
planícies dos rios Amarelo e Yangtzé contra os senhores da guerra
revoltosos, dizia-se que a ajuda do jovem marechal manchu Zhang
Xueliang fora crucial para as forças de Chiang Kai-shek e que agora que
arrumara a casa o Kuomintang atacaria finalmente o soviete de Jiangxi e
acabaria com o que restava dos comunistas.

A rotina só foi quebrada pouco depois do almoço, quando o pai
depositou o saco de viagem sobre o cavalo e se aproximou da filha mais
velha para lhe dar um abraço de despedida.

“Porta-te bem, minha princesa”, recomendou depois de a estreitar a si.
“Faz tudo o que a mãe mandar, ouviste? Sê uma boa filha e venera os teus
pais e toda a família.”

A seguir abraçou a filha mais nova, sorriu para a mulher, com quem não
trocou nenhum gesto íntimo porque essas coisas não se faziam à frente de
todos, e montou o cavalo. Fez sinal a um dos empregados a indicar-lhe que
estava pronto e atravessou a propriedade em passo lento, acompanhado
pelos criados.

Quando chegou aos portões da quinta, Bang virou-se uma derradeira
vez para trás e acenou à família. Ato contínuo, o cavaleiro deu uma
chibatada na montada e esta desatou a correr até desaparecer ao fundo da
estrada, deixando no encalço uma nuvem de poeira que levou um longo
tempo a esfumar-se.

Lian-hua não soube de imediato para onde fora o pai fazer exatamente o
quê, mas depressa percebeu que a vida no Jardim das Flores Esplendorosas
sem ele não tinha a mesma graça. A pequena sentia que a mãe não nutria
particular apreço por ela, nem aliás pela irmã mais nova, sentimento que
associou à cena que Meixing fizera quando, quatro anos antes, pouco depois
do parto, descobrira que Chu-hua não era o rapaz que tanto desejara. O
desinteresse de Meixing fora tal que acabara por ser o pai, e apenas o pai, a
escolher o nome da segunda filha. Como Lian-hua era a Flor de Lótus,
Bang quisera que a mais nova também tivesse um nome de flor. Chu-hua, a
Flor de Crisântemo.



Devido ao alheamento da mãe e à ausência do pai, as duas meninas
passavam o dia entregues às amahs, a de Lian-hua conhecida por erh-mah,
ou segunda empregada, e a de Chu-hua por san-mah ou terceira empregada.
A principal estava ao serviço direto da mãe e chamavam-lhe ta-mah ou
empregada grande.

“Minha senhora?!”, chamou certo dia a ta-mah, entrando a correr em
casa. “Minha senhora?!”

Meixing respondeu do quarto.
“O que é?”
“Uma carta do senhor para si! Vem com um selo da terra dos yang

guizi!”
A mãe apareceu, pegou na carta e rasgou a borda do envelope.

Percebendo que a filha mais velha estava plantada ao lado dela à espera de
novidades do pai, virou-lhe as costas e regressou ao quarto.

“Não são coisas para ti.”
Ao longo do resto do ano Lian-hua pensou amiúde no pai, mas, para sua

grande consternação, e tal como acontecera quando estivera com o bando
do camarada Mao e ficara meses e meses sem ver a família, foi
gradualmente esquecendo o seu rosto, a ponto de se convencer de que se se
cruzasse com ele no dia seguinte numa rua de Duiduishan já não o
reconheceria.

Na sua cabeça, Bang perdera as feições, tornara-se apenas uma vaga
impressão, uma amálgama difusa de emoções, como um quadro que perde o
traço mas deixa a tinta. Parecia triste, mas era justamente o que estava a
suceder. O pai deixara de ser uma pessoa concreta, de carne e osso, e
tornara-se uma espécie de caráter de caligrafia incompreensível.

Um borrão de tinta.



XIV

Faltavam ainda duas horas para o crepúsculo e Tatiana sentia todo o
corpo moído de dores; dir-se-ia que fora sovada e nem um músculo tinha
sido poupado. À beira do colapso, cambaleou pelo campo e largou a enxada
enlameada à porta de casa; sentia-se demasiado fatigada para a lavar.
Arrastou-se para o interior e, dorida e sem forças para despir a roupa suja de
lama, lançou-se para a cama e adormeceu.

Um barulho fê-la reabrir os olhos. Vislumbrou um vulto magro a ligar o
candeeiro a petróleo e verificou que a noite já tinha caído.

“Nadija? És tu?”
“Sim, mamãe.”
A filha mais velha tinha acabado de regressar da escola, percebeu.
“Os teus irmãos?”
Nadejda abeirou-se dela e acocorou-se ao lado da cama, fitando-a com

ar preocupado.
“Já vou buscar na vizinha. A mamãe está bem?”
Tatiana exalou um longo suspiro.
“Sinto-me exausta, Nadija”, disse, sem energia para se mexer. A única

coisa que conseguia fazer era falar, e mesmo assim numa voz frágil e muito
devagar. “Trabalhar a terra é difícil, nem te digo nada. Requer a força de um
homem, sabes? Isso eu não tenho.”

“Descanse, mamãe.”
“Não posso, querida. Não te esqueças de que preciso de tratar da lida da

casa e de te dar atenção a ti, à Anastasiya e ao teu irmão, que ainda é
pequeno.” Abanou a cabeça pousada sobre a almofada. “Por mais que
queira, a verdade é que não consigo fazer tudo isto.” As lágrimas
molharam-lhe as pálpebras. “Não consigo.”

“Eu a ajudo, mamãe. O que tenho de fazer?”



Reunindo forças, Tatiana ergueu-se um pouco e fitou Nadejda com
intensidade, ciente de que o pedido que tinha para fazer roubaria a infância
da filha mais velha mas sabendo que na verdade não lhe restava alternativa.

“Preciso que trabalhes a terra comigo”, disse. “E também que cuides do
teu irmão.”

“Está bem.”
A forma quase automática como a filha aceitou a ordem deixou Tatiana

na dúvida. Teria percebido verdadeiramente as consequências do que lhe
era pedido?

“Isso significa, Nadija, que terás de abandonar a escola. Percebes?”
A menina baixou a cabeça. Com a entrega dos cereais desenterrados, e

embora sem cumprir a penalização da pyatikratka, a família completara a
sua quota, o que protegera Nadejda da expulsão do estabelecimento escolar.
A ausência do pai, porém, estava a sobrecarregar a mãe, que assumira o
trabalho pesado que até então ele fazia na propriedade. As coisas não
podiam continuar assim. Nadejda percebeu que teria mesmo de ficar em
casa a ajudar na lavoura. Estava fora de questão permanecer na escola.

“Sim, mamãe.”
A condenação de Mikhail constituíra também de certo modo uma

condenação de toda a família. Foi como se o mundo tivesse desabado sobre
as Skuratovas. Com o homem ausente, e sem a certeza de que ele
sobreviveria aos trabalhos forçados a que fora sentenciado na Crimeia, tudo
teve de mudar na vida das mulheres da casa. A partir dessa altura, mãe e
filha passaram a trabalhar a terra juntas ou alternadamente, em função das
necessidades.

O facto é que abandonar a escola não representara particular sacrifício
para Nadejda. Evitava assim as grandes caminhadas madrugadoras pelo
gelo, com neve e chuva, e as longas horas ao frio dentro da sala, sentada no
chão com os colegas a ouvir a professora discorrer sobre o materialismo
científico e as virtudes da revolução proletária enquanto tentava dormitar. Já
sabia ler e fazer contas. Para que diabo precisaria de aprender mais? Em
bom rigor, as atividades escolares eram dominadas por marchas e canções
revolucionárias e pouco mais. Para que precisaria disso? Encarava as aulas
como uma maçada imposta pelos pais. Trabalhar a terra não foi por isso o
que mais lhe custou na sua nova vida, embora a lavoura constituísse sem
dúvida um trabalho duro.



O mais difícil de suportar foi a ausência do pai. A sua mera presença
sossegava-a, dava-lhe confiança e um sentimento de segurança de que
sentia falta. Sem ele em casa, a própria mãe lhe pareceu mais instável e
nervosa. Irritava-se, gritava e chorava com maior facilidade, transmitindo
desse modo uma enorme inquietação às filhas e ao filho.

A situação da vizinhança não era melhor. Um mês depois de Mikhail ter
sido condenado em Kiev apareceu-lhes em casa a senhora Alina Krikhatsky
com o rosto molhado de lágrimas.

“Levaram-me o meu Oleg”, revelou num vagido. “Ai meu Deus!
Levaram-no!” Ergueu as mãos num gesto dramático. “O que vai ser de
mim, meu Deus? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim e dos meus
filhos sem o meu homem em casa? E o que vai ser dele? Estamos
perdidos!”

“Acalme-se, vizinha!”, acolheu-a Tatiana, compreendendo bem de mais
o desespero dela. “O que aconteceu?”

A senhora Krikhatsky deixou-se cair, prostrada, numa cadeira junto à
lareira.

“Os comunistas acusaram-no de ser um kulak e levaram-no!”
“Um kulak! De que categoria?”
O poder comunista criara uma tipologia “científica” dos kulaks. Havia

os de categoria um, implicados politicamente e que por isso tinham de ser
fuzilados ou metidos em campos de trabalhos forçados até morrerem, e os
de categoria dois, apenas culpados de ser “ricos” e consequentemente
condenados simplesmente a deportação, em geral de dez anos.

“De categoria dois, felizmente”, fungou a vizinha. “Ah, mas ia tão
desconsolado, o meu Oleg! Meteram-no num comboio, num vagão para
animais, e lá foi ele para Kiev. Oh, o meu Oleg, coitado do meu Oleg, o
pobrezinho. O que vai ser de mim e dos meus filhos? Estamos desgraçados!
Desgraçados!”

“Tenha calma, vizinha. Vou preparar-lhe um chá e já pensamos nas
coisas.”

Quando se acalmou à custa de duas chávenas de chá apressadamente
preparadas no samovar, a senhora Krikhatsky revelou que os bolcheviques
haviam ainda levado os homens de duas outras propriedades das
redondezas, o Voskoboinikov e o Kologrivov, sempre pelos mesmos
motivos: sabotagem da revolução por incumprimento da quota e
incumprimento da pyatikratka punitiva.



“Esta gente endoideceu, vizinha”, disse a senhora Krikhatsky. “O
Voskoboinikov foi considerado um kulak contrarrevolucionário só porque
tinha uma vaca e o Kologrivov foi apanhado porque tinha um empregado a
ajudá-lo. Por este andar, até o mais miserável dos bedniaki será considerado
kulak.”

Os bedniaki eram os camponeses mais pobres de todos.
“É incrível. Estamos de regresso a uma servidão que nem no tempo do

czar!”
“E já sabe o que aconteceu à Evguenia, a viúva do Dima, o coxo? Foi

considerada kulak porque tinha um rapaz a ajudá-la a trabalhar a terra, veja
só.”

“A Evguenia? Coitada, mal tem para comer…”
“Pois é para que veja! Os idiotas dos bolcheviques nem percebem que a

contratação de empregados pelas viúvas e pelos doentes não é um sinal de
riqueza, mas de miséria. Como é que eles querem que a Evguenia, que já
passou os setenta anos e sofre de reumatismo, coitada dela, ande a lavrar a
terra? A mulher mal se mexe! Pediu ajuda a um rapaz, o Pavio, aquele que
tem os tiques nervosos, e veja lá que acabou acusada de ser kulak!”

“Foi presa?”
“Sim, mas libertaram-na. Só escapou à deportação porque é mulher,

caso contrário… Ah, ele há cada uma!” Respirou fundo e recomeçou a
choramingar. “E agora, vizinha? O que vai ser de mim sem o meu Oleg? E
o que vai ser das famílias do Voskoboinikov e do Kologrivov, valha-me
Deus? E de si, sem o seu Misha? O que vai ser de nós todas? O que nos irá
acontecer sem os homens por cá?”

“Vai ver que tudo se irá compor, vizinha”, murmurou Tatiana, sem
verdadeiramente acreditar no que dizia. “Deus protegerá os nossos
homens.”

Talvez houvesse proteção divina, mas o tribunal bolchevique parecia
desconhecê—la, pois passados uns dias o velho Andryi, o homem do
serviço de diligência que costumava ir a Kiev e trazia habitualmente
notícias da cidade, chegou com a informação que as mulheres de Zelenyi
Bir mais receavam.

“Foram todos condenados a dez anos de deportação.”
Muitas quintas das redondezas ficaram entregues às mulheres, que

tiverem de se reorganizar e adaptar à nova realidade. O problema prioritário
eram os alimentos. A requisição de comida pelos bolcheviques deixara em



baixo as reservas alimentares de todas as famílias de camponeses, pelo que
as Skuratovas introduziram em casa um programa de racionamento duro e
rigoroso. Durante a semana viviam a sopas e ovos e só ao fim de semana
comiam pão; com o preenchimento da quota restara pouco trigo escondido.
Uma vez por mês matavam uma galinha para poderem comer carne.

Não tardou que os efeitos desta dieta se começassem a fazer sentir.
“Tenho fome”, queixava-se Anastasiya a toda a hora. “Não há mais

nada para comer?”
O pequeno Pavel, por seu turno, exprimia-se num choro permanente, só

vencido pela fadiga. A verdade é que todos andavam com fome naquela
casa. Nadejda não se queixava, pois apesar da idade percebia a
complexidade da situação, mas começavam a faltar-lhe as forças para
trabalhar a terra. O mesmo sucedia com a mãe.

Uma luz de esperança acendeu-se meses depois, quando a senhora
Krikhatsky lhes voltou a bater à porta para, com grande excitação, lhes
comunicar a novidade do dia.

“Então não sabem o que está a acontecer?”, perguntou, quase eufórica.
“O Andryi chegou agora de Kiev e diz que corre por lá que as pessoas estão
a revoltar-se em Obukhiv! Parece que ninguém cumpriu as malditas quotas,
os bolcheviques apareceram lá para cobrar a pyatikratka e o povo correu
com eles a golpes de pás, enxadas e ancinhos!” Sacudiu a mão no ar. “Foi
um ver se t’avias!” Deu duas voltas sobre si mesma, sempre excitada. “Blin,
agora é que aqueles camelos nos vão deixar em paz, não lhe parece?”

A esperança correu veloz por todas as propriedades de Zelenyi Bir e das
redondezas, criando a convicção entre os camponeses de que não voltariam
a ser incomodados. Os bolcheviques teriam de ceder, só poderiam ceder,
iriam mesmo ceder.

A única maneira de enganarem a fome era encherem o estômago de
água; precisavam de se aguentar enquanto o governo não recuava e a
pressão alimentar não abrandava. No fim de contas a revolta de Obukhiv,
que segundo os boatos se estendera a outros pontos da Ucrânia e até do
país, ocorrera havia já três semanas. Em breve teria de haver novidades.
Entretanto precisavam de se manter firmes e ir disfarçando a fome.

Nessa manhã, Tatiana pegou em dois baldes e chamou Nadejda para
irem buscar água ao ribeiro. Quando seguiam já ambas a caminho viram
poeira na estrada e perceberam que se tratava de uma carroça puxada por
um cavalo quase esquelético.



“Olha”, reconheceu a filha. “É o Andryi.”
Pararam na berma para deixar a carroça passar.
“Então, Andryi?”, lançou Tatiana quando o veículo se abeirou delas. “Já

há novidades de Kiev? Os bolcheviques amaciaram?”
O homem puxou as rédeas para travar o cavalo e olhou para as duas

camponesas com uma expressão de desânimo.
“Oh, nem me fale nisso”, disse. “A milícia foi a Obukhiv prender quem

não tinha pago a porcaria da pyatikratka. Os desgraçados foram
imediatamente julgados por rebelião, atividades contrarrevolucionárias e
sabotagem, veja lá.”

“O quê?”
“E já há sentença. Dois anos de prisão e exílio na Sibéria para esses

infelizes, coitados. Além do mais, as propriedades foram-lhes confiscadas.
Aliás, dizem-me que essa sentença foi aplicada a outros camponeses que
também se revoltaram noutras aldeias.”

“Que horror!”
Nada mais havia a dizer; os factos eram eloquentes. Andryi sacudiu as

rédeas e fez um estalido com a língua, dando ordem ao cavalo para
recomeçar a puxar. A carroça retomou a marcha, as rodas a guincharem e as
madeiras do veículo a rangerem, e já a afastar-se o homem abanou a cabeça
e libertou um desabafo final.

“Tcbort! Isto vai de mal a pior.”



XV

O letreiro pregado à parede do eléctrico dizia “É proibido cuspir no
chão”, mas Artur percebeu que mais importante do que essa frase era a
mensagem que a sua simples existência transmitia: os tempos haviam
mudado em Portugal. Tratava-se de algo que a generalidade das pessoas
pressentia, não apenas aquelas que estavam no eléctrico e eram informadas
de que, ao contrário do que acontecia até um passado recente, não podiam
escarrar no chão.

De resto, bastava ouvir a conversa das duas passageiras sentadas no
lugar à frente de Artur, uma idosa vestida de azul-escuro, com um lenço na
cabeça e um xaile preto sobre os ombros, e uma mulher rechonchuda e com
as faces coradas, para perceber como os cidadãos anônimos encaravam as
mudanças.

“Isto está muito melhor, dona Ermelinda”, observou a idosa. “Muito
melhor, sem dúvida nenhuma.”

“Ah pois está, dona Hortense!”, concordou a segunda. “Não tenha
dúvidas! Já não é aquela rebaldaria do antigamente! Noutro dia fui lá à
terrinha e o meu primo, o Gustavo, não sei se se alembra dele…”

“Alembro, pois a tão. Que rico moço!”
“Não é para me gabar, mas o Gustavo é uma joia de rapaz. Sempre que

lá vou dá—me batatas e azeite e o que mais houver, nem é preciso pedir.
Muito prestável, o Gustavo. Pois ele anda muito contente com esta
campanha do trigo, diz que agora é que é, a agricultura vai dar um salto e
mais não sei quê.”

“É o Toninho”, atalhou dona Hortense. “Então não viu o que o Toninho
fez?”

“Qual Toninho? O das pipas?”
Dona Hortense riu-se.



“Não, dona Ermelinda. O Toninho Salazar, quem mais havia de ser?”,
corrigiu. “O das pipas nem a ele se governa, tadinho!” Nova risada. “Pois o
Toninho chegou ao governo, disse alto lá e para o baile!, e… e já estamos a
ter super… super… ai, como se diz?”

“Superávido”, completou a dona Ermelinda com ar sabichão. “As
contas já dão superávido.”

“Pois, isso. Antes era só défiça, mas agora já temos super… super…
isso. O Toninho é um santo milagreiro! Até o meu Manel já diz que…”

A voz do condutor do eléctrico troou no veículo.
“Praça do Comércio!”
A campainha soou e Artur olhou para o exterior; a viatura chegara ao

Terreiro do Paço. Levantou-se e dirigiu-se à porta, pois era naquela
paragem que teria de sair.

A manhã decorria tranquila. A tocar as sinetas para abrir alas ao
trânsito, o eléctrico arrancou e destapou a vista sobre o edifício que se
erguia do outro lado da vasta praça. Depois de encher os pulmões com a
maresia que subia do Tejo e de escutar os granidos melancólicos das
gaivotas que adejavam a baixa altura, o oficial deitou pés ao caminho e
atravessou a Praça do Comércio em passo lento; o relógio assinalava onze e
cinquenta. Pensava que ia ligeiramente adiantado, mas foi assaltado pela
dúvida e deitou a mão ao bolso para verificar o cartão que dois dias antes
recebera no Estado-Maior.

Lá estava, rabiscado a tinta negra, o convite para se apresentar ao meio-
dia no Ministério das Finanças. Por baixo das três breves linhas, a
assinatura do ministro.

Antônio de Oliveira Salazar.
Ia de facto adiantado, mas apenas dez minutos. Descontraiu e

deambulou por entre os pombos que cirandavam pela praça a debicar
migalhas, afugentando alguns à sua passagem. A meio do percurso meteu-
se atrás de dois homens de fato e gravata; tinham ambos ar de funcionários
públicos e caminhavam com cara de caso.

“O tipo é louco!”, dizia um deles. “Doido varrido! Lá na repartição não
há dinheiro para nada, já viste?”

“Ah, sim, isto vai de mal a pior. O homem leva-nos à ruína. À ruína! E
tudo para conseguir o superavit! Raios partam o camelo mais o seu maldito
superavit! Como é que se pode pôr o superavit acima do bem-estar? Não sei



do que está o Exército à espera para atuar. O meu irmão é major de
artilharia e diz que a tropa anda com o tipo pelos cabelos. Qualquer dia…”

“Ó Andrade, não sabes que é o Carmona que o segura? Se não fosse o
Carmona, há muito tempo que o gajo tinha sido corrido. Não tenhas a
menor dúvida!”

O tal Andrade deu um pontapé numa pedra com irritação.
“Pois, mas olha que há por aí uma data de malta que gosta dele…”
“Uns cretinos!”
“É verdade, mas temos de reconhecer que as coisas mudaram e os

preços deixaram de aumentar à doida. Ao menos valha-nos isso. Há até
quem lhe chame milagreiro, vê lá tu!”

O amigo abanou a cabeça.
“Milagreiro, milagreiro…”, resmungou. “Se é uma questão de cortar e

cortar, não é preciso ser-se doutor. Até eu cortava. Olha, até a Alzira, a
minha criada!”

“Lá nisso tens razão…”
“E não vês o que se passa em Espanha? O Primo de Rivera não

aguentou o impacto da crise mundial e caiu. O rei de Espanha está isolado.
Não tarda vem aí o parlamentarismo e, quem sabe?, até a república. Isto é
um sinal, Andrade. É só aguentarmos mais um pouco e Portugal vai pelo
mesmo caminho. Quando der por ela, este… este tipo também vai para o
meio da rua. Ai vai vai!”

“Ah, que saudades vou ter dele!”, ironizou o amigo. “Olha, acaba-se o
bacalhau à Salazar.”

“À Salazar?”
“É um prato de bacalhau com batatas em que não há bacalhau”, foi a

resposta. “Para poupar.”
E riram.
Foi a sorrir, ainda divertido com a anedota que surpreendera na rua, que

Artur entrou no Ministério das Finanças. Ia a pensar que o ministro andava
de facto na boca do país inteiro. Sim, realmente muita coisa mudara desde
que o Congresso fora dissolvido e a ditadura instaurada no país, quatro anos
antes.

Portugal parecia outro; o caos dera lugar à ordem e a anarquia fora
substituída pela disciplina. Embora a burguesia rangesse os dentes com os
cortes orçamentais draconianos, como provava a irritação surda dos
funcionários públicos com quem se cruzara momentos antes, as classes



populares pareciam contentes e os principais focos de protesto confinavam-
se aos tradicionais fétidos da oposição reviralhista, assim conhecida por
desejar “revirar”, ou andar para trás e regressar à democracia parlamentar, e
ainda em alguns sectores das Forças Armadas.

Conhecia bem os seus camaradas dos quartéis e sabia que estavam
talvez demasiado habituados a que os políticos os temessem e
apaparicassem, cobrindo-os de mordomias para os comprar. Muitos oficiais
queixavam-se da contenção dos salários e da falta de investimento em
equipamento bélico, mas a ele isso parecia uma consequência natural de
não haver dinheiro para tudo.

A própria vida de Artur sofrera uma mudança radical, a começar pelo
facto de, uma semana depois de ter aceitado as condições impostas pelo
professor Salazar, o presidente da República ter assinado ele próprio o
despacho da sua promoção a major, uma espécie de prêmio por ter
convencido o acadêmico de Coimbra a assumir definitivamente a pasta das
Finanças. Mais do que isso, fora transferido do seu regimento para o
Estado-Maior e colocado no gabinete encarregado de reorganizar as Forças
Armadas.

Passara os últimos tempos a percorrer o país. Estivera em Tomar,
Lamego, Chaves e Évora a avaliar os regimentos aí estacionados para
sugerir formas de tornar a organização militar mais eficiente, moderna, e
sobretudo a assegurar que não ameaçava o novo regime. A maneira mais
eficaz de o fazer era dissolver todas as unidades designadas reviralhistas,
onde surgiam focos de contestação, tarefa na qual Artur se empenhara com
afinco e utilizando as técnicas que aprendera com as leituras dos seus
tempos de estudante, em particular do Príncipe, de Maquiavel. Os oficiais
considerados perigosos eram enviados para unidades na Madeira, nos
Açores ou nas províncias ultramarinas, onde se achava que fariam menos
mossa.

Descobrira que tinha até um certo talento para as tarefas de organização,
o que talvez não fosse de estranhar dado o seu interesse natural pela ciência
política. Além do mais, a formação de engenheiro dava-lhe familiaridade
com a ideia de que tudo na natureza obedecia a leis. Ora se os seres
humanos faziam parte da natureza, raciocinara, todas as suas atividades
eram naturais e obedeciam igualmente a regras. Cabia-lhe a ele perceber
que leis e regras eram essas e aplicá-las para conseguir maior eficiência do
corpo militar.



As palavras que lhe haviam sido dirigidas recentemente pelo
responsável do gabinete do Estado-Maior a que ficara adstrito, o brigadeiro
Coelho, ainda lhe ecoavam na memória.

“Você é um organizador nato, caro major Teixeira”, elogiara o
brigadeiro depois de ler mais um dos seus relatórios a propor alterações na
organização militar. “Auguro-lhe um brilhante futuro, não como engenheiro
militar, mas como administrador militar.” Erguera o dedo para sublinhar a
opinião. “Brilhante, repito.”

O semblante atento e expectante da menina da recepção trouxe Artur de
volta à realidade. O major tinha acabado de se encostar ao balcão do
Ministério das Finanças e a recepcionista aguardava que o visitante dissesse
ao que vinha.

“É para o senhor ministro, se faz favor.”
A recepcionista folheou o livro de registos.
“Tem audiência marcada?”
O militar consultou o relógio; eram onze e cinquenta e cinco.
“Para o meio-dia”, confirmou. “Major Artur Teixeira.”
O nome estava de facto registado no livro, pelo que a menina da

recepção lhe pediu que a acompanhasse e saiu para o átrio, conduzindo-o
pelas escadas e depois ao longo de um corredor. Cheirava a cera e o soalho
de carvalho reluzia; tinha evidentemente levado uma demão havia pouco
tempo.

A recepcionista encaminhou-o até ao fundo do corredor e abriu uma
porta, convidando Artur a entrar e deixando-o entregue a uma secretária de
semblante severo.

“É para o senhor doutor, não é?”, disse ela. “Aguarde um momento, por
favor.”

“Com certeza.”
A secretária levantou-se e bateu a uma porta lateral. Ouviu-se do

interior um “entre” aflautado, ela entrou e à distância Artur ouviu-a
bichanar umas palavras. Depois voltou à antecâmara, deixando a porta
convidativamente entreaberta.

“Faça o favor, senhor major.”
O oficial dirigiu-se para a porta em passo resoluto mas deteve-se sob a

ombreira, surpreendido com o que via. O gabinete estava às escuras e um
vulto sombrio encontrava-se sentado por detrás de uma secretária. Dir-se-ia
um espectro.



Ao ver o visitante assomar à porta do gabinete, o vulto levantou-se e,
alto e seco, veio acolhê-lo.

“Como está, senhor major?”
Era Salazar.



XVI

O professor deu a aula por terminada e os alunos levantaram-se e
fizeram a devida vênia enquanto o sensei pegava nos seus apontamentos e
abandonava a sala. Harumi não aparecera nessa tarde, decerto por recear
tumultos nas ruas devido às notícias dessa manhã sobre o atentado contra o
primeiro-ministro, Osachi Hamaguchi, pelo que Fukui experimentou uma
sensação de liberdade.

Sem perder tempo, pegou nas suas coisas e saiu. Atravessou o pátio da
Universidade Imperial carregado de cadernos e manuais, os do seu curso e
os das aulas particulares de inglês e português; ia embrenhado nos planos
para essa noite. Ainda bem que Harumi não aparecera, pensou com
satisfação e alívio; assim poderia chegar mais cedo às lições de Hayakawa-
sensei e depois teria mais tempo para jantar com Ren.

“Alto!”, troou uma voz. “Alto!”
Os gritos atraíram a atenção de Fukui. Caminhava com ar sonhador pelo

pátio da Universidade Imperial a caminho do portão que o conduziria à rua,
mas deteve-se e viu dois rapazes a correrem, evidentemente estudantes, e
um grupo de polícias no seu encalço. As fardas negras mostravam que se
tratava de agentes do Tokko, o diminutivo do Tokubetsu kotô keisatsu, a
Polícia do Pensamento, uma unidade do Ministério do Interior encarregada
de suprimir os “pensamentos perigosos” que ameaçavam o estado na
sequência da revolução bolchevique na Rússia.

O espanto no pátio era generalizado. Um dos fugitivos foi apanhado e
atirado ao chão, estando nessa altura a ser manietado e algemado por dois
agentes, mas o outro esgueirou-se para o interior de uma das alas da
universidade e desapareceu com vários polícias do Tokko atrás dele. Os
olhos de todos os estudantes que presenciavam a cena regressaram ao que
fora apanhado e que nesse momento os agentes da Polícia do Pensamento
erguiam do chão.



“Viva a revolução!”, gritava o jovem como se aquela fórmula fosse
passível de o libertar por artes mágicas. “Viva o proletariado
revolucionário! Viva a Internacional Socialista!”

Não era a primeira vez que Fukui via estudantes comunistas serem
detidos no perímetro da Universidade Imperial, cujas instalações se
encontravam na antiga propriedade Maeda, que nos mapas antigos tinha
uma importância que rivalizava com a do castelo de Edo. Na verdade a caça
aos alunos vermelhos tornara-se um acontecimento quase de rotina desde
que Fukui começara a frequentar a faculdade.

Nesse ano haviam decorrido as primeiras eleições gerais no país
assentes no sufrágio universal. Foram eleitos oito deputados de esquerda
para o Teikaku-gikai, o parlamento japonês; eram poucos, mas suficientes
para assustar o governo. Nenhum governante nipônico desconhecia que os
movimentos de esquerda há muito fomentavam a violência na Europa num
esforço para desencadear a revolução socialista e ninguém queria ver essa
experiência repetida no Japão.

Consequentemente, e preocupado com o resultado eleitoral, o governo
japonês lançara uma purga que conduzira à detenção de milhar e meio de
comunistas, incluindo muitos estudantes universitários. Acontece que a
Universidade Imperial havia sido transformada num viveiro de ativistas,
como Fukui bem sabia. Uns alunos eram ultranacionalistas, outros
comunistas. O problema parecia controlado, mas o colapso da Bolsa de
Nova Iorque, logo no ano seguinte, trouxera o descrédito ao capitalismo e à
sua expressão política, a democracia, atraindo ainda mais jovens para a
causa comunista. Daí aquelas perseguições constantes.

“Espero que apanhem toda esta escumalha.”
Fukui virou-se para o lado e percebeu que o comentário fora feito pelo

professor de Direito Internacional, Hayashi Kenji, que também assistia à
cena. Fez uma vênia para o cumprimentar.

“Rogo perdão pela minha miserável ignorância, sensei”, disse na
tradicional linguagem de quem se dirigia a um superior. “Mas qual o
inconveniente de deixar estes estudantes manifestarem-se?”

“Devias ler o manual do Tokko”, foi a resposta condescendente. “Está lá
escrito que, se um assassino pode matar várias pessoas, um pensamento
pode ameaçar a vida de uma nação inteira. É o caso destas ideias que vêm
da Rússia.”

O estudante pestanejou.



“São assim tão perigosas, sensei?”
“Então não são?! Não sabes que ainda hoje houve um atentado contra a

vida do nosso primeiro-ministro?”
“Renovo os meus abjetos pedidos de desculpa, sensei, mas tanto quanto

sei o autor do atentado já foi identificado e é um elemento de uma
sociedade secreta ultramilitarista que queria punir o primeiro-ministro
Hamaguchi pelo recente Tratado Naval de Londres. Que seja do meu
conhecimento, a esquerda nada tem a ver com o sucedido.”

“Pois sim”, concedeu o professor num tom impaciente. “Mas esses tolos
serão um obstáculo à nossa expansão para a Manchúria. Isso não podemos
de modo algum consentir. Têm de ser neutralizados.”

“A Manchúria, sensei?” admirou-se Fukui. “Imploro a sua
condescendência com a minha limitada compreensão, mas a que expansão
se refere o honorável professor?”

O professor Hayashi fez com o braço um gesto largo a indicar o espaço
em redor.

“Então não vês o que se passa à nossa volta? Não vês as empresas que
fecham, os desempregados que se amontoam pelas ruas de Tóquio, a crise
que devasta o país? Não sabes que a Manchúria é a linha vital do Japão? A
recente Lei Hawley-Smoot, de que tanto falam os jornais, colocou as tarifas
aduaneiras da América em máximos históricos, tornando os nossos
produtos tão caros que na prática a sua exportação para o mercado
americano foi interditada. E a Ghina, igualmente apanhada por esta crise,
decidiu proteger a sua economia e decretou um forte aumento das suas
taxas alfandegárias, o que nos atingiu com brutalidade porque também
exportamos muito para a China. Se agora não podemos vender aos
americanos nem aos chineses, vendemos a quem? De um momento para o
outro as nossas exportações caíram para metade. Para metade, ouviste? Será
que tens consciência da gravidade de uma coisa destas para a nossa
economia?”

O estudante assentiu com um movimento afirmativo de cabeça.
“Sim, sensei. É grave.”
“Não é grave, é muito grave! Além do mais temos excesso de população

nas nossas ilhas e os japoneses já não podem emigrar para a América. Se
não dispomos de mercados para exportar e já nem sequer emigrar podemos,
o que nos resta?”

“A Manchúria?”



“Claro que é a Manchúria, rapaz! Precisamos desesperadamente de ir
para aí. Com esta crise não nos restam alternativas. De resto, o próprio
Ministério da Guerra já o compreendeu pois na conferência que agora
organizou em Tohoku decidiu encorajar a emigração para a região. A
verdade é que, se os gaijin nos estrangulam, temos de criar um mercado
para escoar os nossos produtos e assim reativar a economia, não te parece?
Além disso, a Manchúria permitir-nos-á aceder a matérias-primas
fundamentais à nossa indústria. Se os gaijin fazem isso com as suas
colônias, porque não havemos de fazer a mesma coisa e transformar a
Manchúria numa colônia nossa? O que dá aos gaijin mais direitos do que a
nós?”

A observação era surpreendente, sobretudo vinda de quem vinha; afinal
saíra da boca do professor de Direito Internacional da universidade!

“Lamento mais uma vez a minha escandalosa ignorância sobre matérias
tão sensíveis e complexas, sensei, mas isso não violaria o direito
internacional? No fim de contas, e apesar de a nossa presença na península
de Liaodong ser reconhecida por tratados, a Manchúria pertence à China
e…”

“Yare yare!”resmungou o professor Hayashi, agastado com o que lhe
pareceu uma pergunta impertinente. “Se os chineses não respeitam a lei,
porque iremos nós preocupar-nos com ela? Não vês os sucessivos atropelos
dessa gente aos nossos direitos, rapaz? Temos de mostrar que conhecemos
giri e dar-nos ao respeito!”

“O ilustre sensei está a referir-se às linhas férreas que os chineses
andam a construir para competir com as nossas?”

A pergunta não era despropositada, pois todos sabiam que as linhas
férreas eram estruturantes na vida econômica e política. O comboio
assumira tal importância que toda a geoestratégia mundial, incluindo a
asiática, girava em torno das grandes obras de caminhos de ferro. E a
Manchúria tornara-se um estaleiro de linhas férreas.

“Isso e muito mais! Já contabilizamos mais de trezentas violações
chinesas aos nossos tratados mútuos, percebes? Trezentas! Esses tipos são
do pior que há, de uma falsidade e de uma má-fé que ultrapassam todos os
limites.”

“Trezentas violações é muito…”
“Claro que é. Os chineses não pagam os empréstimos que nos pediram,

impõem-nos taxas e tarifas proibidas pelos tratados e discriminam-nos



miseravelmente, recusando-se a vender terras a japoneses, arranjando
esquemas e tarifas novas para minar as nossas exportações para a China,
boicotando os nossos produtos e até distribuindo manuais escolares com
textos a insultar-nos! Agora esse pirata, esse… esse Chiang Kai-shek ou lá
como se chama esse miserável, teve até o desplante de se pôr a falar na
nacionalização das nossas linhas férreas na Manchúria! Yare yare, já chega!
Temos de mostrar que conhecemos giri! Temos de defender a honra do
nosso bom nome! Se não o fizermos, o mundo inteiro rir-se-á de nós!”

“Mas, sensei, imagino que o nosso governo lhes peça satisfações pelas
violações dos tratados. Como explicam os chineses tantos atropelos aos
nossos direitos?”

“Oh, com o descaramento do costume! Dizem que fazem o que querem
no seu país e recusam-se a reconhecer a autoridade dos responsáveis
chineses que assinaram os tratados conosco, alegando que se tratava de
senhores da guerra ou de governos ilegítimos em Pequim e que tais acordos
são iníquos. Com estas manhas esses tipos do Kuomintang fazem tábua rasa
de todos os nossos acordos. Têm até a lata de dizer que estamos
ilegitimamente na península de Liaodong, como se não existissem
documentos assinados por eles a regular a nossa presença! Além do mais,
acham que nem nos devem qualquer cortesia. Nante kotta! Não pode ser!
Quem pensa esta gente que é? Não sabem eles que, ao abrigo do direito
internacional, os acordos e tratados assumidos por outros governos têm de
ser respeitados, independentemente de concordarem com eles? Isso é um
princípio basilar do direito internacional. Se não fosse assim, nenhum
acordo ou tratado teria eficácia em parte alguma porque seria anulado à
primeira mudança de governo. Pois este cão do Chiang Kai-shek acha que
tem o direito de fazer como lhe apetece. Pode ser que um dia destes acorde
com uma surpresa…”

“Pensa vossa excelência que deveríamos encaminhar uma queixa à
Sociedade das Nações?”

O professor de Direito Internacional olhou-o com um certo enfado,
como se a ideia não fizesse sequer sentido e só um ingênuo ou um tolo
pudesse acreditar que a organização internacional sediada em Genebra
tivesse vontade ou capacidade para resolver fosse o que fosse.

“Temos é de entrar pela Manchúria dentro!”
 



Ainda a Polícia do Pensamento não havia capturado o segundo
estudante comunista e já Fukui abandonava o perímetro da Universidade
Imperial; tinha pressa de começar as lições de inglês e português para se
libertar mais cedo para o encontro dessa noite com Ren para o jantar.
Cruzou o portão da faculdade, atravessou o bairro de Hongô em direção a
sul e, estugando o passo, meteu pelo bairro de Ochanomizu.

“Fukui”, chamou uma voz familiar. “Fukui, espera!”
Admirado, o rapaz girou nos calcanhares e encarou a figura de quimono

violeta que se dirigia para ele. Pelos vistos Harumi vencera o medo de sair à
rua no rescaldo do atentado contra a vida do primeiro-ministro Hamaguchi.

“Estou com pressa”, disse ele, indicando o relógio de pulso. “Isto não
pode ficar para amanhã?”

A namorada depressa o alcançou. Vinha ofegante, o que não a impediu
de forçar um sorriso.

“Onde vais?”
“Para a lição de línguas, claro. Sabes bem que daqui a pouco tenho de

estar em casa de Hayakawa-sensei.”
“Mas a lição só começa dentro de uma hora…”
Não era mentira, sabia Fukui.
“Pois… enfim, quero ver se não corro o risco de chegar tarde.”
A garota indicou uma casa de chá situada do outro lado da rua.
“Anda, vamos tomar um chá.”
“Não posso. Tenho de ir andando para a lição.”
A resposta não agradou a Harumi. A namorada pôs as mãos na cintura e

inclinou a cabeça de lado, estreitando as pálpebras e encarando-o com uma
expressão desconfiada.

“Há já algum tempo que andas um pouco estranho”, observou. Esboçou
um trejeito com os lábios. “Olha lá, andas a evitar-me?”

A pergunta sobressaltou-o; notar-se-ia assim tanto?
“Uh… claro que não. Porque dizes isso?”
“Porque te sinto muito fugidio.”
“Não se passa nada.”
“Passa, passa. Olha, daqui à casa de Hayakawa-sensei são uns vinte

minutos no máximo. No entanto, vais para lá a correr como se estivesses
atrasado. Nem sequer arranjas dez minutinhos para beber um chá comigo.
Achas normal?”

Fukui engoliu em seco.



“Pois, tens razão”, acabou por reconhecer. “De facto não há motivo para
ir assim tão cedo para a lição de línguas. No fim de contas, Hayakawa-
sensei não vive realmente tão longe como isso.”

A garota preparou-se para atravessar a rua e fez um gesto a convidá-lo a
segui-la.

“Vamos lá então tomar o chazinho.”
 

O ambiente na casa de chá era acolhedor. É certo que o estabelecimento
estava vazio, a crise afugentara a maior parte dos clientes e poucos se
dispunham a ir para ali gastar o seu dinheiro, mas isso pareceu a Harumi
conveniente; estariam mais à vontade. Dispensaram os rituais do chanoyu, a
tradicional cerimônia do chá, por serem caros e demorados, embora tenham
pedido um matcha, o chá verde em pó usado no protocolo do caminho do
chá; sempre era uma maneira de terem a impressão de que se encontravam
em pleno chanoyu, embora sem o requinte do temae, a arte da cerimônia.

Sentada sobre o tatami, Harumi sentia-se maravilhada com a atmosfera
que ali encontrou.

“Acho isto tão… tão chic.”
O namorado riu.
“Onde ouviste essa palavra?”
“Oh, numa revista. Por quê?”
“És tão desconfiada dos gaijin, até admira usares palavras francesas.”
“Desconfio dos gaijin apenas no que diz respeito à política. A cultura

deles interessa-me, claro. Não te esqueças que sou uma moga…”
Ele reprimiu o impulso de lhe mostrar a contradição.
“Ah, pois.”
Harumi esboçou uma expressão inquisitiva.
“Chic é francês?”
“Claro que é.”
Ela ficou momentaneamente calada.
“Olha lá, porque gostas tanto dos gaijin?”, quis saber. “Não te indigna

os ares que esses bárbaros se dão?”
“Às vezes sim”, admitiu Fukui. “Aquelas ideias sobre a eugenia

enervam-me um pouco, reconheço. Mas mesmo assim acho que temos
muito a aprender com eles.”

“Achas mesmo? Já viste onde nos trouxeram as ideias dessa gente?
Acreditamos no capitalismo e… e agora estamos na miséria. Vê o que nos



trouxeram os mercados especulativos dos capitalistas gaijin: falências,
desemprego… eu sei lá. E a democracia deles trouxe-nos oligarcas e
corrupção.”

“Pois sim, mas se o Japão se desenvolveu e industrializou às ideias dos
gaijin o deve. Não podemos avaliar o capitalismo e a democracia só com
base no que se passa num período restrito, mas no conjunto. A questão é
esta: estaríamos melhor se tivéssemos permanecido no Japão feudal dos
xoguns e dos samurais, ou foi melhor termos adotado as ideias dos gaijin
como fizemos a partir da Restauração Meiji? Não te esqueças que sem os
gaijin não haveria mogas.”

“Ara! Estás a inverter as coisas. Os gaijin é que têm de aprender
conosco.”

“Sim, não digo que não, até porque…”
Sentiu um vulto imobilizar-se ao lado dele e virou-se distraidamente

para ver quem era. Ao reconhecer a recém-chegada ficou boquiaberto, sem
saber o que dizer.

“Olá, Fuku-chan”
Tratava-se de Ren. Apesar da saudação e da expressão afetuosa, a amiga

olhava para ele e para Harumi com a expressão de quem se sentia traída,
assimilando o significado inequívoco de o ver acompanhado por outra
garota. Nesse tempo, e para mais no Japão, quando dois jovens de
diferentes sexos apareciam em público na companhia um do outro isso só
podia querer dizer que estavam comprometidos.

“Eu… uh…”
Ultrapassada a surpresa inicial, Ren depressa digeriu o choque de o ver

com outra. Num assomo de orgulho ferido, virou as costas e abalou dali
sem pronunciar mais uma única palavra. Foi nesse instante, enquanto a via
sair para a rua e desaparecer da sua vida, que Fukui quase sentiu o coração
parar e verdadeiramente percebeu o quanto ela significava para ele.

Ficou pregado ao tatami. Queria levantar-se e correr atrás dela mas
sentiu-se incapaz de o fazer; apesar da vontade, a sua etiqueta de japonês
inibia-o de certos comportamentos em público. Tinha, porém, a noção de
que uma linha vermelha fora cruzada e não havia retorno, pelo que um
medo terrível se apossou dele.

Perdera-a.



XVII

O gabinete estava estranhamente sombrio, com os estores corridos a
tapar a luz do dia; dir-se-ia uma sala de cinema nos momentos que
antecedem a exibição do filme. Emergindo da sombra como um vulto
furtivo, o ministro das Finanças abeirou-se de Artur e acolheu-o com um
aperto de mão fraco e um gesto a convidá-lo para se instalar no sofá, o que
o visitante fez.

“Quer um café?”
“Agradeço-lhe, senhor doutor.”
De olhos avermelhados por uma inflamação, o anfitrião dirigiu um sinal

à secretária e ela afastou-se para ir buscar os cafés.
“Lamento muito recebê-lo às escuras”, desculpou-se Salazar com um

esgar dorido, acomodando-se no lugar. “A luz fere-me os olhos. Estou com
uma das minhas terríveis enxaquecas porque li demasiado e fiquei com a
vista cansada. Isto acontece-me muitas vezes, é um calvário.” Fez um gesto
a indicar a perna esquerda. “Além do maís, a minha ciática voltou a atacar,
a malvada.”

“Ah, que aborrecido”, observou o oficial. “O senhor doutor prefere que
eu passe por cá noutro dia?”

“Com certeza que não. A minha saúde é frágil e arriscava-se a apanhar-
me de novo com as mesmas dificuldades, se não pior ainda.” Respirou
fundo, como se se resignasse ao sofrimento. “Esqueçamos as malfadadas
maleitas. Como vão as coisas consigo, senhor major?”

“Nada que se compare com o êxito que vossa excelência está a
conhecer”, disse Artur com a preocupação de imprimir entusiasmo às suas
palavras, num esforço para o animar. “A sua popularidade encontra-se nos
píncaros, senhor doutor. Nos cafés, em casa, até nos eléctricos, toda a gente
o elogia.

“É impressionante!”



O ministro esboçou uma expressão de humildade que divertiu o seu
interlocutor por saber ser fingida.

“As pessoas estavam cansadas da desordem…”
“E de que maneira! A excepção, claro, são os grupos de interesses em

cujo bolso o senhor doutor mexeu. Ainda há pouco ouvi na rua uns
descontentes.”

“Funcionários públicos, com certeza”
O visitante soltou uma gargalhada.
“Como adivinhou?”
“Foram os mais atingidos pelas medidas que me vi forçado a aplicar.

Tive de despedir muitos para poder diminuir a despesa, como decerto não
ignora. E acabei com imensos abusos que se praticavam por essas
repartições fora.”

“Está vossa excelência a referir-se ao diploma sobre incompatibilidades
e acumulações?”

“Também”, foi a resposta de Salazar. “Muitos achavam que eu não teria
coragem para mexer nesses interesses ruinosos para as finanças públicas e o
diploma deu-lhes a resposta. Ao definir lugares incompatíveis e
inacumuláveis dei uma machadada numa série de abusos que ocorriam no
funcionalismo. Como é evidente, quem trabalha para o estado não gostou
que lhes mexesse nos privilégios. A verdade, no entanto, é que temos de
sacrificar tudo por todos, não todos por alguns. É preciso deixar de fazer
favores a alguns para poder distribuir justiça a todos.”

“Justamente, senhor doutor. Aliás, a imprensa louvou o atrevimento de
promulgar esse diploma. O mais notável, contudo, é que vossa excelência
decretou o rigor nas contas e pelos vistos também o povo aplaudiu.”

“O rigor já existia, meu caro major, só que através da inflação. Como
deixei de mandar imprimir dinheiro às escondidas e passei a controlar a
despesa, a inflação parou. Os preços deixaram de subir à doida, como
acontecia antigamente, e o escudo tornou-se uma moeda credível. São já de
um passado morto as finanças arruinadas, os orçamentos com défice, a
tesouraria exausta, o instituto emissor desviado da sua função, a pobreza do
meio circulante, a variabilidade do valor da moeda, a escassez das divisas,
as restrições cambiais, os juros altos, os capitais expatriados, as baixas
cotações da dívida, a multiplicidade inextricável dos impostos e dos
vexames fiscais, a anarquia do crédito. Tudo isto está enterrado no tempo,
embora seja de desejar que permaneça vivo na memória para não poder



repetir-se. Pela primeira vez em quase duas décadas conseguimos superavit
nas contas públicas. Uma coisa dessas, acredite em mim, não era possível
com aqueles senhores que nos governavam e se diziam democratas, mas
que se limitavam a servir os amigos e a mentir ao povo que diziam servir.”

“Olhe que ainda há pouco ouvia na rua os funcionários públicos
observarem que, se o equilíbrio orçamental se faz à custa de cortes, isso até
uma criada doméstica seria capaz de fazer.”

O ministro sorriu.
”0 segredo não está apenas nos cortes, meu caro”, devolveu, “O segredo

está numa nova política. Num sistema de administração em que predomina
a falta de sinceridade e de luz, afirmei desde a primeira hora que se
impunha uma política de verdade. Num sistema de vida social em que só
direitos competiam, sem contrapartida de deveres, em que comodismos e
facilidades se apresentavam como a melhor regra de vida, anunciei como
condição necessária de salvamento uma política de sacrifício. Num estado
em que nos dividimos ou deixamos dividir em irredutibilidades e em
grupos, ameaçando o sentido e a força da unidade e da nação, é necessária
uma política nacional. Adotamos assim uma política de unidade, de
sacrifício e de verdade, e a verdade é que não podemos gastar mais do que
produzimos. Se num momento gastarmos de mais, teremos a seguir de fazer
sacrifícios e cortar na despesa. Nisto a gestão de um país é como a gestão
de uma casa: não existem varinhas mágicas. Se queremos viver melhor,
temos de produzir mais. Tão simples quanto isso.”

“Mas olhe que há quem considere provocadora a existência de um
superavit numa hora que continua a ser difícil e em que se pedem ainda à
nação pesados sacrifícios…”

“Há sempre descontentes, senhor major. Se em vez de superavit
houvesse défice, a indignação, claro, seria contra o défice. A verdade é que,
tal como uma família, uma nação não se governa com défices eternos.
Admito que a terapia seja dolorosa, que os números que se leem são
lágrimas, são miséria, são dor, preço alto de um resgate feito de horas más,
de dificuldades experimentadas, de sacrifícios impostos, de desânimo e
dúvidas, de ilusões e desenganos, mas foram necessários até ver brilhar um
raio de fé, ainda tíbia de início, para se transformar em esperança e depois
em certeza de vitória.”

“E que vitória, senhor doutor! Um superavit assim, tão depressa e tão
categórico… quem esperaria uma coisa destas?”



Os lábios finos de Salazar curvaram-se num sorriso sibilino.
“Tenho de pedir humildemente perdão aos discordantes da minha

orientação financeira por as contas da gerência não se limitarem a confirmar
o equilíbrio previsto no orçamento mas apresentarem um saldo positivo…”

A declaração arrancou um sorriso de Artur.
“Ah, senhor doutor, essa teve graça!”, exclamou o oficial. “A verdade é

que vossa excelência conseguiu o superavit em apenas um ano de
governação, superando largamente os peritos da Sociedade das Nações, que
diziam que o equilíbrio das contas públicas em Portugal só seria possível
em três anos.” Hesitou. “Mas, para efeitos de paz social, não teria sido
preferível vossa excelência sujeitar a sua política primeiro à apreciação
geral?”

“Meu caro major, nunca nenhum médico perguntou a um doente o
remédio que ele deseja tomar mas apenas o que lhe dói. E note que a
resposta do paciente não dá a indicação da doença, facilita apenas o
diagnóstico, porque acontece que a gente se queixa do estômago e tem às
vezes o mal no coração.”

“Sem dúvida, sem dúvida”, anuiu Artur. “Porém, tem vossa excelência
de reconhecer que isto não pode continuar assim, pois não?”

“Ora essa. Porque não?”
“Bem… por causa da crise internacional. O colapso da Bolsa de Nova

Iorque está a provocar o caos por toda a parte, como o senhor doutor bem
sabe.”

A referência à grande crise que alastrava pelo mundo arrancou do
ditador das Finanças um pesado suspiro.

“Ah, esta crise é realmente pavorosa”, reconheceu com um semblante
fatalista. “O orçamento do ano passado teve um saldo positivo superior a
cento e cinquenta mil contos e o deste ano vai dar um superavit de mil e
novecentos contos. Bem sei que é muito menos, mas o facto é que estamos
sob o temporal de uma crise mundial ao que parece sem precedentes nos
tempos modernos e o que se vai passar é uma incógnita para todos os
países. Sofremos uma queda do comércio externo, uma derrocada dos
gêneros metropolitanos e coloniais, restrições ao movimento migratório, o
afrouxamento da atividade industrial e o consequente aumento do
desemprego. Estas vicissitudes nacionais refletem a crise mundial que está
degenerando em tão profunda e generalizada desconfiança na solvência dos
estados, na consistência das moedas e na segurança dos depósitos



bancários. Os bancos americanos fecharam em catadupa, o comércio e a
indústria enfrentam grandes dificuldades e por toda a parte se vê uma
multidão de desempregados. A desvalorização da libra afetou-nos
profundamente, pois é em fibras que o Banco de Portugal tem as suas
reservas. De fora não temos recebido auxílio. De lá apenas nos têm vindo
obstáculos, dificuldades, prejuízos de muitos milhões. O que se nos
apresenta é pois a destruição das bases em que laboriosamente havíamos
apoiado o equilíbrio dos nossos gastos e receitas, e verifica-se que é preciso
recomeçar.” Encolheu os ombros com resignação. “Paciência,
recomecemos.”

Artur sentia-se aterrado com a magnitude dos problemas descritos.
 

“Considerando este cenário apocalítico, diria que é um milagre estarmos
a aguentar-nos e ainda por cima termos saldo positivo nas contas
públicas…”

“Não é milagre, é trabalho”, foi a resposta seca e imediata. “E que não
haja ilusões, temos ainda muito mais trabalho pela frente. Sabe, senhor
major, Portugal vai ver-se obrigado a dobrar-se sobre si próprio, em
população, em capitais, em produção e consumo, e é talvez este um
momento histórico interessante que será pena, por falta de coragem ou de
visão, deixar perder. É aliás consolador que a economia da nação comece a
reconhecer a sua unidade, a solidariedade dos seus interesses e a sua
dependência última dos maiores atos governativos. A existência da ordem
já faz sentir fortemente a necessidade da ordem. Claro, é também necessário
que os melhores factores da economia nacional estejam na mão de
portugueses. Os portos, os caminhos de ferro, a energia hidroelétrica, as
obras de irrigação custam centos de milhares de contos. Há que fornecê-los
à nação para que verdadeiramente lhe pertençam.”

“Bem… nem quero imaginar o que seria de Portugal se, em vez de estar
o senhor doutor com a pasta das Finanças, estivesse um dos políticos do
antigamente a lidar com todas estas dificuldades financeiras e econômicas
que vêm de fora.”

“A nossa salvação foi a crise mundial atingir-nos no momento em que já
tínhamos as contas públicas equilibradas. O povo vive uma vida sóbria e
sem conforto, tocando aqui e além a miséria. Mas o mundo atravessa uma
crise tão geral e tão profunda que já ninguém se lembra de atribuir o que
sofremos à nossa política, que aliás temos a certeza de ter contribuído para



diminuir as dificuldades e tornar menores os sacrifícios. Olhe para o que se
passa nos outros países, sobretudo onde há desequilíbrios orçamentais, e
veja a miséria que é. Esses governos não têm margem para acudir a nada.”

“De certo modo, o senhor doutor descobriu o ovo de Colombo, não é
verdade? Para equilibrar as contas públicas basta ajustar as despesas às
receitas.”

“Qualquer dona de casa o sabe”, sublinhou Salazar. “Porém, não posso
deixar de ser justo. Tivemos grandes gestores da Fazenda, homens como os
senhores doutores Mariano de Carvalho e Dias Ferreira, Oliveira Martins e
Ressano Garcia, Barros Queiroz e Marques Guedes… olhe, os próprios
senhores doutores Afonso Costa e Cunha Leal.”

A referência do ministro a estes seus dois grandes críticos e opositores
surpreendeu Artur, até porque ambos se multiplicavam em conspirações e
sempre que podiam insinuavam que o equilíbrio das contas públicas não era
verdadeiro, antes resultado de manipulação de números.

“Afonso Costa e Cunha Leal?”
“O senhor doutor Afonso Costa equilibrou as contas antes da Grande

Guerra, embora, note-se, tenha sido sol de pouca dura. De qualquer modo, o
que interessa é que todos os que mencionei eram homens eminentes, e não
duvido da sua inteligência nem tão-pouco do seu patriotismo. Todos eles
apostaram no aumento das receitas e na limitação das despesas, nos
sacrifícios, na estabilização do escudo e dos preços, no fomento da
economia… aplicaram todos a mesma receita.”

“Então… então porque falharam?”
“Porque não reformaram as instituições nem o país. Sabe, senhor major,

o sacrifício não é por si só uma política. Não tenhamos ilusões, as reduções
de serviços e de despesas importam restrições na vida privada, sofrimentos,
portanto. Temos de sofrer em vencimentos diminuídos, em aumentos de
impostos, em carestia de vida. É a ascensão dolorosa de um calvário.
Repito, é a ascensão dolorosa de um calvário. Mas o heroísmo é uma
excepção na vida, tem de ser curto e decisivo. Não podemos exigir
sacrifícios permanentes, isso não é modo de governar. Acontece que a
forma como o nosso estado e o próprio país funcionam acaba por sabotar
todos os esforços que possamos levar a cabo na Fazenda. Se queremos
atingir resultados duradouros temos de reformar o estado, e foi por isso que
promulguei o decreto das incompatibilidades e acumulações, que tanto
incomodou os senhores funcionários públicos. Mas temos também de



reformar o país, temos de reformar as instituições e o próprio povo. Temos
de ser solidários e de cooperar. Temos de criar uma vida nova e um
português novo, e para isso precisamos de refundar o estado. Em suma,
temos de criar um estado novo.”

Artur balançou afirmativamente a cabeça, impressionado com o
diagnóstico do problema de fundo e a solução que o governante
apresentava.

“Tem o senhor doutor toda a razão”, assentiu. “Não há dúvida, vossa
excelência tornou-se uma figura imprescindível em Portugal, e não o digo
por lisonja. Já se passaram quatro anos desde a revolução de 1926 e não é
por acaso que os governos e os presidentes do Ministério se sucedem uns
atrás dos outros mas o senhor doutor permanece sempre com a pasta das
Finanças, seja qual for o governo em funções.”

“É decerto a Divina Providência que me protege…”
“Modéstia do senhor doutor.” Esboçou uma careta. “Acha que o general

Domingos de Oliveira tem arcaboiço para erguer esse estado novo que
vossa excelência considera imprescindível?”

Domingos de Oliveira era o presidente do Ministério em funções, o
terceiro consecutivo que chefiava um governo com Salazar à frente das
Finanças.

“Se eu fosse chefe do governo, procederia de outra forma…”
A observação, descomprometida embora reveladora, fez germinar uma

ideia na mente do oficial.
“Pergunto a mim mesmo se não faria mais sentido vossa excelência

assumir também a presidência do Ministério e assim chefiar o governo. Em
bom rigor, é no fundo isso o que se passa neste momento, não é verdade?
Mais do que o próprio presidente do Ministério, é o senhor doutor a figura
central do governo. Os outros governantes passam e vossa excelência fica.
Se assim é, porque não formalizar essa situação?”

A observação arrancou um sorriso enigmático ao anfitrião. O ministro
das Finanças fez uma pausa, evidentemente com intuitos dramáticos, para
mostrar que o seu silêncio era falador, e cravou os olhos escuros e
perscrutadores no convidado.

“Lá chegaremos, meu caro, lá chegaremos”, sussurrou quase em jeito de
confidência. “É uma questão de esperar e deixar que os militares regressem
aos quartéis, o que pelas minhas contas terá de acontecer em breve.”

“Os militares, senhor doutor?”



Sabendo que tinha tocado num ponto sensível, Salazar preparou-se para
avançar para o que realmente lhe interessava.

“O regresso dos militares aos quartéis é imprescindível para a
normalização da vida do país”, disse. “Não podemos andar
permanentemente com revoltas e a tropa na rua e não sei que mais, ninguém
se aguenta assim. Precisamos de paz e ordem para que Portugal progrida e a
economia estabilize. As Forças Armadas devem ser um modelo para o resto
do país.”

Artur hesitou, sem saber onde queria o ministro chegar com aquela
conversa diante dele.

“Pois… com certeza.”
Salazar apontou para o seu interlocutor.
“Foi justamente para resolver esse problema que o chamei, meu caro

amigo. Preciso de si para, de uma vez por todas, meter a tropa nos
quartéis.”

O visitante manteve o olhar preso no anfitrião, desconcertado.
“Eu, senhor doutor? Mas… mas não tenho poderes nenhuns, como

vossa excelência bem sabe. O que pode fazer um simples major?”
Um sorriso sibilino formou-se no rosto anguloso do ditador das

Finanças.
“Um simples major pode fazer muito pela pátria”, disse. “Sabe, estou a

convencer o senhor ministro da Guerra a substituir as chefias de algumas
unidades e a colocar no seu comando pessoas de confiança, de modo a
garantir a lealdade das Forças Armadas e o normal regresso aos quartéis. O
problema é que a resistência é muito grande.” Baixou a voz e assumiu um
tom de confidência. “Vou confessar-lhe uma coisa. Sinto que há altas
patentes a tentar envenenar o senhor presidente da República contra mim.”
Perscrutou-lhe o semblante com atenção, lendo-lhe a fisionomia.
“Porventura saberá o senhor major algo a respeito deste assunto?”

Artur pigarreou.
“Quer dizer… há um certo descontentamento pelo facto de os salários

dos oficiais não serem aumentados, isso é inegável.”
“Essa é boa, aumentados?!”, irritou-se Salazar. “O que querem os

militares? Eximir-se aos sacrifícios que se pedem a todos os portugueses?
Como pensam eles que pus as contas em dia e restabeleci a confiança
internacional na nossa moeda? A aumentar os salários de toda a gente? Não
se fazem omeletas sem se partirem alguns ovos, senhor major!”



“Bem sei, senhor doutor. Estou apenas a explicar-lhe o que eu próprio
oiço nos quartéis. Está muita gente contente por ver a ordem restabelecida e
as contas públicas equilibradas, sem dúvida, mas todos querem ganhar
melhor. Isso é humano, não lhe parece?”

“Pois sim, só que os senhores militares têm de dar o exemplo nos
sacrifícios. Não se pode querer que as contas do país estejam sãs e ao
mesmo tempo ganhar mundos e fundos. Portugal produz uma riqueza
limitada. Quando uns ganham muito, outros terão de pagar. O que querem
os senhores militares? Que o povo pague do seu bolso para que eles possam
andar nas casernas a falar mal de tudo e de todos? É que, se os senhores
militares produzissem riqueza, ainda vá que não vá. Mas não produzem
nada, a não ser conspirações e revoltas que tanto custam ao erário público!”
Abanou a cabeça. “Não quero ser injusto mas isto não pode ser como os
senhores militares querem! O lugar da tropa é nos quartéis! Se quiserem
ganhar bem, o que é perfeitamente legítimo, então saiam da tropa e
ponham-se a produzir riqueza, que o país bem precisa e agradece! Não
podem é o governo e as finanças públicas andar a toque de caixa do que os
senhores militares acham ou não que têm de ganhar sem produzirem
riqueza. E não quero saber que se queixem ao senhor presidente da
República!”

O ditador das Finanças calou-se por fim, ofegante pela enxurrada de
palavras que lhe saíra da boca num tropel. Artur manteve o olhar fixo no
anfitrião.

“Vossa excelência pensa assim tão mal de nós? Acha que somos uma
classe privilegiada dentro da ditadura?”

Caindo em si e lembrando-se que estava a falar justamente diante de um
militar, o ministro forçou um sorriso.

“Um bocadinho privilegiada, sem dúvida. Os senhores militares
ocuparam a maior parte dos cargos importantes da administração pública e
essa situação tem de conhecer um fim.” Fez um trejeito conciliatório.
“Oiça, eu penso que o pais tem uma dívida em aberto para com o Exército
que não é fácil saldar. É possível que essa classe goze transitoriamente de
certo ascendente, de certos privilégios, mas esses privilégios estão pagos, e
bem pagos, pelos serviços prestados à nação pelo facto de terem imposto a
ordem. Chegou a hora, no entanto, do regresso aos quartéis. Compreendo
que os senhores oficiais se habituem à vida civil e que o regresso à



disciplina do Exército seja difícil e doloroso. Devemos para isso valorizar o
Exército, prestigiá-lo, mas fazê-lo regressar a si próprio.”

“O que deseja exatamente o senhor doutor de mim?”
Como se estivesse tenso e precisasse de se descontrair, Salazar bufou e

o seu corpo pareceu esvaziar-se.
“Para falar diretamente e sem subterfúgios, preciso que me mantenha a

par do que se passa nos quartéis.”
“Mas para isso não existe já a Polícia de Informações?”
“A atuação da polícia é mais eficiente junto dos civis que se opõem à

situação, aqueles a quem chamo os economistas do Chiado, que de barriga
cheia botam sentença todas as tardes nos cafés da maledicência sem tomar
em conta as medidas introduzidas e o tempo necessário para aguardar os
resultados”, observou o ministro das Finanças. “Já nos quartéis a atuação da
Polícia de Informações é menos eficiente, receio bem. Acontece que me
chegou aos ouvidos que há por aí unidades militares que, encorajadas talvez
pelo fim da ditadura de Primo de Rivera em Espanha, andam a planear
novas insurreições. O contexto é difícil, como já discutimos. A crise
mundial está a provocar alterações políticas e até de regime em muitos
países. Os governos não aguentam as dificuldades e caem uns atrás dos
outros. É certo que, como vimos, o facto de eu já ter as contas públicas
equilibradas quando a crise ocorreu permitiu proteger Portugal do pior, mas
os efeitos estão aí e os senhores da oposição farão os possíveis para
aproveitar o descontentamento natural em circunstâncias como estas.
Preciso, por isso que o senhor major me ajude, esteja atento ao que se passa
nos quartéis e me informe sobre o que apurar. É o superior interesse
nacional que o impõe. Estará disposto a prestar esse serviço à pátria?”

Artur mordeu o lábio inferior, hesitando quanto ao que deveria fazer.
Não lhe agradava andar a espiar para o governo, não era essa a sua função.
Além do mais, devia lealdade aos seus camaradas de armas. A verdade,
porém, é que lhe desagradava ainda mais que o país regressasse à confusão
da República por causa de uns cabeças quentes que queriam ganhar melhor
soldo num contexto de grandes dificuldades econômicas desencadeadas
pelo esforço de equilibrar as contas públicas e, logo a seguir, pela crise
mundial. Para que se havia de deitar fora a ordem que a tanto custo se
alcançara? Iria Portugal voltar ao regabofe, com os governos a sucederem-
se uns aos outros e a economia a mergulhar de novo no caos? Fora para isso
que se fizera o 28 de Maio?



Baixou a cabeça e suspirou, resignado ao que considerava o seu dever.
“Conte comigo.”



XVIII

Naquela manhã, ao aproximar-se do Pavilhão Purpura para a sua
primeira lição de arte e ética com o patriarca da família Yang, Lian-hua deu
com ele sentado no jardim diante do lago dos lótus numa posição estranha;
tinha as pernas dobradas para dentro e as mãos pousadas sobre os joelhos
abertos. As pálpebras estavam fechadas e, apesar de ereto, parecia dormir.

“Wei?”, atirou. “Dá licença?”
Sem dar sinais de a ter escutado, o ancião manteve os olhos cerrados;

dir-se-ia uma estátua.
A neta insistiu.
“Avô, sente-se bem?”
O patriarca da família abriu um olho e sorriu ao reconhecê-la.
“Anda cá, minha pequena”, convidou-a, indicando o espaço diante dele.

“Senta-te à minha frente.”
A menina obedeceu e sentou-se, mas por momentos nada aconteceu.

Desde que o pai partira que Lian-hua começara a passar parte dos seus dias
em aulas. Apesar de viverem em Hunan, toda a sua educação era ministrada
em mandarim, a língua dominante no Jardim das Flores Esplendorosas,
embora compreendesse e falasse hsiang, o dialecto local, devido sobretudo
à influência das amahs.

O avô Lao encarregara-se de a fazer desenvolver o domínio do
mandarim, recitando-lhe poemas, em particular os de Wang Wei, mas
também os que ele próprio havia composto, o que acontecia em particular
por ocasião da tradicional festa do Chongyang.

“Então, avô?”, impacientou-se ela. “Voltou a adormecer?”
O avô Lao manteve os olhos fechados e o semblante inalterado mais

alguns momentos; parecia respirar muito pausadamente, inspirando e
libertando devagar as golfadas de ar. A neta bufou de tédio e por momentos
voltou a abstrair-se dali para avaliar o dia que tinha diante dela; seria uma



jornada muito preenchida, devido às duas aulas previstas para a parte da
tarde.

A mãe ia dar-lhe a lição de música, provavelmente dedicada aos
violinos hu-chin ou às flautas pai-hsiao, e depois seria a aula de shu-fah, ou
caligrafia chinesa, a cargo da Segunda Tia, cujo traço era muito elogiado e
considerado o melhor da família. A Segunda Tia tornara-se na verdade
conhecida como uma mestre no estilo kai-shu. Tinha uma grande agilidade
e fluidez no manuseio do pincel, ao ponto de o avô Lao ter dito num jantar,
enquanto mastigava um coração de galinha, que era uma calígrafa de
primeira água, “digna da reputação de um Ou Yang-jun!” Tratava-se de uma
observação altamente elogiosa, que arrancara aplausos dos presentes e a
fizera esconder a cara por detrás do leque. Animado pelas melhores
intenções, o patriarca pedira nessa ocasião para ver os trabalhos da neta,
mas ao deparar-se com as letras desenhadas por Lian-hua não conseguira
ocultar um irreprimível, embora breve, esgar de repulsa.

O som de um expirar cavado e ruidoso trouxe a menina de novo ao
presente, a tempo de ver o avô Lao respirar fundo uma última vez e encará-
la por fim.

“Há quase mil anos, Zhou Dunyi escreveu o seguinte poema”, disse
com solenidade, quebrando o silêncio. “‘Apenas gosto da flor de lótus; vive
no pântano, mas nunca se suja.’”

A beleza simples do poema e a forma graciosa como ele fora recitado
deixaram a pequena tão impressionada como da primeira vez que o ouvira
declamar, no dia em que o pai fora ali pedir autorização para partir.

“Que quer isso dizer, avô?”
“O teu nome, Lian-hua, é Flor de Lótus, e acho que chegou o momento

de o entenderes, porque, como dizem os budistas, ele encerra o teu karma.
Tal como Zhou Dunyi, também Buda notou que a água cerca a flor de lótus
mas não molha as suas pétalas. É essa pureza no meio da miséria que define
a grandeza da flor que te deu o nome e que exprime a tua essência. A
experiência por que passaste quando foste raptada, querida neta, não foi um
acidente. Tenho pensado muito no que te aconteceu e cheguei à conclusão
de que o mistério da tua vida está inscrito no teu nome. Por mais imundo
que o mundo seja à tua volta, por mais sujas as situações que te envolvam,
lembra-te de que tens de ser como a flor de lótus e não deixar que a tua
alma seja tocada pela corrupção. Disse Buda: ‘Tal como a flor de lótus
nasce na água, cresce na água e se eleva da água sem por ela ser manchada,



também eu nasci no mundo, cresci no mundo e superei o mundo sem por
ele ser corrompido.’ A flor de lótus, Lian-hua, representa pureza mas
também iluminação, pois a pureza nenhum significado tem se não for
acompanhada pela consciência iluminada e só uma pessoa desperta pode
permanecer intocada pela corrupção do mundo. O lótus é o caminho dos
iluminados e deverá também ser o caminho que trilharás até ao dia em que
morreres. Entendeste, Lian-hua?”

“Sim, avô.”
O avô Lao pegou num dos seus habituais livros, evidentemente mais

uma velha coletânea de poemas, e folheou-o.
“Buda, não sei se já te contaram, era um príncipe chamado Siddharta

Gautama que nasceu no Nepal e viveu na Índia. Um dia, ao sair do seu
palácio onde vivera na opulência, ficou chocado ao descobrir que o mundo
estava cheio de pobreza, doença e sofrimento. Foi então que decidiu
despojar-se de tudo o que tinha e viver como um asceta. Pensava poder
assim superar as limitações da condição humana e atingir a iluminação.
Porém, ao fim de algum tempo percebeu que não era com fome que se
tornaria um iluminado. O mais importante foi ter compreendido que deveria
evitar os extremos que vivera, o do excesso de abundância no palácio e o do
excesso de despojamento enquanto asceta. O melhor caminho era a
moderação. Passou a fazer tudo com moderação e atingiu assim a
iluminação. Ao despertar enunciou o caminho do meio, que explicou no
Sutra do Início do Movimento da Roda do Dharma. Por acaso já o leste?”

Lian-hua baixou a cabeça, envergonhada com a ignorância natural na
sua idade, e respondeu num fio de voz intimidada.

“Não.”
“Não te preocupes porque quando esta aula terminar emprestar-te-ei o

meu exemplar”, disse o patriarca com um semblante banhado de bonomia,
perfeitamente ciente de que ela tinha ainda tudo para aprender. “Sabes,
querida neta, a China foi influenciada por correntes místicas como o
budismo e também o taoismo, mas apesar desta minha deambulação pela
religião de Buda o que na realidade te quero ensinar hoje é a verdadeira
religião chinesa. Sei que os teus pais te têm mostrado o dao, o caminho
correto, mas suspeito que nunca te tenham explicado o porquê de teres de
percorrer esse caminho. Sabes qual a verdadeira religião chinesa, não
sabes?”



A menina tinha medo de errar, mas a expressão benigna do avô e o facto
de permanecer sempre atenta às conversas dos adultos deram-lhe confiança
e arriscou.

“O mingchao?”
O patriarca aquiesceu, satisfeito por ela pelo menos conhecer o mais

elementar.
“A religião dos nomes que o ilustre Kong Fuzi nos desvendou é também

conhecida por religião do bom senso ou doutrina do justo meio”, disse. “Tal
como na Índia Buda descobriu que o caminho da iluminação é o caminho
do meio, também aqui na China o ilustre Kong Fuzi compreendeu que a
doutrina correta é a do justo meio. Tudo o que fizermos tem de ser feito
com moderação, equilíbrio e harmonia. É aliás por isso que o nosso país se
chama Zhong-guo, o Reino do Meio. O mingshao não lida com a
metafísica, mas com a realidade.” Fez com a mão um gesto largo a indicar o
espaço em redor. “Já pensaste no sentido da vida?”

A pergunta foi inesperada e deixou Lian-hua sem saber o que responder.
“Não, meu avô.”
“As religiões dos yang guizi vivem atormentadas com esse problema e

acham que há um Deus lá no Céu que um dia dará sentido à vida e à morte.
Porque os diabos do Ocidente, querida neta, andam angustiados com o
problema da morte. Ayah, que ingênuos! Qualquer chinês sabe que a vida é
limitada e envolve demasiado sofrimento e demasiada miséria para que
alguma vez seja possível encontrar uma resposta satisfatória a essa grande
pergunta. Para que serve a vida?” Pousou o livro no regaço. “A resposta
está neste poema que aqui tenho e que tu, como todas as crianças da tua
idade, terás de saber de cor. Queres ouvi-lo?”

“Sim, avô.”
O avô Lao baixou os olhos para a página que havia previamente

marcado e começou a declamar.
 

Enquanto, transportadas pela brisa tépida,
As nuvens ligeiras flutuam na aurora,
Atraído pelas flores na margem do rio,
vagabundeio sempre para longe.
Eles dirão: Olha o velho a correr atrás de aventuras,
Sem saberem que a minha alma esvoaça para a felicidade.

 



Quando terminou, o patriarca ergueu os olhos para a neta e interpelou-a
com uma expressão interrogativa.

“É bonito.”
Lian-hua falara por falar, porque o avô aguardava que ela dissesse

alguma coisa de agradável e mostrasse apreço pelo poema, mas o velho
percebeu que ela nada compreendera. Em boa verdade isso não o perturbou,
pois tinha perfeita noção de que a neta era ainda demasiado nova para
entender o verdadeiro significado dos versos que acabava de lhe recitar.

“Este poema resume o sentido da vida”, explicou. “Os yang guizi
mostram-se preocupados com questões como a mortalidade e Deus e essas
coisas transcendentes, e não percebem aquilo que a nós, os chineses, nos
parece evidente. A vida não tem nenhum sentido metafísico ou místico, ou
se tem ele é, e sempre será, inatingível. A vida é a vida e temos de a aceitar
como ela se nos apresenta. O sentido da vida está na arte de a fruir de forma
sã, equilibrada e harmoniosa, como o velho deste poema que acabei de te
recitar e que vagabundeia para longe enquanto voga para a felicidade. O
velho sabe que o paraíso não se esconde no Céu, encontra-se na Terra. O
paraíso não se situa no futuro, mas no presente. O paraíso é o que fizermos
da vida, é o que formos capazes de melhorar enquanto pessoas, e é aí que se
inscreve o seu sentido. Os yang guizi passam o tempo a criar coisas e a
correr de um lado para o outro e andam sempre tão ocupados e preocupados
que não chegam a fruir a vida. Nós não somos tão inquietos e ocupamo-nos
antes em saborear a existência porque ela é tudo o que alguma vez teremos.
Se não a gozarmos agora, quando a gozaremos? A vida foi feita para que
levemos uma existência simples, privilegiando a harmonia da vida familiar
e das relações sociais. Temos de ser em tudo moderados e equilibrados. A
iluminação está no caminho do meio budista, a sabedoria e a salvação
encontram-se no justo meio confucianista.”

“Não existe nada para além da nossa vida, avô? Então e os nossos
antepassados? Porque os veneramos?”

“Sabes, todos nós temos duas almas, o po e o hum. O po é a alma
corporal, aquela que se forma quando somos concebidos e desaparece no
momento da nossa morte física. Mas temos também o hum, a alma
espiritual que sobrevive à nossa morte física. Os nossos antepassados
morreram e perderam assim as almas po, mas as suas almas hum ainda
existem e deambulam entre os vivos. São elas que intercedem por nós nos
céus. Daí que tenhamos de prestar culto aos antepassados, percebes?



Precisamos que as almas hum dos nossos antepassados nos protejam e nos
permitam prolongar a vida terrena, e para isso há que venerá-las para as
manter contentes. Se não o fizermos deixarão de nos proteger, entendeste?”

“Sim, avô.”
O velho indicou com o polegar o Pavilhão Púrpura, que se erguia nas

costas dele.
“Já alguma vez foste a minha casa?”
Ela sentiu o coração disparar. Seria nesse dia que ele a levaria lá? Seria

dessa feita que veria as famosas concubinas? Que riquezas ali se
guardariam, que belezas ali se esconderiam?

Abanou a cabeça.
“Não.”
Depois de libertar um suspiro, como se ganhasse balanço, o avô Lao

levantou-se devagar e, virando-se para a sua residência, fez-lhe sinal de que
o seguisse.

“Anda.”
A medo, impulsionada pela curiosidade mas intimidada pela aura

mágica que envolvia o Pavilhão Púrpura, Lian-hua caminhou em passos
curtos atrás do velho, como se o corpo dele a protegesse das ameaças
sopradas pelo sacrilégio de penetrar naquele lugar interdito.

Chegaram à entrada e ele cruzou-a, mas a neta ficou plantada do lado de
fora, incapaz de prosseguir, como se uma barreira invisível se lhe
atravessasse à frente e a impedisse de avançar. O Pavilhão Púrpura
encerrava todo o mistério da alma chinesa.

“Tenho medo…”
O avô Lao voltou atrás e estendeu-lhe a mão, desafiando-a com um

gesto.
“Vem.”
Vencendo a relutância, a menina obedeceu e cruzou a entrada. Sentiu de

imediato um forte aroma a cânfora, incenso e seda. Tal cheiro revelou-se
inevitável, como logo percebeu, pois as mobílias do Pavilhão Púrpura eram
justamente feitas de madeira de cânfora. Já os tecidos de seda se
apresentavam macios e várias velas de incenso estavam acesas sobre as
mesas e o aparador que decorava a entrada. Não era afinal aquele o cheiro
da China?

Hesitou e olhou para o patriarca da família, aguardando novas
instruções.



“Vem.”
Embora manifestamente pouco à vontade, seguiu o avô Lao em passos

temerosos até ao espaço central do pavilhão. Apercebeu-se de repente de
um vulto que desaparecia nas sombras e presumiu que fosse uma das
famosas concubinas de que tanto se falava no Jardim das Flores
Esplendorosas e que ela até então nunca avistara. Um sussurro feminino
confirmou-lhe que de facto se tratava de uma mulher. Olhou
insistentemente naquela direção mas nada viu. Depois os seus olhos se
voltaram para o lugar onde o anfitrião se encontrava e, com um baque de
susto, constatou que ele desaparecera.

“Avô?”
Um vulto mexeu-se à direita, diante do que parecia ser um altar

decorado com velas de incenso, de onde saíam fios de fumo que
serpenteavam pelo ar até morrerem numa mancha violácea. A menina
percebeu que era o avô Lao.

“Este é o melhor lugar da minha casa”, murmurou ele. “Estás a ver esta
tábua que aqui coloquei?”

O velho apontava para uma placa no lugar de honra acima do altar.
“Sim, avô.”
“É a tábua onde está inscrita toda a linhagem da nossa família”,

explicou. “Todos os dias acendo incenso diante dela logo pela manhã.
Honremos os nossos antepassados para que eles nos céus queiram
interceder por nós.”

Lian-hua ficou plantada diante do altar a contemplar os nomes gravados
na tábua. Eram então aqueles os antepassados que tinha de venerar?
Andariam mesmo as suas almas hum a vaguear por aí? Seriam elas que a
protegiam? Mas como, se nunca travara conhecimento com nenhum dos
seus antepassados? Quem haveria entre eles que tivesse realmente interesse
em protegê-la neste mundo se nenhum deles a conhecera em vida?

“Quando morreres, avô, vais proteger-me a mim?”
O rosto à meia-luz do avô Lao contraiu-se num sorriso.
“Claro… desde que me honres como eu honro os nossos antepassados.

Terás de me homenagear e de me prestar culto para que a minha alma hum
tenha incentivo para interceder nos céus por ti e assim garantir-te uma vida
longa. Farás?”

A garota esboçou um semblante pensativo enquanto digeria o que
acabava de ouvir e congeminava uma resposta.



“Depende.”
“Depende de quê?”
“Depende do que me espera depois da vida.” Atirou-lhe um olhar

interrogativo. “O que é a morte, avô? Quando aqueles homens me levaram
vi tanta gente ser morta, tanta, tanta gente.” Hesitou, quase a temer abordar
o assunto que a apoquentava. “A nossa erh-amah contou-me que um dia
todos, até eu, deixaremos também de ser. É mesmo assim?”

“Sim, claro. A nossa alma po desaparecerá.”
Lian-hua encolheu-se.
“Tenho medo…”
“Os budistas acham que a morte não é o fim, mas uma passagem. Disse

Buda: ‘Tudo é mudança, tudo aparece e desaparece; não há paz
retemperadora senão quando passamos para lá da agonia da vida e da
morte.’ E, como te disse, na nossa tradição acreditamos na sobrevivência da
alma hum. Não tens por isso de te preocupar. A tua alma hum escapará à
morte.”

Os olhos dela não descolavam dos caracteres impressos na tábua com os
nomes dos antepassados.

“O que diz o ilustre Kong Fuzi sobre isso, avô?”
“O mingshao é uma religião humanista, querida neta. Veneramos o ser

humano, a família e a harmonia nas relações entre as pessoas, não um
qualquer deus invisível e intangível nem a sobrevivência da alma. A
salvação não ocorrerá amanhã. Ocorre hoje, ocorre agora. Vive uma vida
equilibrada e harmoniosa e contenta-te com isso.”

“Mas o ilustre Kong Fuzi não disse nada sobre a morte?”
“Já te expliquei que o mingshao se preocupa com o quotidiano, não com

a metafísica. Quando uma vez perguntaram ao ilustre Kong Fuzi o que
pensava da morte, respondeu: ‘Não conheço nem a vida, quanto mais a
morte.’”

Apesar do ambiente opressivo do interior do Pavilhão Púrpura, Lian-
hua soltou uma gargalhada.

“Tinha graça, o ilustre Kong Fuzi.”
O avô Lao virou-se com movimentos lentos, sacudiu uma erva que

ficara agarrada à sua túnica e encaminhou-se para a mesa que ocupava o
centro da sala do Pavilhão Púrpura. Obedecendo a um gesto do mestre, a
neta seguiu-o e viu-o debruçar-se sobre a mesa, onde se espalhavam
pincéis, tinta e várias folhas de papel em desordem aparente.



“Hoje quero que escrevas o teu primeiro poema.”
“Um poema?”, admirou-se a garota. “Sobre quê, avô?”
O avô Lao pegou num dos pincéis e numa folha e estendeu-os à pupila

com uma expressão indefinível no olhar.
“A flor de lótus, claro.”



XIX

A espera diante da Escola de Costura de Ochanomizu durava havia já
quase duas horas, mas Fukui estava determinado a permanecer ali o tempo
que fosse necessário. Ocultara-se ao final da tarde por detrás de uma árvore
gingko, para não ser visto da porta do estabelecimento e não espantar a
caça, mas sempre com o cuidado de controlar as entradas e saídas no
edifício. Cedo ou tarde ela apareceria, confiava; apenas teria de ser
paciente.

A noite já caíra quando a porta principal da escola se voltou a abrir;
desde que ali chegara isso sucedia com frequência, e espreitava sempre
quem aparecia. Dessa feita foi recompensado. Duas figuras femininas
emergiram do edifício e fizeram-se ao passeio. Quando passaram por um
poste de iluminação pública, o rapaz reconheceu aquela que procurava.
Ajeitou apressadamente a pequena composição de flores vermelhas que
trouxera para a ocasião e, sem perder mais tempo, cruzou a rua.

“Ren!”, chamou. “Espera, preciso de falar contigo!”
A garota apercebeu-se da aproximação dele e aligeirou o passo,

forçando a acompanhante, presumivelmente uma colega da Escola de
Costura de Ochanomizu, a também andar mais depressa.

“Vai-te embora!”, disse sem olhar para ele. “Não te quero ver!”
“Espera, Ren!”, suplicou Fukui. “Deixa-me falar.”
“Não há nada para dizer.”
O rapaz caminhava em passo rápido ao lado delas, as garotas no

passeio, ele na rua com o buquê de flores nas mãos.
“Tens de me deixar explicar-te o que aconteceu”, implorou. “Por favor,

ouve-me.”
“Vai-te embora!”
“Não me dás nem uma oportunidade para explicar as coisas? És assim

tão… tão cruel?”



O argumento abriu uma fenda na barreira obstinada que Ren erguera
entre os dois. Ela deteve-se abruptamente no passeio e encarou-o por fim.

“Está bem, diz”, murmurou em tom tenso. “Como explicas que tenhas
outra namorada?”

Era a parte difícil da conversa.
“Pois, não é bem uma namorada…”
“Não sejas mentiroso!”, rugiu Ren, apontando-lhe o dedo com irritação.

“Pensas que sou parva? Fui à tua universidade e andei a informar-me.
Andaste todo este tempo com uma namorada e não me disseste nada! E eu,
bobinha, acreditei em ti!”

Não fora boa ideia ter começado a explicação com uma mentira,
percebeu Fukui; arriscava-se a que ela não acreditasse em mais nada do que
lhe dissesse. Em boa verdade, e se ambos fossem como toda a gente e
respeitassem as tradições em vez de aderirem aos valores dos gaijin, aquele
problema nem sequer existiria e aquela conversa não seria possível. Um
bom japonês, sendo sobretudo o filho primogênito, casaria com quem os
pais mandassem e assim mostraria conhecer ôn, a dívida filial; e uma boa
japonesa casaria com quem os pais lhe dissessem, seguindo também as suas
obrigações ôn, e sofreria em silêncio e sacrificar-se-ia pelo marido e em
nada o repreenderia, desse modo mostrando igualmente que conhecia giri.

Cada um devia ocupar o seu “lugar próprio” e a força de carácter estava
em respeitar as convenções sociais e sacrificar a felicidade pessoal. Os
assuntos do coração não eram para o casal, mas para um qualquer
relacionamento que o homem desenvolvesse com uma gueixa ou, não tendo
dinheiro para tanto, com uma yujo da sua preferência. A mulher teria de se
resignar ao seu destino, pois os casamentos existiam para perpetuar as
famílias, não para satisfazer o amor.

O problema é que Fukui era um mobo de alma e Ren uma moga de
coração; ambos rejeitavam os valores tradicionais e aderiam à modernidade
gaijin. Em vez de porem o dever à frente da felicidade, como faziam os
compatriotas seguindo os ditames das obrigações giri, partilhavam a ideia
ocidental de que o seu dever era serem felizes, mesmo que para isso
tivessem de enfrentar as convenções sociais. A força de carácter não estava
em respeitar as obrigações, como achavam os japoneses, mas em
desrespeitá-las.

Alcançar a felicidade, no entanto, estava a revelar-se afinal bem mais
difícil do que esperavam.



“Pronto, está bem, tinha uma namorada”, concedeu ele. “Mas conhecia
antes de te encontrar.”

“Porque não me disseste nada?”
“Porque… porque tive medo que tu não me quisesses.”
“Podes ter a certeza que não quereria!”, empertigou-se ela,

recomeçando a caminhar em passo lesto. “Era o que mais faltava sair com
um rapaz enquanto ele anda com outra! Hee! Quem pensas tu que eu sou?
Uma concubina? Aqui no Japão já não há concubinas, ouviste? Isso é só na
China!”

Fukui teve de novo de se apressar no encalço de Ren para a poder
acompanhar.

“Desculpa, fui um parvo”, reconheceu. “Devia ter acabado com a outra
e… e não acabei.”

“Tu o disseste. Um parvo.”
“Eu queria acabar com ela, mas… sei lá, não tive coragem. Será que me

podes desculpar?”
“Além de parvo és cobarde!”
“Tens razão, tens razão…”
“Parvo e cobarde!”
Sentindo que tinha de jogar tudo por tudo, Fukui deu três passos em

corrida e, ultrapassando-a, barrou-lhe o caminho e estendeu-lhe o buquê de
flores vermelhas que trouxera para selar a reconciliação.

“Desculpa!”, disse. “Podes perdoar-me?”
O olhar de Ren desceu para as flores.
“O que é isto?”
“São lótus vermelhos”, respondeu ele, animado pelo interesse da garota

e acreditando que tinha mesmo uma boa hipótese de a reconquistar; não era
Ren o nome japonês que se escrevia com o mesmo caráter de flor de lótus?
“Este lótus representa o coração, e por isso está associado ao amor e à
compaixão. Ou seja, o meu amor por ti e a compaixão que espero tenhas
por mim…”

Ela observou as pétalas dos lótus vermelhos e todo o arranjo; pareceu-
lhe demasiado elaborado para as mãos de um rapaz. Atirou-lhe um olhar
desconfiado.

“Foste tu que fizeste isto?”
Tentado a mentir, Fukui hesitou.



“Foi… foi a minha mãe”, acabou por reconhecer. “Como sabes, ela é
artista de ikebana, o caminho das flores. Pedi-lhe ajuda e ela fez-me isto.”
Os olhos cintilavam-lhe de esperança. “Está bonito, não está?”

Ren admirava ainda o arranjo; o estilo jiyuka insinuava-se apesar de não
existir em buquê. Ao fim de um momento, desviou o olhar das flores para o
seu interlocutor.

“E a tua namorada?”, perguntou. “Já te desfizeste dela?”
O rapaz enrubesceu.
“Bem… uh…”
Não foi preciso dizer mais nada para Ren perceber tudo. Fez um sinal

impaciente à amiga e retomou o caminho com determinação e sem sequer
lhe dirigir um olhar, deixando-o de flores na mão e ombros caídos enquanto
a via afastar-se.

“Não me mereces.”
 

Como era possível que tivesse cometido um erro daqueles?, questionou-
se Fukui quando nessa noite se encaminhou para casa, recriminando-se sem
cessar pelo passo em falso que acabava de dar. Bem vistas as coisas, a
pergunta dela devia ter sido prevista. Mesmo que assim não fosse, matutou
com os seus botões, a questão com Harumi deveria ter sido resolvida antes
de tentar a reconciliação com Ren. Esbanjara assim estupidamente uma
oportunidade e agora não sabia se teria credibilidade para obter uma
segunda.

Aquele não me mereces soava-lhe ainda com a força de um gongo; mais
que um lamento, parecia-lhe uma sentença.

“Porque diabo não cortei com Harumi?”
A resposta era óbvia, claro. Não avançara para a rotura porque receara

que Ren não lhe perdoasse e mantivera por isso a opção aberta com a
namorada. Lá dizia o ditado português que Hayakawa-sensei uma vez lhe
ensinara: mais vale um pássaro na mão que dois a voar. No caso tratava-se
de duas pássaras. Depois havia ainda o facto nada negligenciável de que
Harumi, além de ser muito atraente, não lhe regateava os prazeres da carne.
Como poderia ele, já habituado a tais delícias, desfazer-se de uma namorada
tão generosa nos seus favores?

Passou a noite em branco, atormentado pelo dilema. Deveria acabar
com Harumi e tentar reatar com Ren? E se, depois de terminar a relação
com a namorada, mesmo assim Ren não o quisesse? Não seria melhor



manter Harumi e esquecer Ren? Lá está, mais valia um pássaro na mão…
Mas, ai dele!, como poderia fazê-lo? Andara anos a sonhar reencontrar a
garota que abraçara no dia do grande terramoto, e ao longo de todo esse
tempo acabara por se convencer de que esse anseio não passava de uma
fantasia irrealizável e que nunca mais voltaria a vê-la.

No entanto, contra todas as probabilidades, o irrealizável realizara-se.
Descobrira Ren por acaso na loja das sopas shinasoba e ela aceitara jantar
todas as noites com ele. Como poderia ignorar uma coincidência dessas?
Não era aquilo destino? Além do mais, andara anos e anos a fantasiar com
ela, reencontrara-a apesar da improbabilidade de tal acontecer, e ia agora
deixá-la partir assim sem mais nem menos? Conseguiria sequer fazê-lo?
Mais importante ainda, sobreviveria ao pesadelo que era deixar de a ver?
Como seria daí em diante a sua vida, sabendo que pudera ter Ren e a
perdera porque não soubera dar-lhe o devido valor?

Ela tinha razão, não a merecia.
É certo que nunca se haviam tocado, tais coisas de resto não se faziam e

o comportamento carnal de Harumi era uma absoluta excepção, mas de
certo modo, ao consentir partilhar a mesa de jantar com ele, Ren dera-lhe ao
longo do tempo um sinal muito forte. Mais ainda, começara até a chamar-
lhe Fuku-chan; só quando se alcançava grande intimidade se fazia uma
coisa dessas. Não seriam formalmente noivos ou sequer namorados, é certo,
para tal precisariam da aprovação das famílias, pois, embora fossem
modernos, não eram modernos a esse ponto, mas o facto é que se
comportavam e sentiam como se estivessem destinados um ao outro. No
fim de contas, qual a garota que admitia ser vista em público com um rapaz
se não houvesse implicitamente um compromisso? Que ao aceitar
encontrar-se com ele Ren lhe entregara o coração parecia-lhe evidente. E
que fizera ele daquela dádiva tão preciosa? A resposta também lhe parecia
evidente.

Esbanjara-a.
 

Quando se levantou na manhã seguinte a decisão estava tomada. A noite
fora atormentada, mas o nascer do dia trouxera-lhe enfim ideias claras. O
mais sensato que podia fazer, decidira, era seguir o coração. Depois de se
lavar, vestiu-se, tomou o pequeno-almoço e saiu de casa determinado a
resolver tudo nessa própria jornada. Só esperava não estar a concretizar as



coisas tarde de mais, embora estivesse ciente de que se preparava para
cruzar um ponto sem retorno.

Chegou propositadamente à Universidade Imperial alguns minutos
depois da hora. Dirigiu-se à sala e sentou-se no primeiro lugar que
encontrou vago. Como de costume, Harumi levantou-se do sítio em que se
encontrava e acomodou-se ao lado dele.

“Então?’’, sussurrou. “Isto são horas de chegares? Estava a ver que
nunca mais aparecias…”

Fukui apontou para o professor que dava a aula, como se as perguntas
dela o impedissem de ouvir os importantes ensinamentos que o sensei nesse
momento ministrava.

“Chiu.”
Não falaram durante as aulas dessa manhã, o que não era anormal. No

primeiro intervalo, no entanto, Fukui mergulhou nos manuais e mal
conversou com a namorada. Isso, em contrapartida, já não constituía um
comportamento muito habitual e não passou despercebido a Harumi.

“Sabes que encontrei uma seda maravilhosa para um quimono?”, disse
ela quando saíram para o segundo intervalo. “Quando lhe meter um obi que
tenho cá em mente… vai ficar giríssimo!”

O rapaz espreitava de novo um manual.
“Hmm-hmm…”
Harumi fitou-o com uma ponta de impaciência a dominar-lhe o olhar e a

irritação a chicotear-lhe a voz.
“Olha lá, não largas esse caderno?”
“Tenho de estudar.”

 
À saída da última aula da manhã, Fukui parecia continuar mais

interessado nos manuais do que nela. Ciente de que havia mesmo um
problema, mas segura de que existia também uma solução infalível, a
namorada deu-lhe uma cotovelada convidativa.

“Queres ir ao laboratório para me ajudares com umas… umas
experiências?”

Ambos sabiam muito bem a que tipo de experiências se referia ela. O
rapaz assentiu e seguiram os dois para a cave onde se encontrava o
laboratório de Física. Como à hora do almoço o espaço ficava deserto e
podia ser trancado por dentro, tornara-se o local habitual para os encontros
amorosos. Apenas uma vez haviam sido interrompidos, muitos meses antes,



mas a porta trancada salvara-os do embaraço de serem apanhados em
flagrante e uma pequena janela permitira a Fukui escapulir-se sem ser
avistado. Quando a namorada abrira a porta, alegara uma má disposição
“típica de mulheres” para se ter trancado no interior e o caso não tivera
quaisquer consequências.

Entraram no laboratório e Harumi fechou a porta.
“Não a tranques.”
A recomendação do namorado surpreendeu-a.
“por quê?” Julgou perceber e sorriu com malícia. “Hmm… não me

digas que o risco te dá maior desejo…”
“Não é isso”, retorquiu ele, preparando-se para largar a notícia que tudo

mudaria. “Quero… quero acabar.”
Harumi aproximou-se com um olhar lascivo e, insinuando-se, encostou-

se ao namorado.
“Sim, sim”, murmurou, ardente. “Vamos acabar isto depressa…”
Fukui deu um passo atrás, evitando-a.
“Não estás a perceber. Quero acabar.”
Ela olhou-o com alarme súbito, receando entender o que ele dizia.
“Acabar… acabar o quê?”
“Eu e tu… a nossa relação. Quero acabar.”
Estas palavras deixaram a garota estupefata. Piscou os olhos, como se

quisesse confirmar que não sonhara, que estava acordada e ele dissera
mesmo o que pensava que ouvira.

“Estás doido?”
“Nunca estive tão lúcido na minha vida”, retorquiu Fukui. “Ouve, nós

não vamos a lado nenhum. Somos pessoas muito diferentes, tu não foste
feita para mim nem eu para ti. Temos de perceber que…”

Ela tinha os lábios entreabertos, abalada com o que escutava.
“Não me queres?”
“Quer dizer, não é uma questão de te querer ou não. É… é que somos

muito diferentes, entendes? Tu és lindíssima, sobre isso não há a menor
dúvida. O problema é que eu nunca te poderia fazer feliz. Tu interessas-te
por coisas que… enfim, eu tenho outros interesses, gosto de fazer umas
coisas e tu gostas de outras completamente…”

“É aquela miúda?”
A pergunta foi disparada com fúria mal contida e em tom de acusação.

Fukui estremeceu.



“Qual… qual miúda?”
“Sabes muito bem, aquela galdéria que há dias apareceu na casa de chá.

Eu bem vi a cara com que ficaste! E também vi as fuças da cabra e como
ela te chamou! Fuku-chan, eh?” Fixou-o com intensidade, como se fosse
capaz de lhe ler a alma. “É por causa dela?”

“Claro que não”, desmentiu ele. Hesitou, percebendo que desmentira a
verdade. “Quer dizer… enfim…”

“É ela, não é? Já vi que é ela!”
A conversa virava numa direção que não lhe convinha, percebeu o

rapaz.
“O problema não é ela”, disse. “O problema é que nós somos pessoas

muito diferentes, percebes?”
“O que te faz essa galdéria que eu não faça?”
“Não é esse o problema, já te disse. Somos pessoas diferentes e temos

interesses diferentes. Esse é que é o problema. Não vale a pena estarmos a
enganar-nos a nós próprios, temos de assumir que…”

Harumi estreitou as pálpebras, como se tivesse enfim percebido tudo.
“Ela faz-te com a boca, não é? Aquela porcalhona faz-te com a boca, a

grande vaca!”
Ele fez uma pausa, sem compreender onde queria ela chegar.
“Com a boca?”
Convencida de que encontrara a solução, a garota agarrou-lhe de

repente as calças, puxou-as para baixo e ajoelhou-se diante dele, agarrando-
lhe o membro viril com determinação.

“Estou a ver as artes dessa yujo desavergonhada. Abocanha a tua árvore
de carne e torneia-te a haste até o fruto te rebentar! Pois então vamos ver
quem faz melhor…”

Como se quisesse provar por atos o que prometia em voz lasciva,
prontamente encostou os lábios ao pedaço adormecido de carne e
contornou-lhe a glande com a língua até o despertar. Quando o viu
enrijecido, abocanhou-o por inteiro, movendo-se para a frente e para trás
com crescente vigor.

Tudo aquilo apanhou Fukui desprevenido; a tentação de se deixar levar
tornou-se quase irresistível. Como negar a Harumi os prazeres voluptuosos
que ela lhe oferecia com tanto empenho? Sentiu-lhe a boca quente e úmida,
tão aveludada que lhe sabia a mel suave, percorrer-lhe o membro já robusto,
e por momentos gemeu descontrolado, rendido a um prazer que jamais



tinha sequer imaginado. Nunca ela antes o havia provado daquela maneira e
a sensação que lhe invadiu os sentidos superava tudo o que alguma vez
experimentara; era como se se tivesse afundado num imenso e inebriante
caldo de doçura.

Um rebate de consciência, porém, agitou-o e, com um movimento
brusco, retirou-se dos lábios dela.

“Não!”, disse com voz rouca, cambaleando para trás. “Não!”
Ainda de joelhos, os lábios a pingarem saliva e os olhos arregalados

numa expressão atônita, Harumi encarou-o com incredulidade.
“Hã?”
Com um gesto determinado e final, Fukui puxou as calças para cima,

abotoou-as com movimentos atabalhoados e dirigiu-se à pressa para a porta,
abandonando precipitadamente o laboratório.

“Sayonara, Harumi!”
Saiu do edifício e atravessou em corrida o pátio da Universidade

Imperial. Ia apreensivo e ao mesmo tempo esperançado. Precisava
urgentemente de falar com Ren, queria anunciar-lhe que deixara a
namorada. A rotura estava feita e já não voltaria atrás. Era Ren e apenas
Ren quem ele queria, era com ela que via o futuro.

Como reconquistá-la?



XX

Aquele dia de trabalho estava a revelar-se particularmente duro, uma
vez que caíra durante toda a manhã uma chuva forte que deixara a terra
empapada, mas Nadejda, que nesse ano de 1931 iria completar os nove anos
de idade, estabelecera um objetivo para a jornada de trabalho e não se sentia
disposta a largar a enxada antes de o atingir. Tinha as botas e as calças
encharcadas de lama, o mesmo acontecendo com as mãos e partes do rosto,
mas sabia que só podia contar com ela mesma. A mãe passara os últimos
dois dias à cabeceira da cama de Pavel, que adoecera.

Resignada a fazer tudo sozinha, lançou-se a um novo sulco com a
enxada. Quando ia a meio sentiu um vulto atrás dela e pensou que era a mãe
que a vinha ajudar, mas deu um salto de susto quando se voltou e se
deparou com um homem que nunca vira.

“Então, camarada camponesa?”, perguntou o desconhecido em tom
afável. “Isso anda?”

A menina fitou-o de olhos azuis muito arregalados, tentando perceber se
estava perante um amigo ou um inimigo. Além de falar num registo
tranquilo, o homem vestia um macacão azul e trazia uma maleta a tiracolo,
pelo que não lhe pareceu um comissário político, mas decerto também não
era de Zelenyi Bir e muito menos um agricultor.

“Quem é o senhor?”, quis ela saber, desviando o olhar para casa na
esperança de que a mãe aparecesse. “O que está aqui a fazer?”

O desconhecido sorriu.
“Chamo-me Sergei Alyokhin e vim de Kiev para a ajudar, camarada

camponesa.”
Um sentimento de desconfiança irresistível tomou conta de Nadejda.

Quando ouvia alguém falar em ajuda, em particular quando a pessoa que
fazia a oferta vinha das cidades e lhe chamava camarada, ficava à espera do
pior.



“Mãe!”, gritou para a casa. “Mãe, venha cá!”
A porta das traseiras abriu-se e Tatiana apareceu com o pequeno Pavel

ao colo. Ao ver o desconhecido aproximou-se e, tal como a filha,
perguntou-lhe quem era e o que ali fazia.

“Sou um operário industrial socialmente consciente”, identificou-se
Sergei depois de repetir o seu nome. “A camarada camponesa não ouviu
falar nos dvadtsatipyatitysyachniki? Sou um dos vinte mil operários
enviados pelo partido para ajudar os kolkhozes.” Indicou a terra em redor.
“Isto não é um kolkhoz?”

“Esta terra é nossa.”
Sergei esboçou uma careta de reprovação.
“Tsss! Não tem vergonha, camarada camponesa?”, repreendeu-a com

suavidade. “Isso é a mentalidade retrógrada e reacionária dos kulaks. O
futuro são as propriedades agrícolas coletivas, camarada camponesa, não as
práticas burguesas e capitalistas que oprimem a classe trabalhadora. Porque
não se associa a outros camaradas camponeses e transforma esta terra num
kolkhoz? Garanto-lhe que tiraria muito mais partido dela se se tornasse uma
cooperativa.”

“E o que ganharia eu com isso?”
“Os kolkhozniks recebem uma fatia dos lucros em função dos dias de

trabalho.”
“Se libertarem o meu marido e nos deixarem explorar a nossa terra sem

nos roubarem, garanto-lhe que receberemos muito mais do que isso. Em
condições normais, a produtividade do nosso terreno seria mais de cinco
vezes superior à atual.”

O dvadtsatipyatitysyachniki enviado pelo Partido Comunista abanou a
cabeça, sempre reprovador.

“Ai, ai! Fala como uma kulak” observou, sempre em tom ameno. “Se
fosse a si tinha tento na língua, camarada camponesa…”

Tatiana estava cansada e desgastada com a doença do filho mais novo,
sentia-se farta daquela gente e começava a não conseguir dominar a
irritação.

“Ora essa! por quê? O que mais me podem fazer vocês que não tenham
feito já?”

Sergei endureceu o olhar, embora mantivesse o registo brando.
“A camarada camponesa não sabe que o paizinho da nossa nação, o

camarada Stalin, decretou a coletivização das terras por toda a União



Soviética?”
“Isso é um disparate.”
“O paizinho da nossa nação não faz disparates” cortou o visitante com

súbita rispidez. “Fique sabendo que o camarada Stalin, através do exemplo
do camarada Lenine, mostrou que o chefe supremo da União Soviética
nunca se engana. Está cientificamente provado, o nosso chefe é infalível. E
quem é agora o nosso chefe? Quem é?”

“É… é o camarada Stalin.”
“Acontece que o paizinho da nação, nosso chefe infalível, decretou a

coletivização. Quem resiste é por definição um kulak. A camarada sabe o
que está a acontecer aos kulaks, não sabe? O partido anda a enviar milhares
e milhares de kulaks, incluindo mulheres e crianças, para trabalharem à
força nos kolkhozes e nos sovkhozes, as cooperativas do estado.” Baixou a
voz e acrescentou em tom de confidência: “A carga de trabalho nesses
campos é, deixe-me dizer-lhe, brutal. Parece que muitos kulaks para aí
enviados estão a morrer, sobretudo as mulheres e as crianças.” Pousou o
olhar carregado de insinuações em Pavel e depois em Nadejda. “A
camarada camponesa não quer isso para si nem para a sua família, pois
não?”

A ameaça velada forçou Tatiana a engolir em seco. No fim de contas,
percebeu, podiam sempre fazer-lhe alguma coisa ainda pior.

“Nós não somos kulaks” sussurrou, já a medo. “Não somos patrões, não
temos assalariados ao nosso serviço. Não passamos de
seredniaki,camponeses médios.” Estendeu os braços. “Veja, camarada,
trabalhamos a terra com as nossas próprias mãos.” Girou o braço para
indicar a quinta. “Aliás, a nossa propriedade é pequena, como pode ver.
Apenas um punhado de hectares.”

Sergei esfregou as palmas das mãos, como se o caso estivesse
encerrado.

“Se vocês não são kulaks, excelente! Mas não basta dizer que não se é
um kulak, não lhe parece? É preciso também prová-lo por atos.” Estudou o
terreno. “Sendo assim, temos de transformar esta quinta num kolkhoz.”
Abriu a maleta que trazia a tiracolo. “Acontece que tenho justamente aqui
os documentos para o efeito. Basta assiná-los e…”

“Não posso.”
O dvadtsatipyatitysyachniki arregalou os olhos, como se a recusa o

tivesse apanhado de surpresa.



“Ah? Eu pensava que vocês não eram kulaks…”
“E não somos.”
“Então porque não assina?”
Os olhos de Tatiana saltaram para a filha mais velha, que seguia a

conversa sem saber o que dizer, até voltarem ao seu interlocutor; a pergunta
dele encostara-a à parede. No meio da atrapalhação, contudo, teve uma
ideia. Havia fragilidades que, quando bem jogadas, poderiam revelar-se
forças.

“O terreno não é meu”, justificou-se. “Teremos de esperar pelo regresso
do meu marido, que está na Crimeia, porque é ele o verdadeiro proprietário
da quinta.”

Quando ouviu isto, Sergei respirou fundo e voltou a fechar a maleta.
Como obrigar uma pessoa a ceder uma propriedade que afinal não lhe
pertence? O argumento da camponesa pareceu-lhe imbatível. Depois de
deitar uma última miradela ao terreno, como um homem olha a fêmea
relutante com a confiança de que em breve a conquistará, virou as costas e
começou a afastar-se.

“Quando ele regressar, conversaremos de novo.”
 

A chama trémula da vela bailava na mesinha de cabeceira, projetando
uma luz oscilante sobre uma das faces de Pavel. O mais novo dos Skuratov
tinha três anos e ia alternando o sono inquieto com momentos em que
observava a mãe e as irmãs com um trejeito aparentemente ébrio, os olhos
semicerrados, os malares anormalmente salientes, o rosto marcado pelos
círculos profundos das olheiras.

Tatiana, que havia horas se mantinha de plantão à cabeceira do filho a
substituir-lhe na cabeça sucessivas toalhas molhadas, levantou-se logo que
sentiu o vulto da senhora Krikhatsky aproximar-se.

“Veja lá se consegue perceber o que ele tem, vizinha”, soprou, tentando
não despertar o menino. “Há já alguns dias que arde de febre e não come
quase nada.”

A senhora Krikhatsky pousou a palma da mão na testa de Pavel e a
seguir experimentou-lhe o pulso.

“Ele tem de ser visto por um médico, Tatiana Skuratova. Quanto mais
depressa melhor.”

“E como lhe pagarei eu?”, questionou a mãe da criança. “Com que
dinheiro?”



A vizinha não respondeu de imediato, talvez porque não tivesse resposta
para dar. Pegou na borda do lençol e destapou Pavel, expondo todo o corpo
emaciado. As pernas e os braços do menino pareciam palitos e as costelas
estavam salientes por baixo da pele.

“O que lhe tem dado de comer?”
“Sopa e ovos. Não temos mais nada.”
“E as galinhas?”
“São poucas e estamos a poupá-las”, explicou Tatiana. “Matamos

apenas uma por mês.”
A senhora Krikhatsky levantou-se pesadamente.
“Todos andamos a passar dificuldades”, disse pausadamente. “As

colheitas foram más e os bolcheviques levaram-nos o pouco que a terra nos
deu, de maneira que não há agricultor que não esteja a racionar a comida.
Na minha casa a situação é igual. Só que agora há muita gente que já
começou a matar os animais. Até eu.”

“Pois sim, isso é muito bonito, sim senhora, mas o que acontecerá
quando os matarem a todos? Daqui a uns tempos ficam sem nada para
comer…”

“Não sabe que os bolcheviques começaram a requisitar os animais
domésticos para os kolkhozes? Muita gente prefere comê-los agora a dá-los
àquela gente. Acredite em mim, Tatiana Skuratova, se há momento em que
é preciso matar as suas galinhas é este. É melhor comê-las agora do que
passar fome e depois ser forçada a entregá-las aos bolcheviques. Sabe o que
eles fazem à comida que nos roubam, não sabe?”

“Distribuem-na nas cidades.”
A visitante soltou uma gargalhada forçada.
“Isso é o que eles dizem!”, exclamou. “A verdade é que a maior parte

do que nos tiram vai para as kashtan, as lojas do partido. Tem noção de
como se compram os produtos à venda nas kashtan? Em dólares! Ou seja, o
povo, que não tem dólares, passa fome na mesma. Quem vai às kahstan são
os membros do partido. É isso o comunismo, Tatiana Skuratova! Roubam-
nos a comida e põem-na à venda nas kashtan para quem tem dólares, isto é,
para eles próprios. Não se faça rogada e mate as galinhas. Não passe mais
privações nem deixe que os bolcheviques lhe fiquem com os animais.” Fez
um gesto na direção de Nadejda e Anastasiya, que assistiam à conversa em
silêncio. “Olhe para as suas filhas.” Indicou Pavel. “Olhe para o seu



menino. Veja como estão magros.” Fechou os dedos e colou-os à boca. “Dê-
lhes de comer.”

Tatiana hesitou. Consumir de imediato as reservas alimentares parecia-
lhe arriscado e ia contra tudo o que aprendera ao longo da vida sobre a
necessidade de racionar os bens em períodos difíceis. Sempre fora uma
formiga previdente para o futuro e não queria abraçar a mentalidade das
cigarras que esbanjavam tudo no presente. Aquela maneira de pensar era-
lhe estranha.

“A vizinha tem a certeza?”
Uma vez a missão de auscultar Pavel cumprida, a senhora Krikhatsky

começou a caminhar devagar para a porta do quarto; não estava ali a fazer
nada e tinha de voltar para casa para tratar dos seus. Antes de sair, contudo,
virou-se para Tatiana e apontou de novo para a criança que dormitava na
cama.

“Não vê que ele está a morrer de fome?”
 

Dadas as circunstâncias, matar as galinhas acabou por ser a decisão
mais sensata. Após ouvir os conselhos e as informações da senhora
Krikhatsky, Tatiana confirmou junto de outros agricultores que os
bolcheviques andavam de fato a requisitar também os animais domésticos.
Toda a gente preferia comê-los enquanto podia a passar fome e ter de os dar
ao partido.

Nas primeiras quatro semanas devoraram quatro galinhas e os
resultados foram rápidos. Pavel recuperou as cores ao fim de duas semanas
e à terceira regressou ao seu estado quase normal, enquanto as duas garotas,
que também davam sinais de definhar, depressa readquiriram um aspecto
mais saudável. A recomendação da vizinha fora acertada.

O problema é que àquele ritmo em breve se acabariam os galináceos
que tinham na capoeira do quintal. Comidas as primeiras quatro galinhas,
restavam sete e um galo. Havia ainda a considerar os três patos, claro.
Feitas as contas, em onze semanas deixaria de haver animais domésticos na
propriedade. Acabar-se-iam assim a carne e os ovos, de maneira que Tatiana
percebeu que matar as galinhas e os patos não resolveria os seus problemas
por muito tempo.

“A partir de agora vamos comer galinha, não todas as semanas, mas
semana sim semana não”, comunicou às filhas quando acabaram de almoçar



a quarta galinha. “E temos de deixar que elas choquem uns ovos, para ver
se prolongamos a coisa.”

Nadejda mastigava ainda um osso. Comer as galinhas tinha-lhe parecido
a melhor decisão alguma vez tomada na história do universo, e não se sentia
ansiosa por alargar os intervalos das matanças.

“E os bolcheviques, mãe?”, quis a filha mais velha saber. “Ouvi dizer
que na semana passada foram revistar todas as quintas de Danylivka e
requisitaram todos os animais que encontraram. Quem não os comeu ficou
sem nada.”

Era esse o problema do racionamento, pensou Tatiana. De que servia
espaçarem a matança das galinhas se os bolcheviques viessem e as
apreendessem? No fim de contas Danylivka ficava a um punhado de
quilômetros de Zelenyi Bir e era inevitável que um dia desses aparecessem
na quinta outra vez e requisitassem tudo o que encontrassem.

Por outro lado, ter animais e ovos só para onze semanas não lhe parecia
aceitável. O que comeriam depois? É certo que as requisições de animais
eram sobretudo de gado, ovelhas, suínos, cavalos e mulas, não de galinhas,
o que lhe dava alguma margem. Deveria arriscar? O dilema consumia-a e o
pior é que não tinha ali Mikhail para a ajudar a ver claro.

Percebendo que chegara a hora das decisões e não podia continuar a
adiar, Tatiana levantou-se da mesa e foi sentar-se à escrivaninha, onde
pegou numa folha e se pôs a escrever com afinco, apesar de a sua
escolaridade não ter passado do nível elementar. Quando vinte minutos
mais tarde terminou o curto texto, dobrou a folha, inseriu-a num envelope e
fechou-o. A seguir, e sempre com a língua a espreitar ao canto da boca,
redigiu a morada no espaço para o destinatário. Por fim levantou-se, pegou
em duas moedas de um rublo e entregou-as a Nadejda, juntamente com o
sobrescrito.

“Esta carta é muito importante”, revelou. “Leva-a imediatamente ao
Andryi.”

“Quem? O velho das diligências?
“Esse mesmo, Nadija. O Andryi deve estar a chegar de Kiev e, como é

costume, amanhã de manhã deve voltar para lá. Vai ao estaminé dele,
aquele lugar à entrada de Zelenyi Bir onde o Andryi aluga carroças e mulas
para as viagens, entrega-lhe este dinheiro para os selos e dá-lhe a carta. Diz-
lhe que a meta no correio logo que chegue a Kiev, ouviste? Sem falta.”

“A carta é para o pai?”



Impaciente, a mãe apontou para a porta.
“Vai.”

 
Quando se fez ao caminho, Nadejda não resistiu à curiosidade e pôs-se a

estudar o sobrescrito que a mãe lhe tinha posto nas mãos. Ergueu as
sobrancelhas quando constatou que a carta era endereçada a uma certa
Mariya Zheleznova, residente na rua Kitajskaja, número quarenta e cinco,
em Harbin, na China. Quem seria aquela Mariya Zheleznova? Como é que
a mãe conhecia uma pessoa que vivia na…

Deteve-se de repente, caindo em si.
“A tia Marisha!”
À irmã da mãe, que com eles vivera na propriedade dos arredores de

Irkutsk, chamava-se Mariya e residia na China. Só podia ser ela. Mas de
onde vinha aquele apelido? Teria casado com um chinês chamado Zhe lez-
nov? Agora que pensava nisso, lembrava-se de uma vez ter ouvido que o
seu avô materno, pai da mãe e de Mariya, se chamava Zheleznov. Ou seja, o
nome no endereço era mesmo o da tia Mariya. Isso significava que aquela
carta constituía uma bela notícia. Sempre sentira um carinho especial pela
tia, pelo que a constatação de que a mãe se correspondia com ela se revelou
uma agradável surpresa. Aliás, nem sequer sabia que era possível enviar
cartas para a China.

Releu o endereço da destinatária e riu-se ao perceber que a tia Mariya
morava numa rua chinesa chamada Kitajskaja. Como era possível que os
chineses pusessem nomes russos às suas ruas? Se fosse Rua Ching Chung-
ling, ou coisa parecida, seria normal. Mas… Rua Kitajskaja? Ainda por
cima Kitajskaja significava China. Os chineses tinham dado a uma rua o
nome «China» em russo? Ah, que pitoresco!

Correu pelo trilho até desembocar na estrada e entrar em Zelenyi Bir.
Dirigiu-se diretamente ao estabelecimento do serviço de diligências. Havia
ao lado uma cerca com duas mulas, às quais uma mulher idosa dava palha.

“O senhor Andryi?”
A idosa interrompeu o que estava a fazer e olhou para ela.
“O que lhe queres?”
Nadejda acenou com o envelope.
“Tenho uma carta para ele levar para Kiev.”
A mulher indicou um banco de pedra ao lado da porta de entrada no

estabelecimento.



“O Andryi foi à cidade e a qualquer momento aparece, pequena. Vá,
senta-te aí.”

Além de fazer de correio, o velho Andryi Ivanov costumava transportar
passageiros para Kiev, o que explicava que andasse sempre em viagem de
um lado para o outro e estivesse sempre tão bem informado sobre as
grandes decisões tomadas na distante Moscou. As horas de viagem de
Andryi nunca eram certas, apenas aproximadas. Sabendo isso, Nadejda
aceitou a sugestão e sentou-se no banco de pedra.

 
Aguardou quarenta minutos e quase adormeceu no lugar. A certa altura

a sua atenção foi despertada pelo clip-clop dos cascos de um cavalo e o
ranger característico das rodas de uma carroça a aproximar-se. Levantou-se
para ver o que era e foi nesse instante que o veículo apareceu diante dela e
ocupou o espaço vazio à frente do estabelecimento.

De pé no lugar dianteiro, um velho de longas barbas brancas puxou as
rédeas inclinado para trás.

“Whoa!”, gritou, dando ordem ao cavalo para parar. “Whoa, rapaz!” O
cavalo respondeu com um bafo de exaustão e deteve-se, e o velho,
inclinando-se para diante, acariciou-lhe o dorso. “Pronto, pronto, já te dou a
palha.”

Na carga da carroça vinham três pessoas, um casal de idosos e um
homem esquelético e vestido com trapos imundos, evidentemente os
passageiros que chegavam de Kiev. Os viajantes puseram-se de pé e
desceram da carroça com movimentos lentos, o casal a carregar com mil
cuidados duas cestas tapadas por um pano.

“Obrigado, Andryi”, disse o idoso depois de ajudar a mulher a apear-se.
“Não te esqueças que para a semana voltamos a Kiev, hem?”

“Cá estarei, Dima.”
Andryi também se apeou e dirigiu-se à cerca instalada ao lado do seu

estabelecimento, onde se encontrava um monte de palha. Nadejda correu
para ele e interceptou-o com o envelope em riste.

“Andryi Ivanov”, disse. “Tenho aqui uma carta para o senhor meter
amanhã nos correios de Kiev.”

O velho olhou para ela e depois para o sobrescrito. Pegou na carta, leu a
morada e esboçou uma careta.

“Para a China? Isto não é de graça, menina. São dois rublos.”
A pequena estendeu-lhe as moedas que a mãe lhe tinha entregado.



“Aqui estão.”
Com um grunhido de assentimento, Andryi meteu os rublos ao bolso e

guardou o envelope no alforge que tinha na carroça. Ignorando a cliente,
dirigiu-se à cerca dos animais e foi tratar da palha e da água para o cavalo.

A missão cumprida, Nadejda meteu as mãos nos bolsos para se proteger
do frio e saiu à rua com a ideia de se fazer ao caminho, mas viu de repente o
passo travado por um desconhecido e deu um salto de susto. Ergueu os
olhos para ele e percebeu que se tratava do homem esquelético com as
roupas sujas e esfarrapadas que Andryi acabara de trazer de Kiev.

“Posso… posso passar?”
A menina fez a pergunta a medo, atemorizada com o aspecto medonho

do desconhecido. Mas ele não saiu do caminho. Em vez disso, inclinou-se
para ela e fitou-a fixamente com os seus olhos castanhos.

“Nadija?”
O primeiro indício foi a voz. Inquietada pela sua familiaridade, Nadejda

perscrutou com mais atenção o rosco ossudo e macilento do homem. Tinha
uma barba rala e escura, apenas interrompida pelo traço de uma cicatriz no
queixo. Nunca vira aquelas feições, embora houvesse nelas algo de
perturbador e intangível que ressoava vagamente na sua memória. Foi
quando se centrou nos olhos dele e mergulhou naquele castanho
melancólico, porém, que o relâmpago do reconhecimento a atingiu por fim.

“Pai”.



XXI

A táctica usada dias antes parecera-lhe eficiente, pelo que Fukui decidiu
repeti-la. Manteve-se escondido por detrás da mesma árvore gingko onde se
ocultara da vez anterior e, ao cair da noite, quando Ren finalmente emergiu
da porta principal da Escola de Costura de Ochanomizu, atravessou a rua
com o novo arranjo de flores que a mãe lhe preparara, dessa feita uma peça
de ikebana ao estilo clássico nageire, já não composta pelos lótus vermelhos
da véspera, símbolos do amor e da compaixão, mas por lótus brancos, que
ela lhe explicara representarem a pureza e a perfeição espiritual.

A reação de Ren ao vê-lo, no entanto, foi inesperadamente visceral.
“Vai-te embora.”
“Espera”, disse ele. “Deixa-me dizer-te uma coisa muito importante.

Eu…”
“Vai-te embora!”
“… acabei esta manhã com a… enfim, com a outra.”
A garota parou a meio do passeio e encarou-o com uma expressão de

desafio.
“Não ouviste o que te disse?”, perguntou, claramente irritada. “Vai-te

embora!”
“Deixei a outra”, repetiu ele. “Acabei hoje com ela. Já não tenho

ninguém nem quero ter. Só te quero a ti.”
Ren recomeçou a caminhar.
“Tarde de mais”, devolveu em tom ríspido. “Não te quero voltar a ver à

frente. Vai-te embora, grande parvo, cobarde e mentiroso!” Apontou,
determinada, para o outro lado da rua. “Fora daqui! Ouviste? Fora daqui!
Não me voltes a aparecer!”

“Mas…”
“Fora daqui!”



A convicção com que ela falava deixou-o perturbado. Seria possível que
lhe tivesse ganho tanto asco?

“Ouve, tem calma”, implorou. Estendeu-lhe o buquê. “Olha, trouxe-te
estes lótus brancos para…”

Ren voltou a parar e, sem que ele esperasse, desatou a gritar.
“Socorro!”
“Oi! Que estás a fazer?”
“Socorro!”
“Calma, tem calma”, implorou, olhando em redor para as pessoas que

espreitavam na direção de ambos. “Não vês que estás a atrair a atenção de
toda a gente? O que vão as pessoas pensar?”

“ Socoooooorro! ”
A mensagem era clara, percebeu Fukui. Ren não o queria mesmo ali e

estava disposta a armar um escândalo na rua se ele não se afastasse.
Rendendo-se à evidência, o rapaz recolheu o buquê e afastou-se, cabisbaixo
e derrotado.

A rapariguinha descia a rua de tal modo despreocupada que ia aos
saltinhos, um exemplar da Harper’s Razaar por baixo do braço a confirmar
o seu interesse pela costura. A figura juvenil teria talvez uns quinze anos e
já tinha chamado a atenção de Fukui em ocasiões anteriores. O rapaz
escolhera-a porque, com o seu ar alegre e descontraído, parecera-lhe a mais
acessível de todas as pupilas que ao longo dos últimos dias vira entrar e sair
da escola de costura.

Quando a garota ia a passar por ele, Fukui deu um passo para o meio do
passeio e cortou-lhe o caminho.

“Desculpa incomodar”, disse. “É verdade que andas na Escola de
Costura de Ochanomizu?”

Ela confirmou com um enfático movimento afirmativo de cabeça.
“Hai.”
“Conheces a Ren, que anda na tua escola?”
“Quem? Aquela de Kioto?”
“Essa mesmo.” Baixou a voz, como se confidenciasse um segredo.

“Ouve, será que me podes fazer um favor?”
“Depende.”
Fukui estendeu-lhe um envelope selado.
“Entregas isto a ela?”



A garota olhou para o papel e sentiu-lhe o aroma perfumado. Um esgar
de excitação incendiou-lhe o rosto adolescente.

“Não me digas que és um pretendente da Ren…”
Não se tratava propriamente da forma como Fukui gostaria de ser visto,

mas forçou-se a sorrir.
“Bem… sim. Entregas?”
A aluna da escola de costura arrancou-lhe o sobrescrito das mãos, quase

com medo de que ele mudasse de ideias e escolhesse outra pessoa para
fazer de pombo correio para tão romântica missão.

“Hee! Que lindo!”, exclamou, dando saltinhos sucessivos no meio do
passeio. “Até parece uma história de Mori! É o máximo!”

A adolescente referia-se, claro, a Mori Ogai, o escritor romântico cujos
poemas e romances, em particular o inesquecível Gan, faziam suspirar uma
geração inteira de leitoras japonesas de todas as idades.

“Então? Entregas?”
“Claro.”
Fukui apontou para o chão.
“Encontramo-nos amanhã neste mesmo lugar, está bem? Traz-me a

resposta dela, se faz favor.”
A rapariguinha desatou a correr em direção à escola de costura,

impaciente por entregar a carta e a transbordar de entusiasmo por ter sido
transformada em correio amoroso. Nem Mori imaginaria aventura mais
excitante.

“Até amanhã!”
Todo o tempo de espera foi vivido numa ansiedade extrema. Fukui

sentia-se dominado por uma avalancha de dúvidas e fantasias. Se fosse
tradicionalista e se preocupasse com o giri, há muito que se teria afastado.
Mas decidira abraçar os valores dos gaijin e isso significava que punha a
sua felicidade pessoal à frente das obrigações sociais. É certo que não
alimentava ilusões; para os japoneses essa postura representava falta de
carácter, claro, mas para os gaijin era justamente aí que residia o carácter.
Se queria ser como os gaijin, teria de se comportar como eles.

Mil questões, porém, assomaram-lhe ao espírito na angústia da espera.
Como reagiria Ren à carta em que lhe explicava tudo e na qual lhe
implorava perdão de várias formas abjetas e fazia mil juras de amor eterno?
Cair-lhe-ia de imediato nos braços? Ou recusar-se-ia sequer a ler a missiva?
Seria possível que tivesse perdido Ren para sempre?



Uma coisa dessas ser-lhe-ia insuportável. Como poderia viver sabendo
que a garota por quem suspirara anos e anos reaparecera para afinal lhe
escapar por entre os dedos, como água que se esvai das palmas das mãos
apesar da tentativa desesperada de a reter? E, pior que tudo, sabendo que
isso acontecera por culpa dele e só dele?

Não me mereces.
Aquelas palavras de Ren, soltas com a tristeza e a resignação de quem

se despedia até à eternidade, assustavam-no para além de tudo o que
pudesse imaginar. Mais do que isso, martelavam-lhe a cabeça sem cessar,
atormentavam-no dia e noite, mexiam-lhe na ferida que se lhe abrira na
alma e talvez nunca viesse a sarar.

Não me mereces.
Sim, não a merecera. Por muito que lhe custasse, essa era a terrível e

dolorosa verdade. Não se imaginava a cometer seppuku por um senhor
feudal qualquer, como os quarenta e sete ronin e até os seus antepassados
samurais pela via paterna haviam feito em tempos idos, mas um hara-kiri
por causa de Ren… Ah, isso não lhe parecia impossível. Mais ainda, o
suicídio ritual pelo desgosto de amor tornara-se um pensamento permanente
naquelas horas de angústia.

Sabia no fundo do seu ser que não sobreviveria à perda da sua preciosa
flor de lótus.

No dia seguinte chegou uma hora adiantado ao local combinado para o
encontro, tal a ansiedade que o consumia. Aguardou com impaciência a
garota que escolhera para correio, os olhos permanentemente a dardejarem
para a porta da Escola de Costura de Ochanomizu e para todas as pessoas
que passavam pela rua; procurava a moça da véspera, mas buscava também
Ren.

Todas as angústias que o haviam dominado nas últimas vinte e quatro
horas regressaram em força. Iria Ren fazer-lhe uma surpresa e aparecer?
Ah, que bom seria! O cenário mais sombrio, no entanto, impôs-se logo de
seguida como se lhe quisesse refrear o entusiasmo. Tinha de se convencer
de que o mais provável era ela não aparecer. O que significaria uma coisa
dessas? Que a perdera para sempre? Cometeria hara-kiri se fosse esse o
caso, repetiu para si próprio.

E a garota que levara a carta? Voltaria mesmo com notícias? E se
também não aparecesse? Deveria ir bater à porta da escola de costura e
perguntar pela moça? Mas por quem perguntaria se na véspera se esquecera



de lhe pedir o nome? Talvez chamasse por Ren. Hmm… não seria boa
ideia. Porque viria Ren ter com ele? Só a carta que lhe remetera tinha o
poder de a fazer voltar. Era imperativo que ela a lesse. Claro que…

Todas estas angústias se desfizeram no momento em que a garota que
servira de correio apareceu no local combinado. Veio cinco minutos antes
da hora e encontrou Fukui a transbordar de ansiedade e impaciência.

“Ela leu?”, disparou o rapaz mal a viu. “Ela leu?”
“Hai”
Era uma grande notícia, concluiu o pretendente, mal contendo o

contentamento. A partida, sentiu, estava ganha. No fim de contas, o seu
grande medo ao longo de todo o tempo de espera fora que Ren nem tivesse
aberto a carta. Sem isso, tudo o resto seria impossível.

“E… e então?”
A garota suspirou e abanou a cabeça.
“Disse que a esquecesses.”
A resposta deixou Fukui atônito. O seu grande receio fora que Ren se

recusasse a ler a carta. Lendo-a, no entanto, tinha a certeza absoluta, mas
mesmo absoluta, de que ela compreenderia tudo. A reconciliação seria
inevitável.

“Ela leu mesmo?”, duvidou. “Viste-a a ler?”
“Sim, à minha frente.”
“E… e…”
“Disse que a esquecesses, já te expliquei.”
Uma sombra de desalento, pesada e avassaladora, apossou-se de Fukui.

Os ombros descaíram-lhe e o seu semblante escureceu. Ren lera a carta e
dissera-lhe que a esquecesse. Como era possível uma coisa daquelas? Ele
tinha redigido a missiva com tanto cuidado… Na verdade escrevera-a e
reescrevera-a vezes sem conta, fizera-o até o texto estar perfeito e as
palavras melodiosas e as frases arrebatadoras e Fukui se convencer de que,
lendo aquela prosa tão romântica e verdadeira, Ren não tinha alternativa
que não fosse ceder à sua magia.

Mas não cedera.
E agora? Perante aquela resposta, o que poderia fazer? Se a carta, tão

perfeita e cuidada, escrita na melhor e mais elegante caligrafia, carregada de
juras sinceras e transbordando de amor eterno, não lhe derretera o coração
endurecido, o que poderia fazer?

Nada.



Nada resultaria, convenceu-se. A verdade, a terrível verdade, é que a
perdera mesmo. Respirou fundo e, com ar prostrado, baixou a cabeça.
Fizera tudo o que pudera, sentia-se como se tivesse revirado a terra e o céu,
fizera o seu melhor e fora até para além dele, e tudo para quê? Falhara.
Tinha de se render à evidência, por mais amarga que fosse. Falhara. Por
muito que lhe custasse, não podia tirar outra conclusão. Ren não o queria.

“Eu…”
Virou costas e, cabisbaixo e esforçando-se por conter as lágrimas que

lhe assomavam às pálpebras, começou a afastar-se.
“Espera!”, disse a garota. “Espera!”
Fukui deteve-se mas não se voltou; ficou de costas em postura

esmorecida.
“O que é?”
A pupila da escola de costura abeirou-se dele.
“Há dias reparei que ela estava a ler um romance e ficou muito

impressionada com uma cena. Na altura abraçou o livro, suspirou e disse:
‘Que romântico!’ Acho que adorou.”

A observação fez Fukui alçar a cabeça como se uma réstia de esperança
lhe assomasse à alma.

“Que cena era essa?”
Constatando que lhe despertara a atenção, e já na expectativa de

testemunhar uma cena inesquecível extraída das páginas românticas de um
romance de Mori, só que dessa feita na vida real, o que aliás lhe parecia
infinitamente mais interessante e palpitante, começou a dar os saltinhos que
não conseguia evitar quando se sentia transbordar de excitação.

“Uma serenata.”
As luzes do edifício tinham-se apagado todas, o que significava que as

alunas internas estavam já deitadas, e toda a rua pareceu mergulhar num
sono profundo e retemperador. O crocitar melancólico de um mocho rasgou
a treva.

Sabendo muito bem qual a janela do quarto de Ren, um retângulo no
segundo andar que ela própria lhe havia indicado meses antes, Fukui
abeirou-se do local em passos leves e abriu as páginas do livro. Identificou
os versos apropriados, afinou a voz e concentrou-se no texto; se a coisa
corresse mal, o pior que lhe poderia acontecer depois dessa noite, pensou,
seria que se rissem dele sempre que por ali passasse. No ponto em que
estava, e apesar do enorme sentido de etiqueta que fazia parte da sua



maneira de estar de bom japonês, nada disso importava. A única coisa que
lhe interessava nesse momento era reconquistar Ren. Por ela faria o que
fosse preciso.

Mesmo cobrir-se de ridículo.
Encheu os pulmões de ar e de coragem, abriu a boca e começou a recitar

os versos impressos no livro.
Parece ser caso estranho
O que Amor em mim ordena,
Que em idade tão pequena
Haja tormento tamanho.
Sejam milagres de Amor,
Hei-os de sofrer assim,
Até que haja dó de mim
Quem entender esta dor.
As luzes começaram a se acender no edifício da Escola de Costura de

Ochanomizu e nas casas em redor. Algumas janelas abriram-se e as pessoas
espreitaram para a rua.

“O que é isto?”
“Vai dormir!”
Os olhos de Fukui, todavia, mantinham-se presos à janela para a qual

recitava os poemas. Uma luz acendera-se no quarto e também essa janela se
abriu. Duas cabeças femininas espreitaram para o exterior para saber o que
se passava e, sentindo o coração dar um salto, reconheceu numa delas o
rosto perfeito de Ren.

A visão deu-lhe alento renovado.
Menina, tende maneira
Que ainda não venha a ser,
Pois não queirais quem vos quer,
Que queirais quem vos não queira.
Olhai, não sejais crua;
Que pois eu
Quero ser vosso e não meu,
Sede vós minha e não sua.
Por esta altura já todas ou quase todas as janelas da rua se tinham aberto

e várias dezenas de pessoas espreitavam para fora, algumas a mandá-lo
calar, a maioria a observar a cena em silêncio e com uma curiosidade



divertida. Fukui, no entanto, nem lhes prestou atenção; só tinha olhos para
Ren, por quem fazia aquilo.

Colada à janela, a garota encarava-o com absoluta incredulidade.
“Que estás tu a fazer?”
O pretendente parou de recitar e sorriu.
“Uma serenata, não vês? São versos de amor de um grande poeta de

Porutogaru que viajou pela Ásia, vivia apaixonado e usava uma pala no
olho. Estás a gostar dos poemas?”

“És doido?”
“Claro que sou. Endoideci por ti.”
As colegas de Ren desataram a rir-se com esta declaração tão

desconcertantemente direta, parecia até que estavam a ver um filme
americano, e a garota a quem os poemas eram dirigidos não soube o que
fazer.

“Vai para casa!”
“Só vou se aceitares jantar amanhã comigo no restaurante do costume.”
“Não conheces giri! Vai para casa!”
“Esqueceste que coisas como o círculo de giri e o círculo do lugar

próprio de cada um já não me interessam? Sou um mobo de coração e os
meus valores são agora os dos gaijin. Não me interessa o giri para nada!
Mesmo o ôn, a devoção filial, já me diz pouco…”

Ela sabia que Fukui dizia a verdade. Percebeu que teria de invocar
argumentos de natureza diferente.

“Vai-te embora antes que chamem a polícia! Por favor…”
“Então que chamem. Só saio daqui arrastado para a cadeia ou de livre

vontade depois de aceitares jantar comigo.”
“Enlouqueceste?! ”
Fukui baixou os olhos para o livro e recomeçou a recitar.
Dama de estranho primor;
Se vos for
Pesada minha firmeza,
Olhai, não me deis tristeza
Porque a converto em amor.
Se cuidais
De me matar quando usais
De esquivança,
Irei tomar por vingança



Amar-vos cada vez mais.
Ren já não sabia o que fazer; o seu admirador mostrava-se imune a

todas as táticas para o rechaçar, e o pior é que toda aquela cena acabaria por
envolvê-la em escândalo.

“Por favor, vai embora…”
O rapaz voltou a interromper a leitura dos poemas.
“Só vou se aceitares jantar comigo, já te disse.”
Ela fez um gesto a indicar as pessoas todas que se juntavam às janelas,

em particular as colegas internas da escola que iam soltando guinchos
excitados de riso.

“Ouve, não podemos falar assim, não percebes? Não vês esta gente
toda? Vão rir de nós!”

“Mas tu não aceitas falar de outra maneira…”
O tom de Ren tornou-se de súplica.
“Vai para casa, Fukui. Por favor…”
“Jantas comigo?”
“Vai embora.”
O pretendente voltou a baixar os olhos para o livro de poemas de

Camões que o explicador de língua portuguesa lhe emprestara e retomou a
leitura em voz alta.

Amor, que a todos ofende,
Teve, senhora, por gosto
Que sentisse…
“Eu janto!”, rendeu-se ela, desfazendo-se num inesperado riso

descontrolado. “Eu janto, Fuku-chan. Agora vai para casa, por favor. Acaba
com isso e vai.”

Ela o chamara de Fuku-chan. Ah, Fuku-chan! Ao ouvir estas palavras, e
sobretudo o nome carinhoso que voltara aos lábios dela com a harmonia das
notas musicais, Fukui deu um salto de contentamento.

Conseguira.
Fechou o livro com aparato, fez uma vênia em direção a Ren como um

artista a agradecer os aplausos do público e virou as costas, afastando-se
sob uma revoada de palmas das alunas da escola e dos vizinhos que das
respectivas janelas haviam assistido àquela inesperada serenata romântica
de poesia clássica portuguesa.

Graças a Camões, reconquistara Ren.



Parte Dois

O Lago das Lágrimas

Onde atrás de mim, estão os tempos que se foram?
E onde, diante de mim, estão as gerações que aí vêm?

Penso no céu e na terra, sem limite, sem fim,
Sinto-me sozinho e as lágrimas rolam

CHEN ZIANG



I

A composição imobilizou-se com um guincho e um estremeção. O
revisor percorreu o corredor a anunciar repetidamente “estação terminal de
Zhengyangmen!”, coisa que os passageiros pelos vistos já sabiam, uma vez
que se haviam levantado dos seus assentos e, no meio de grande bulício,
retiravam as malas. O exemplo foi de resto prontamente seguido por
Meixing e pelas amahs às suas ordens.

“Erh-mah, pega nas malas! San-mah, leva a menina ao colo!” Apontou
para a principal amah e indicou-lhe a porta do comboio. “E tu, ta-mah, vê lá
se descobres o meu marido! Anda, despacha-te!”

Ansiosa por ver enfim o pai após uma separação que deveria ter sido de
um ano e afinal se prolongara por dois, Lian-hua apressou-se no encalço da
ta-mah. A empregada mais velha percorreu o corredor central do vagão com
os seus passinhos curtos e oscilantes, de tal maneira que parecia um
pêndulo, e a garota ultrapassou-a.

Desceram ambas as escadinhas e sentiram um bafo asfixiante esbofeteá-
las. Todo o espaço estava envolto numa nuvem de fumo negro e oleoso,
evidentemente libertado pelo carvão das caldeiras do comboio, mas a
neblina suja dissipou-se depressa e revelou uma massa de gente à espera
dos viajantes.

“Onde está ele, ta-mah?”
Varreram a plataforma com o olhar. Os passageiros começaram a jorrar

das composições como ribeiros a desaguar no rio, desencadeando aqui e ali
exclamações de alegria; eram famílias que se reencontravam, viajantes que
caíam nos braços de entes queridos, passageiros que chamavam cules para
lhes transportarem as malas. Desorientada com o movimento caótico que
enchia a plataforma da estação de Zhengyangmen, Lian-hua percorreu a
multidão corpo a corpo e rosto a rosto e olhos a olhos, esforçando-se por



lobrigar o pai, na esperança de o reconhecer se o visse. Sem sucesso. Ter-
se-ia ele esquecido delas?

“Ta-mah!”, gritou uma voz masculina à esquerda. “Ta-mah, a patroa?
As meninas?”

Lian-hua virou-se na direção da voz e viu emergir da massa de gente um
homem de chapéu estranho, com trajos esquisitos e um longo trapo
vermelho pendurado ao pescoço. O desconhecido dirigia-se para elas com
uma expressão de expectativa. A garota estreitou as pálpebras e
esquadrinhou-lhe o rosto. Não o reconhecia embora estranhamente o
reconhecesse; não se lembrava daqueles traços mas eles ecoavam-lhe na
memória como um perfume vagamente familiar.

“Estão aqui, senhor!”, respondeu a ta-mah, que evidentemente o
identificou sem dificuldade. “Esta é a sua mais velha, não vê?”

O homem estacou diante delas, os olhos presos à filha, que já não era
uma menina mas uma rapariguinha. Deixara-a em 1929 com nove anos e
reencontrava-a em 1931 com onze, mais alta e menos miúda; dir-se-ia que o
corpo esticara.

“Lian-hua?”, admirou-se. A cara abriu-se num sorriso de
reconhecimento e o corpo num abraço. “Como cresceste, minha querida flor
de lótus! Ayah! Estás enorme e… e lindíssima!”

“Pai?”
Ele apertou-a com força.
“Lian-hua”, sussurrou. “A minha princesa.”
A mulher e a filha mais nova, acompanhadas pela erh-mah e pela san-

mah, apareceram pouco depois. Ao fim de dois anos de separação, a família
voltara a reunir-se. Os Yang dispensaram a ajuda dos cules, uma vez que
tinham as amahs ao seu dispor para carregar as malas, e abriram caminho
entre a multidão que enchia a gare de Zhengyangmen rumo à porta de saída.

“Que trapos são esses?”, espantou-se Meixing, admirando as roupas do
marido. “Agora vestes-te como os yang guizi?”

Bang rodou sobre si mesmo.
“Que tal, tai-tai? Gostas?”
A mulher sorriu apreciativamente.
“Pareces um ator americano!”
As observações dos pais não passaram despercebidas a Lian-hua. Então

aqueles trajes estranhos eram as roupas dos diabos do Ocidente? Como era
possível que o pai se tivesse começado a vestir como os yang guizi? Porque



não usava ele os changshan normais? O que se passava ali? E, já agora, que
estranhos adereços eram aqueles? Ter-se-ia ele próprio tornado um yang
guizi?

“O que é isto, pai?” perguntou, apontando para o longo tecido vermelho
que lhe apertava o pescoço e descia sobre a barriga. “Serve para quê?”

“É uma gravata, princesa. Trata-te de uma peça dos ocidentais que
confere elegância à roupa dos homens. Os cavalheiros andam de gravata,
não sabias?”

Na cultura chinesa não era normal uma adolescente questionar o pai,
pois a educação desencorajava as crianças de interpelarem os mais velhos,
mas Lian-hua era particularmente curiosa e o pai sempre se mostrara um
homem aberto, o que deu à menina confiança para o crivar de perguntas.

“Onde a compraste?”
“Na América, claro.”
A filha mais velha esboçou um esgar de incompreensão.
“Onde?”
O pai tirou do bolso um maço de cigarros. Em vez dos caracteres

chineses, no entanto, o maço exibia letras latinas num circulo a vermelho
sobre fundo branco.

“Na terra dos ocidentais, minha doce princesa”, disse, acendendo um
cigarro. “Estive com eles este tempo todo. Olha, foi lá que arranjei estes
Lucky Strike. A América foi a minha casa durante os últimos dois anos, não
sabias?”

Lian-hua não sabia, pois ao longo desse tempo a mãe sempre lhe havia
dito “está longe”, sem nunca especificar onde exatamente. O que ele
acabava de afirmar era novidade. O pai vivera entre os diabos do Ocidente?
O que fora lá fazer? Que quereria tudo aquilo dizer? Até a abertura que o
pai mostrava com as filhas, nada habitual na China, parecia ser ainda maior
do que no passado, decerto fruto de influências estranhas. Seriam
comportamentos normais entre os estrangeiros?

A menina sabia que era seu dever de filha bem-comportada manter-se
calada e quieta, mas sentia a curiosidade arder-lhe no peito e o pai
mostrava-se tão amigável e feliz que achou que podia continuar a fazer-lhe
perguntas.

“Como é a terra dos yang guizi?”
“Ah, tem coisas estranhas. Por exemplo, quando lá cheguei, sabes qual

foi a primeira coisa que vi?”



“Um diabo?”
Bang riu-se; o uso da expressão yang guizi ou diabos do Ocidente,

levava muitos chineses a imaginar que os ocidentais se assemelhavam a
demônios.

“O corpo gigantesco de uma mulher.”
“As mulheres dos yang guizi são demônios gigantes?”
“Não, minha princesa. Era uma estátua do tamanho de um prédio muito

alto. Os americanos têm a estátua gigantesca de uma mulher à entrada de
uma das suas maiores cidades!”

As filhas, a mulher e as próprias amahs reagiram com uma expressão de
choque.

“Wah!”
“Que péssimo gosto!”
“Quem é essa mulher?”
A reação delas deixou Bang deliciado; sempre pensara que a novidade

causaria sensação quando a contasse na China e dava-lhe prazer constatar
que não se enganara.

“Não é ninguém”, disse. “Representa a Liberdade.”
As mulheres da família arregalaram os olhos, de novo chocadas.
“O quê?”
“É incrível, não é? Os ocidentais acham que a liberdade é uma mulher!”
“Wah!”
Desde que Lian-hua saíra do comboio que um motivo de espanto se

seguia a outro, deixando-a sem saber o que pensar. Na verdade não tinha
sequer possibilidade de refletir sobre uma novidade porque logo aparecia
outra, substituindo a anterior como objeto da sua atenção.

À novidade que constituía a descoberta de que o pai vivera entre os
diabos do Ocidente e se vestia como eles e que havia uma mulher gigante à
entrada da América que representava a Liberdade sucedeu-se o impacto
visual que Lian-hua sentiu quando cruzaram as portas da estação e saíram à
rua.

À frente da principal gare havia uma praça e para além dela estendia-se
uma cidade imensa. Lian-hua olhou para trás e admirou o monumental arco
da estação de Zhengyangmen e a torre ao lado. Nunca vira arquitetura igual,
tão sólida e imponente, diferente de tudo o que havia encontrado até então.

“Gostas?”, perguntou-lhe o pai. “Foi feita pelos ingleses.”
“Quem?”



“São outros ocidentais.”
Lian-hua sacudiu a cabeça. Quantos yang guizi havia afinal? Não teve

tempo para pensar no assunto porque a sua atenção foi logo desviada para a
surpresa seguinte, a praça apinhada de gente. Mirou o espaço diante dela e
percebeu que se concentravam ali mais pessoas do que o total de habitantes
de Duiduishan, a povoação mais próxima do Jardim das Flores
Esplendorosas, e até de Changsha, a capital de Hunan. A massa de gente na
praça da estação era tão densa que as pessoas se acotovelavam; viam-se
transeuntes, riquexós, cules a carregarem malas e sacos, mulas, cavalos,
bois, vendedores ambulantes, monges, carroças e tudo o mais que mexia.

De repente a garota ouviu um som estranho e, perante a perplexidade
dela e a curiosidade de todos, a multidão soltou uma exclamação de
admiração e abriu alas. Entre a massa humana apareceu então uma carroça
fumegante e ruidosa que não era puxada por animais e que deixou as recém-
chegadas de olhos esbugalhados.

“Wah!”, soltou ela, embasbacada com o que via. “Uma carroça sem
cavalos!”

Seria possível uma coisa assim? Tratava-se realmente de uma visão
extraordinária, maravilha sem igual que a todos assombrou. A carroça sem
cavalos aproximou-se aos solavancos; parecia tossir sem cessar. Perante o
assombro geral, o singular veículo imobilizou-se diante deles e a porta
abriu-se, revelando uma nova surpresa. Um homem estranhíssimo, com
cabelo de ouro, penugem dourada densa entre o nariz e a boca e roupa igual
à do pai mas mais clara, saiu do seu interior e encarou-os. Espanto dos
espantos, tinha os olhos tão azuis como os de Lian-hua.

“Welcome!”, saudou o homem numa língua bizarra que parecia um
dialecto das montanhas para lá de Hunan. “Please, make yourselves
comfortable.”

O pai fez um gesto a apresentar o desconhecido à mãe.
“Este é o professor Samuel Sullivan, tai-tai”, explicou em chinês. “É um

americano que trabalha comigo em Yenching.”
Meixing ainda fez uma vênia, mas o professor Sullivan estendeu-lhe a

mão e a chinesa viu-se forçada a apertá-la, ele com firmeza, ela insegura
por estar diante de um estranho e por se sentir pouco familiarizada com os
diabos do Ocidente e também com os seus estranhos costumes, de que o
aperto de mão era um exemplo.



“Ni hao mah?” saudou ela em chinês, baixando os olhos com a modéstia
que se requeria das senhoras. “Como está?”

“Charmed”, foi a resposta em inglês. “Encantado.”
O ocidental fez um gesto a indicar o interior do que a Lian-hua parecia

uma estranha carroça metálica, mas Meixing hesitou e lançou um olhar
inquisitivo na direção do marido, como se lhe perguntasse se aprovava tal
coisa.

“Não te preocupes”, tranquilizou-a ele, atirando o cigarro para o chão e
esmagando-o com o sapato. “É um automóvel. Vai levar-nos a casa.”

Amedrontados, mas ao mesmo tempo divertidos, os recém-chegados
meteram-se na carroça fumegante e, por entre os gritos excitados das duas
meninas e das três amahs, todas a soltarem sucessivos “wah!”
surpreendidos e “ayah!” admirativos e sentadas umas em cima das outras
porque o espaço era exíguo para tantos passageiros, sentiram a viatura
estremecer e começaram a deslocar-se, furando entre a multidão de mirones
que os observava com espanto.

Bang fez um gesto largo, como se lhes estivesse a apresentar o casario
em redor, e sorriu; a cidade chamava-se agora Peiping, mas o velho nome
permanecia na boca de toda a gente.

“Bem-vindas a Pequim!”
Logo que a san-mah pousou o prato da fruta no centro da mesa do

pequeno-almoço, Lian-hua estendeu a mão e tirou uma líchia, que
descascou com as unhas. O pai tinha saído logo pela manhã e a filha mais
velha ardia de curiosidade de saber o que se passava à volta dela.

“O que estamos aqui a fazer, mãe?”, perguntou de repente. “Porque
saímos de Hunan e viemos para Pequim?”

“O pai trabalha aqui na universidade”, foi a resposta. “É professor de
Ciência Política.”

“O que é isso?”
“Olha, filha, é para saber como nos devemos governar.”
A explicação não pareceu minimamente satisfatória. Lian-hua

interessava-se pelo mundo em redor e, no começo da adolescência, queria
perceber o que estava a acontecer. Pensara várias vezes em interrogar o pai
sobre o assunto, mas a longa separação ainda não fora inteiramente
superada e sentia-se algo inibida ao pé dele. O fato, porém, é que os
primeiros tempos em Peiping foram de permanente surpresa e
encantamento.



Os Yang haviam-se instalado numa casa de traça ocidental situada no
interior de um complexo educacional que a filha mais velha levou algum
tempo a entender. Tratava-se da Universidade de Yenching, uma instituição
americana localizada no coração de Peiping. A universidade tinha edifícios
onde as aulas eram leccionadas, mas havia todo um espaço envolvente, que
os americanos designavam campus, onde existia uma zona residencial para
pessoas ligadas à universidade e espaços verdes ou de lazer. Um ribeiro
serpenteava por entre os salgueiros, as acácias e os bancos de flores
coloridas, passando ao lado de um pagode de sete andares até desaguar num
enorme lago, designado lago sem nome. Nada disso, porém, explicava
verdadeiramente o motivo pelo qual tinham ido para ali viver.

“por quê?”, insistiu Lian-hua após uma longa pausa enquanto se
deliciava com a líchia. “Porque trabalha ele com os yang guizi? Como
aconteceu isto?”

A mãe respirou fundo, preparando-se para uma explicação que
adivinhava complexa para uma mente tão jovem.

“Sabes o que é o Kuomintang?”
“São aqueles cavaleiros que há uns anos apareceram no Jardim das

Flores Esplendorosas, não são?”
“O Kuomintang agora manda na China e esses cavaleiros pertencem-

lhe”, pormenorizou Meixing. “Pois o pai começou a trabalhar com o
Kuomintang e enviaram-no para estudar na América. Foi lá que ele esteve
este tempo todo, percebeste?”

Lian-hua fez um gesto a indicar o campus para lá da janela.
“E porque estamos aqui?”
“Porque esta universidade é americana. Os yang guizi precisavam de

professores chineses e, como o pai estudou com eles e tem agora as
qualificações necessárias para ensinar nas suas instituições, contrataram-
no.” Abriu as mãos para assinalar o espaço em redor na copa onde tomavam
o pequeno-almoço. “Doravante é esta a nossa casa. Vamos viver aqui em
Pequim e tu e a tua irmã estudarão no campus à maneira dos diabos do
Ocidente.” Fez um movimento com os lábios. “Aliás, vamos parar de lhes
chamar diabos do Ocidente, está bem? Estes que aqui estão são americanos,
mas outros são ingleses, franceses, alemães, holandeses…”

“Ena, tantos!”
“Não é a China que tem muitos povos? Temos os cantonenses, os

hunanenses, os sechuanenses, os pequinenses… cada um com o seu dialecto



e os seus costumes, não é verdade? Pois os ocidentais também são assim.”
Lian-hua ponderou o que a mãe lhe dizia. De fato, por que motivo lhes

chamavam yang guizi? Em boa verdade, o professor Sullivan e outros
diabos do Ocid… e outros ocidentais que vira no campus não lhe pareciam
tão demoníacos quanto isso. Eram estranhos, sem dúvida, a começar pelos
cabelos de tonalidades claras e olhos de cores incríveis, como os dos gatos e
os seus próprios olhos, mas ia-se gradualmente habituando à sua presença e
aos seus costumes, alguns dos quais a família até já assimilara.

O pai, por exemplo, andava vestido de terno e gravata e fumava Lucky
Strike, enquanto a mãe mobilara a casa com sofás e cadeiras dispostos em
diagonal perto do centro da sala ou nos cantos, à ocidental, e não alinhados
na vertical ou na horizontal, como era costume na China. E ela própria,
Lian-hua, andava na escola do campus a aprender Inglês e Matemática,
além de frequentar as aulas de Caligrafia Chinesa e Música.

Só havia uma coisa a que não se habituara ainda. Passava horas a
observar os ocidentais a circularem no campus da Universidade de
Yenching e, por mais que se esforçasse por diferenciá-los, tentando registar
as peculiaridades e idiossincrasias físicas de cada um, notava que, ao
contrário dos chineses, eles na verdade eram todos quase iguais uns aos
outros.

Comentou em casa o assunto com a ta-mah. A empregada preparava
nesse instante o chá e concordou em absoluto com ela.

“Ayah, é mesmo verdade!”
“E os olhos, ta-mah? Já reparaste nos olhos deles?” Fez uma careta.

“São muito esquisitos, não são?”
“Esquisitíssimos.”
O olhar de Lian-hua desviou-se para a janela e fixou-se em dois

ocidentais de terno e gravata, presumivelmente professores americanos, que
nesse momento cruzavam o campus junto ao lago sem nome.

“Ayah, são tão difíceis de distinguir…”



II

Os espaços do bureau europeu do Gaimu-sho, o ministério japonês dos
Negócios Estrangeiros, não eram tão amplos nem frenéticos como os do
vizinho bureau da China, de dimensões verdadeiramente gigantescas, mas
nada disso incomodou Fukui. Depois de se apresentar nos serviços de
pessoal, em plena Rua Kasumigaseki, vira-se encaminhado para o bureau
que lhe fora destinado e aguardava numa cadeira que o diretor o chamasse.

A porta do gabinete abriu-se e um homem gordo, de terno azul de
riscas, gravata escura e óculos redondos, fez-lhe sinal de que fosse ter com
ele.

“Satake-san”, interpelou-o. “Venha daí.”
O jovem deu um salto na cadeira, fez uma vênia de sessenta graus,

entrou no gabinete e curvou-se noutra vênia profunda diante de Kimura
Akira, o responsável do bureau europeu.

“É uma suprema honra ser recebido por si, honorável diretor. A minha
humilde pessoa está ao seu ilustre serviço.”

Influenciada pelo confucianismo chinês, a sociedade japonesa
privilegiava a submissão absoluta dos subordinados e a reverência em
relação aos chefes. Fazia parte da maneira de estar japonesa que uma pessoa
se desvalorizasse a si própria e sobrevalorizasse o seu interlocutor, mais
ainda quando se encontrava diante de alguém hierarquicamente superior;
mostrava assim que conhecia giri e que sabia qual o “lugar próprio” de cada
um.

A própria linguagem refletia essa atitude. Numa conversa normal o
interlocutor era sempre considerado superior, e isso via-se nos pormenores.
Por exemplo, “dá-me uma maçã” enunciava-se “ringo wo kudasai”, o que
literalmente significava “dá uma maçã para baixo a mim”, enquanto “dou-te
uma maçã” era “ringo wo agemasu”, literalmente “ergo a maçã para ti”. Ou
seja, as pessoas dirigiam-se aos seus interlocutores para cima e recebiam



dos interlocutores para baixo. A maneira polida exigia pois que cada um se
depreciasse perante a pessoa com quem falava. Isto num diálogo entre
interlocutores do mesmo nível, bem entendido. Já quando se chegava ao
sonkeigo, a chamada “linguagem respeitosa” que os subordinados deveriam
utilizar quando se dirigiam aos chefes, a submissão de quem estava em
baixo tornava-se ainda mais acentuada.

Dada a influência que recebera da literatura ocidental, Fukui detestava
estes traços da cultura do seu país. O problema é que sabia que não os podia
ignorar. Se queria o emprego que o seu intermediário, Hayakawa Kanpei,
negociara a seu favor, teria mesmo de se submeter à tradição de vassalagem
hierárquica, ainda que lhe parecesse abjeta; era por isso que tratava o diretor
com as palavras tão absurdamente reverenciais requeridas pelo sonkeigo.

“Deixe cá ver as suas credenciais, Satake-san”, disse Kimura Akira,
acomodando-se no lugar atrás da secretária e pegando nos documentos que
se encontravam diante dele. “Pelo que vejo aqui, o senhor acabou de tirar o
seu curso na Universidade Imperial. E com boa nota.”

O recém-licenciado manteve-se de pé frente à secretária onde o seu
superior hierárquico se encontrava.

“É uma enorme felicidade que tenha tal generosidade a classificar os
meus insignificantes resultados acadêmicos, honorável diretor.”

“Além do mais, vem especialmente recomendado por Hayakawa
Kanpei. Não vou ocultar que essa prestigiada recomendação teve muito
peso na decisão de o contratar. Dificilmente poderia ter arranjado melhor
intermediário.”

“Não sou merecedor da infinita generosidade que uma personalidade tão
reputada como Hayakawa-sensei se dignou manifestar para com a minha
inútil pessoa, honorável diretor.”

O chefe do bureau continuou a estudar os documentos, evidentemente o
certificado de licenciatura da Universidade Imperial e o relatório com as
classificações disciplina a disciplina.

“Hmm… diz aqui que o senhor se especializou em Inglês e em
Português”, observou, levantando os olhos dos papéis e espreitando-o por
cima dos óculos. “Alguma razão para isso?”

“Escolhi o Inglês por razões práticas e o Português por interesse
pessoal, honorável diretor.” Inclinou-se para a frente, como se se preparasse
para fazer uma confidência que tudo explicava. “A humilde família da
minha mãe é de Nagasaki…”



“Naruhodo”, assentiu o diretor do bureau, conhecedor da velha ligação
de Nagasaki aos portugueses. “Estou a ver.” Fungou. “Espero então que
desenvolva essas duas línguas, mas preciso também que aprenda francês.”

“Hai, honorável diretor.”
“O francês é a língua da diplomacia e se o senhor quer seguir esta

carreira tem de a falar.”
Depois de voltar a assentir, Fukui preparou-se para suscitar o que lhe

parecia o mais delicado de todos os assuntos. Afinou a voz e concentrou-se
nas palavras adequadas em sonkeigo.

“Receio ter apenas um problema negligenciável quando comparado com
as elevadas questões que o honorável diretor tem de tratar no seu
distintíssimo cargo, mas que complicam a minha vã existência. Espero
que… enfim, que isso não impeça que…”

“O que se passa?”
“É o… o serviço militar, honorável diretor. Tive a imerecida felicidade

de o adiar para quando concluísse o curso, mas agora que o destino me
permitiu terminar os estudos…”

O superior hierárquico fez com a mão o gesto de quem considerava
irrelevante tal assunto.

“Não se preocupe com isso, Satake-san”, disse com ligeireza. “Vou
solicitar a sua excelência, o senhor ministro, que se digne passar-lhe um
documento para apresentar no centro de recrutamento e que o isentará do
serviço militar por razões de superior interesse nacional.”

Fukui quase bufou de alívio.
“Ah, a minha insignificante pessoa fica-lhe infinitamente grata pela

suprema honra de se dignar dedicar a tão miserável assunto a sua superior
atenção, honorável diretor. ”

“Vamos mas é ao que interessa porque não tenho o dia todo”,
impacientou-se Kimura Akira. “Aqui no bureau europeu o senhor será
encaminhado para a secção dos assuntos portugueses e ficará com a
responsabilidade das pastas de Goa, Macau e Timor. A seu tempo poderá
encarregar-se também de outras.” Encarou Fukui com ar de quem dizia que
a reunião estava terminada. “Alguma dúvida?”

Ainda plantado diante da secretária, o subordinado fez uma vênia.
“As suas sábias e judiciosas palavras foram suficientemente eloquentes

para as minhas limitadas capacidades, honorável diretor.”



Kimura Akira arrumou numa pasta os documentos de licenciatura e
estendeu-a ao interlocutor.

“Então… bom trabalho.”
O novo empregado do Ministério dos Negócios Estrangeiros retirou-se a

caminhar para trás enquanto fazia ainda mais uma vênia; a tradição
confuciana de respeito pela hierarquia assim o exigia.

“É uma grande honra trabalhar sob as suas sensatas ordens, honorável
diretor.”

Coube ao companheiro de secretária, um homem pouco mais velho do
que ele chamado Yochida Koichi, a tarefa de lhe mostrar os cantos da casa.
O colega do bureau europeu começou por lhe apresentar as poucas pessoas
que também trabalhavam no gabinete e Fukui depressa percebeu que, à
excepção de Koichi, estava rodeado de homens carrancudos e de meia-
idade.

“Olha lá, queres conhecer o verdadeiro coração do ministério?”
O novato arregalou os olhos, impressionado com o desafio que lhe foi

lançado à hora do chá.
“0i! Não me digas que… que me vais levar ao gabinete do senhor

ministro…”
“Nada disso”, devolveu o companheiro de secretária, revirando os olhos

perante a presunção de tal expectativa. “Não se entra no gabinete do senhor
ministro como quem vai à rua dar um passeio.”

“Então o que é o coração do ministério?”
Koichi fechou a gaveta da sua secretária e levantou-se.
“É o bureau da China.”
Saíram os dois nessa pausa para o chá. O dia no bureau europeu havia

sido tranquilo, dominado apenas pela notícia de que milhares de alemães
faziam bichas diante do Postschekamt para levantar dinheiro com receio de
que os bancos do país fossem à falência na sequência do resgate ao banco
austríaco Kredit Anstalt e do colapso do Danatbank alemão. A embaixada
japonesa em Berlim alertava para o provável contágio que a crise bancária
teria na economia alemã, obrigando empresas a fechar portas e lançando
milhares de pessoas no desemprego, mas no bureau ninguém se preocupou.

“Os alemães vão ter muito desemprego?”, perguntara o diretor com
indiferença quando o telegrama de Berlim lhe foi levado ao gabinete. “E
daí? Não está o mesmo a acontecer aqui no Japão e em todo o mundo? Se
até na própria Inglaterra já há dois milhões de desempregados, qual o



problema de o desemprego alastrar ainda mais na Alemanha? No fim de
contas a crise é mundial, não é?”

Um dia calmo, pois.
Mesmo assim os dois funcionários saíram do bureau em passo

apressado; nenhum queria permanecer muito tempo longe, não fosse o
diretor por algum motivo precisar deles. Subiram as escadas do edifício,
meteram por um corredor e de repente Fukui viu-se numa vasta sala pejada
de gente.

O seu acompanhante virou-se para ele e sorriu, apresentando o lugar
para onde o levara.

“O bureau da China.”
O centro nevrálgico do Gaimu-sho parecia irradiar energia. Nada no

ministério japonês dos Negócios Estrangeiros era mais importante do que o
bureau da China. O país vivera séculos e séculos dependente do que se
passava na China e nem a grande vitória de 1895 sobre os chineses
diminuíra a importância que a grande nação continental tinha na pequena
nação yamato.

“Incrível!”, murmurou Fukui, impressionado com o ambiente
efervescente que ali encontrou. “Absolutamente incrível! Isto é sempre
assim?”

Koichi abriu a boca para responder que sim, mas suspendeu a resposta
antes de a dar. Havia de fato eletricidade no ar e um intenso burburinho
enchia o espaço.

“Bem, na verdade isto anda um pouco mais animado desde o incidente
de Whampaoshan, há quinze dias.”

Apesar de ser o seu primeiro dia de trabalho, Fukui sabia do que se
tratava pois o assunto enchera as páginas dos jornais duas semanas antes.
Os agricultores chineses e coreanos tinham entrado em conflito por causa
dos direitos de irrigação numa aldeia da Manchúria, a aldeia de
Whampaoshan, com a polícia chinesa a pôr-se do lado dos seus agricultores
e a polícia consular japonesa a apoiar os coreanos. Apesar de alguns tiros
disparados pelos japoneses, não houvera feridos. No entanto, o incidente
desencadeara tumultos antichineses na Coreia que resultaram na morte de
mais de cem chineses. Em consequência do sucedido, organizaram-se
atividades antijaponesas em várias cidades da China, incluindo um boicote
a produtos nipônicos em Xangai.

“Este assunto ainda mexe com as pessoas…”



“Claro que mexe”, confirmou Koichi. “Já há militares a dizerem que
tudo isto mostra que os nossos interesses na Manchúria estão ameaçados e
que temos de intervir para mostrar que conhecemos giri e para…”

Não completou a frase porque nesse instante ouviram-se gritos na
grande sala do bureau da China. A atenção dos dois visitantes virou-se para
o que se passava. Um homem de óculos atravessava a sala com um papel na
mão, evidentemente um telegrama, e parecia alarmado com a notícia que
acabava de receber.

“…executado”, gritava ele. “O Exército de Kwantung mandou-nos a
informação!”

“Isso está mesmo confirmado?”
“Confirmadíssimo!”
Um silêncio sepulcral abateu-se sobre todo o bureau, num contraste

arrepiante com a tagarelice nervosa que enchia o espaço ainda momentos
antes. O homem do telegrama meteu-se no gabinete do diretor do
departamento encarregado da China e momentos mais tarde saiu do local
acompanhado pelo diretor e dirigiram-se os dois em passo lesto para o
corredor. Pelo olhar preocupado de ambos percebia-se que o seu destino só
poderia ser o gabinete do próprio ministro.

Inquieto, Koichi abeirou-se de um elemento seu conhecido no bureau da
China.

“Naoki, o que se passa?”
Tal como os colegas, o funcionário do departamento dos assuntos

chineses mostrava-se consternado.
“É o capitão Nakamura Shintaro”, retorquiu. “Parece que… que foi

fuzilado.”
“Quem é esse tipo?”
“É um oficial nosso que andava a viajar pela Manchúria. Ia com uns

intérpretes e um guia e foi capturado pelas forças do jovem marechal Zhang
Xueliang, o senhor da guerra da Manchúria.” Baixou a voz. “Parece que o
fuzilaram.”

Os dois visitantes do bureau europeu arregalaram os olhos, chocados
com a notícia; teriam ouvido mal?

“O quê? Os chineses fuzilaram um… um oficial japonês?”
Naoki confirmou com um movimento de cabeça.
“Acusaram-no de espionagem e prenderam-no. Andávamos a tentar que

o libertassem, mas, como viram, acabou de chegar a notícia de que o



executaram. Oi, este Zhang Xueliang é um louco! Um louco perigoso!”
Abanou a cabeça. “Só mesmo os chineses para manterem a Manchúria sob
a chefia de um opiômano! Como é possível uma coisa destas? Terão eles
noção do que fizeram?”

Toda a gente no ministério sabia que se o jovem marechal Zhang
Xueliang era o homem-forte da Manchúria aos próprios militares japoneses
isso na verdade se devia. Não tinham os oficiais do Exército de Kwantung,
à revelia de Tóquio, provocado a morte do pai de Xueliang com um
atentado à bomba apenas três anos antes? Fora justamente o
desaparecimento do velho marechal Zhang Zuolin que abrira as portas do
poder na Manchúria ao jovem Xueliang. Assim sendo, não fazia muito
sentido responsabilizar os chineses pelos atos do senhor da guerra que
mandava na Manchúria, mas os dois visitantes não se atreveram a lembrar o
assunto.

“Esse oficial que foi agora executado”, disse Fukui, quebrando o seu
silêncio. “Ele… ele era mesmo um espião?”

“Claro que era”, confirmou o homem do bureau da China. “Mas não
estava a espiar os chineses. As ordens do capitão Nakamura eram de
recolher informações para preparar o terreno no caso de haver uma nova
guerra entre nós e os russos bolcheviques. A missão nada tinha a ver com os
chineses.”

“E vamos reconhecer isso em público?”
Os seus dois interlocutores olharam para Fukui de sobrancelhas

arqueadas, o do bureau da China com uma expressão de espanto e o colega
do bureau europeu algo agastado com tão embaraçosa ingenuidade por
parte do companheiro; só um novato poderia fazer uma pergunta tão
estúpida.

“Claro que não”, retorquiu Koichi com rispidez, no tom de quem o
repreendia. “Uma coisa destas nunca se reconhece.”

O novo funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros baixou a
cabeça, intimidado pelo faux pas que acabara de dar.

“Peço perdão pela minha indesculpável ignorância. Mas, se nada
reconhecermos, o que vamos nós dizer?”

“Oh, o costume”, devolveu Naoki, conciliador. “A versão oficial será
sempre que o nosso oficial estava a circular pacificamente pela Manchúria e
foi vítima da sanha antijaponesa dos chineses. Nenhum governo no seu



perfeito juízo alguma vez reconhecerá que anda a espiar outros, como é
evidente.”

“O que me espanta é que os chineses se tenham atrevido a fuzilar um
oficial nosso”, observou Koichi. “Que o prendessem, ainda vá. Mas…
executá-lo?”

O homem do bureau da China não parecia saber o que dizer.
“É… é inaudito.”
Embora estivesse ainda escaldado com a repreensão que acabara de

levar, Fukui não se conteve, tão evidente a resposta lhe parecia.
“Peço desculpa e talvez na minha ignóbil ignorância vá dizer mais

algum disparate”, precaveu-se. “Se os nossos militares lhe mataram o pai,
não é natural que Zhang Xueliang nos tenha rancor e queira fukushuu a
vingança? No fim de contas, e sendo chinês, tem deveres filiais a cumprir.
Não terá sido esta a forma de pagar a sua dívida ôn para com o pai?”

Os dois colegas mais velhos olharam-no com novos olhos; talvez o
novato não fosse afinal tão ingênuo como lhes parecera ainda momentos
antes.

“O que está feito está feito”, sentenciou Koichi, evitando prosseguir
aquela linha de raciocínio que admitia alguma racionalidade na execução do
oficial japonês e concentrando-se no problema mais importante. “A questão
agora é saber o que vai o nosso país fazer perante este fuzilamento.”

A pergunta levou o funcionário do bureau da China a levar as mãos à
cabeça e a massajar o couro cabeludo.

“Nem me falem nisso!”, exclamou. “Até tenho medo de pensar na
reação dos nossos militares!”

“Pois, mas este assunto tem de ser tratado diplomaticamente”, insistiu o
colega do bureau europeu. “Não podemos deixar que as coisas se
descontrolem.”

“Diga isso ao Ministério da Guerra e ao Estado-Maior e ao Exército do
Kwantung e a todos os excitados que usam uniforme. Se por causa do
incidente de Whampaoshan foi o barulho que foi, imaginem como será com
uma coisa destas! Vão já dizer que temos de reagir energicamente para
mostrar que conhecemos giri e que temos yamato damashii, o espírito
japonês, que se ficarmos de braços cruzados todo o mundo se vai rir de nós
e dizer que não temos honra… essa conversa toda.”

O medo que via no rosto de Naoki pareceu a Fukui de certo modo
incompreensível; é certo que haveria problemas, não se podia fuzilar



impunemente um oficiai do Exército Imperial, mas o leque de opções de
retaliação não lhe parecia muito vasto.

“O que podem os nossos militares fazer?”, perguntou. “Não vão
declarar guerra, pois não?”

A observação levou Naoki e Koichi a trocarem um olhar conhecedor e a
calarem-se por um longo momento. Ninguém ali ignorava o desejo dos
militares de intervir na Manchúria, que muitos consideravam a salvação do
Japão perante a depressão econômica que se instalara no país desde o
colapso de Wall Street dois anos antes. A recente emergência do
Kuomintang e do nacionalismo chinês parecia ameaçar os interesses
japoneses na região, conquistados por tratados com a Rússia e a China, e
nos últimos anos tinham-se multiplicado as ações laborais chinesas contra
as empresas japonesas na região.

Mais preocupante ainda, o jovem marechal Zhang Xueliang hasteara
pela Manchúria a bandeira do Kuomintang, assinalando assim a sua
fidelidade à China. O Japão sentia por isso os seus interesses ameaçados.
Entre os militares nipônicos eram comuns as exigências de que se atuasse
para mostrar que se conhecia giri, o que incluía múltiplos apelos à defesa da
Manchúria e até à proclamação da sua independência em relação à China,
possibilidade que o Ministério dos Negócios Estrangeiros considerava
excessiva e tentava a todo o custo evitar.

O rosto de Naoki contraiu-se num tique nervoso.
“A tropa não vai ficar quieta.”
“Isso é certo”, concordou Koichi. “Mas temos de os impedir de fazer o

pior.”
O tom da conversa inquietou Fukui.
“Desculpem, mas tudo isso por causa do fuzilamento do nosso militar?

Estão a falar a sério?”
“O fuzilamento poderá ser a gota que faz transbordar o copo”, explicou

Naoki. “A verdade é que os militares querem deitar a mão à Manchúria e
esta ação dos chineses veio mesmo a calhar.”

O novo recruta do bureau europeu abanou a cabeça com incredulidade
perante o cenário que os colegas implicitamente admitiam.

“Vocês acham mesmo que os nossos militares poderão decretar guerra
por causa de uma coisa destas?”

Perturbado com o fantasma suscitado pelos últimos acontecimentos, o
funcionário do bureau da China acabou por suspirar e virou-se para os



papéis que tinha sobre a secretária, mostrando assim que precisava de voltar
ao trabalho e que a conversa acabara.

“Quem sabe o que farão…”



III

A Avenida da Liberdade estava impecável, tão limpa e ordeira que dava
gosto percorrê-la àquela hora matinal. Havia já algum tempo que Artur
ganhara o hábito de sair cedo de casa para ir ao Nicola tomar um copo de
leite e comer umas torradas antes de seguir para o trabalho; dizia que era
para “ver como param as modas”, mas o fato é que Catarina andava de tal
modo irritadiça, no fim de contas ainda não conseguira engravidar e tendia
a descarregar a frustração no marido, que ele preferia evitar o pequeno-
almoço doméstico.

“Viva a República!”
O grito foi lançado quando Artur entrava no Rossio e despertou-o do

distante mundo interior dos seus pensamentos, obrigando-o a centrar-se no
que se passava em redor dele. Quem seria o idiota que nesse ano de 1931
gritava ainda pelo regime que quase afundara o país na desordem e na
instabilidade? Olhou para o homem que lançara o berro e percebeu que ele
não se encontrava sozinho. Em boa verdade, e observando melhor, a grande
praça na baixa da cidade parecia-lhe anormalmente buliçosa, com uma
multidão irrequieta a acotovelar-se pelos passeios.

‘‘Morte à ditadura!”
“Abaixo a burguesia!
“Viva a revolução!”
Os gritos eram lançados à desgarrada, provocatórios e desconcertantes,

por grupos de pessoas que se iam juntando no Rossio. Havia mais gente a
chegar das ruas contíguas e outros grupos subiam para o Chiado.

Ainda duas semanas antes, quando a República fora proclamada em
Espanha, vira alguns exaltados diante dos quiosques a lerem as primeiras
páginas dos jornais e a lançarem gritos de apoio aos republicanos espanhóis
e algumas palavras depreciativas para com a ditadura em Portugal.
Apanhara papéis espalhados pelo passeio; eram panfletos de organizações



intituladas Estrela Vermelha e Comité Revolucionário a apelar à “revolução
do operariado”. O que via nesse dia, no entanto, não se limitava a um
punhado de excitados, mas constituía uma verdadeira multidão. Que raio
quereria tudo aquilo dizer?

Para procurar respostas, abeirou-se de um homem que observava a cena
calado e encostado a um poste de iluminação com ar de não fazer parte
daqueles grupos.

“Ó amigo, desculpe lá”, interpelou-o. “O que se passa?”
O homem mudou o peso de uma perna para a outra, incomodado.
“Não sei. Cheguei aqui há meia hora e vi esta malta a juntar-se.

Disseram-me que também há confusão pelo Bairro Alto e pela Mouraria. O
senhor já viu que dia é hoje?”

“Bem, é… é 1 de Maio.”
“Pois. Quer-me cá parecer que são os reviralhistas, os sindicalistas e os

vermelhos. O senhor não os ouve?”
O recém-chegado calou-se por momentos e concentrou-se no grupo

mais próximo, constituído por quatro homens da macacão azul,
evidentemente operários.

“Vocês acham que os camaradas na Madeira se aguentam?”, perguntava
um deles. “Se eles mantiverem as posições, pode ser que pegue…”

“Vamos ver”, respondia outro. “O fato é que a revolução já chegou aos
Açores, não é? As revoltas na Terceira, em São Miguel e na Graciosa são
bons sinais.”

“Não te esqueças da Guiné!”
“Pois, pois. A coisa começou a aquecer e a revolução está em marcha.”
“Tudo isto é muito bonito, sim senhor, mas a grande notícia é a de

Espanha, pessoal. Com os espanhóis do nosso lado, a coisa agora vai piar
fininho para a situação. Já viram? Agora é que é! O Carmona que se ponha
a pau!”

“Ah, sim! A burguesia tem os dias contados. O Guedes contou-me que o
Afonso Costa está neste momento em Madrid a falar com o novo primeiro-
ministro espanhol, o… o…”

“O Zamora?”
“Isso, o Samora.”
“Zamora!”
“Pois, esse tipo. Isto avança depressa, hem? A coisa começou na

Madeira, estendeu-se já aos Açores e à Guiné, depois vem este bambúrrio



de sorte que é a República em Espanha mesmo a meio destes
acontecimentos… Ah, isto neste último mês é que foi, meus meninos! Só
vos digo, a coisa anda! A revolução está iminente! O grande momento
aproxima-se!”

“Convinha é que o pessoal se aguentasse na Madeira mais uns
tempinhos, para dar tempo à malta de se organizar por cá.”

“Se os gajos aguentaram um mês, são bem capazes de se aguentar outro
ainda. Disseram-me que os camaradas já iniciaram contatos para obter o
reconhecimento internacional da junta revolucionária. Vamos lá a ver é se a
tropa que a situação enviou para lá não estraga tudo. Parece que os
combates no Funchal andam renhidos e a coisa não está fácil.”

“A malta tem de os ajudar”, empolgou-se o mais jovem do grupo. “Não
podemos ficar na retranca!”

“E o que estamos aqui a fazer, ó parolo? Estamos a ajudar!”
“E o Porto? E o Porto?”
“Não sei de nada ainda, mas o Guedes contou-me que estava a ser

montada uma coisa em grande para hoje na Praça da Batalha.” Esfregou as
mãos. “Com um bocadinho de sorte, meninos, é desta que o regime vai
abaixo!”

O outro deu-lhe uma palmada nas costas.
“É só mais um empurrãozinho…”
Não era preciso escutar mais nada para perceber os contornos da

manifestação. Artur deambulou no meio da multidão à procura de uma
farda, ciente de que a recente revolta na Madeira ameaçava propagar-se ao
Continente como chama em rastilho de pólvora.

Tudo começara dois meses antes, em Fevereiro, quando uma lei a
regular o preço da farinha e do pão havia gerado tumultos de protesto no
Funchal. Vários sectores decretaram greve, o que levou ao encerramento do
porto, mas o pior foi que semanas depois, já em Abril, a guarnição da
cidade se insurgira, uma ação que em alguns dias contaminou outras
guarnições nos Açores e na Guiné. O governo tinha enviado tropas para a
Madeira e combatia-se nesse momento nas ruas do Funchal, mas pelos
vistos os reviralhistas e os comunistas tentavam aproveitar o momento, que
por coincidência era reforçado pela proclamação da República em Espanha,
para pôr gente na rua em apoio às revoltas insulares e tentar criar uma
dinâmica de acontecimentos que depusesse a ditadura.



O que se passava nessa manhã no Rossio obedecia evidentemente a essa
estratégia, percebeu Artur, que ia abanando a cabeça enquanto cismava no
assunto. Ah, isso não aconteceria com essa facilidade toda! Ziguezagueando
pelo passeio em direção ao Café Nicola, acabou por lobrigar um guarda da
PSP plantado no meio da multidão e dirigiu-se a ele, mostrando-lhe o seu
cartão militar.

“Ó senhor guarda”, interpelou-o. “Já viu o que está a acontecer? O que
andam os senhores a fazer?”

O homem encolheu os ombros, impotente.
“Eu cá aguardo ordens.”
“O quê?”, admirou-se o militar. “O seu comandante não as deu ainda?”
“Estamos a ver como param as modas…”
Esforçando-se por dominar a irritação que já se apossava dele, Artur

girou nos calcanhares e encarou a multidão, quase disposto a enfrentá-la,
sozinho se necessário fosse.

“Já trato disto.”
O responsável do gabinete do Estado-Maior em que Artur estava

integrado abanou a cabeça, rejeitando o pedido do subordinado. Preparava-
se para sair para o almoço quando o major lhe apareceu a solicitar a
intervenção militar no Rossio, pelo que mandou vir um café e voltou a
sentar-se.

“Não pode ser”, respondeu-lhe o brigadeiro Paulino Coelho, de perna
cruzada atrás da secretária a bebericar tranquilamente o café. “Porque iria a
tropa meter-se nisto?”

“Está em causa uma ação sediciosa que pode alastrar pelo país, meu
comandante”, argumentou Artur, escandalizado com a displicência do
brigadeiro. “Se isto se espalha, o regime está em causa!”

O responsável pelo gabinete fez um ar indiferente.
“E então? Se o regime cair, caiu. Não seria a primeira vez que uma

coisa dessas aconteceria. O que nos interessa isso?”
“Perdão?”
O brigadeiro pousou a chávena e inclinou-se para a frente, as

sobrancelhas carregadas.
“Oiça, major, sejamos claros”, disse num tom subitamente assertivo. “O

governo não nos dá nada de nada. Não sei se já reparou, mas os salários da
tropa não são aumentados há um ror de tempo. Para que iremos nós ajudar
quem não nos ajuda?”



“Não é só em Portugal que as coisas estão difíceis. O meu comandante
não pode ignorar o colapso da Bolsa de Nova Iorque há dois anos e as
consequências que isso teve para a economia mundial.”

“Ora! Desculpas…”
“Acha, meu comandante? Então olhe só para a crise que lavra por esse

mundo fora. Olhe para os desempregados na América, a miséria na
Alemanha e a crise aqui em Espanha. O problema é geral, meu comandante.
Ora se prestar atenção ao que se passa aqui em Portugal verá que o
desemprego se mantém estável, a inflação está baixa e a nossa economia
estabilizada. No atual contexto, isto é um feito do nosso ministro das
Finanças, não tenha dúvidas. É preciso ainda levar em conta o desgoverno
das contas públicas que ele herdou. Além disso, há ordem no país, meu
comandante. É melhor isto do que o regabofe do antigamente, não lhe
parece?”

Não era possível contestar a estabilização do país, para mais num
contexto internacional adverso, sabia o brigadeiro Coelho, mas a realidade é
que os salários dos oficiais eram baixos e ele jamais mexeria um dedo para
proteger quem lhe apertava o cinto daquela maneira.

“Que me interessa tudo isso se o governo me vai ao bolso? Foi para
roubarem os militares que se fez o 28 de Maio? Arriscamos a vida para que
nos apertem o cinto?”

Artur impacientou-se.
“Gostemos ou não do governo, o fato é que urge travar este foco de

contestação nas ruas. Se nada fizermos, a nossa inação será interpretada
como um sinal de fraqueza e os reviralhistas e os comunistas ganharão
ainda mais atrevimento. A situação ameaça descontrolar-se, meu
comandante. É por isso preciso cortar de imediato o mal pela raiz.”

O apelo pareceu embater na indiferença do brigadeiro Coelho. O
responsável do gabinete voltou a recostar-se na cadeira e desviou o olhar
para a janela, desinteressando-se da questão.

“Isso é um assunto para a polícia.”
Havia já algum tempo que o comandante da PSP hesitava quanto ao que

fazer. As informações dos guardas de serviço na zona da Baixa davam conta
do que eufemisticamente era designado “alteração da ordem pública”,
expressão habitualmente usada para referir atos políticos contrários ao
regime, mas o chefe da polícia estava indeciso quanto ao procedimento a
adotar.



“Se o próprio senhor ministro do Interior não me dá instruções claras,
que espera o senhor major que eu faça?”

Tendo-se deslocado propositadamente ao Comando da Polícia de
Segurança Pública para exigir uma intervenção pronta, a pergunta deixou
Artur a ferver.

“Ora essa, espero que reponha a ordem pública, pois claro!”, disparou.
“É esse o seu dever, não é?”

O comandante da PSP abanou a cabeça.
“Não o farei sem ordens expressas da tutela.”
Não havia tempo a perder. Artur abandonou o gabinete do chefe da

polícia e fechou-se numa salinha ao lado, deserta e com um telefone
pousado sobre a secretária. Sabia que só havia uma pessoa no governo com
a determinação suficiente para pôr a máquina do estado em movimento: o
ministro que lhe pedira que se mantivesse atento aos reviralhistas no
Exército.

Digitou o número e aguardou que atendessem a chamada.
“Ministério das Finanças, boa tarde.”
“Ligue-me ao gabinete do senhor ministro, por favor.”
Ouviram-se sinais na linha, evidentemente da telefonista a estabelecer a

ligação, e o tom de chamada voltou e foi de imediato interrompido por
outra voz feminina.

“Gabinete, boa tarde”
“Boa tarde, minha senhora. Daqui o major Teixeira, do Estado-Maior do

Exército. Preciso de falar imediatamente com o senhor ministro.”
“O senhor ministro está ocupado.”
“Desocupe-o. É um assunto de vida ou de morte.”
“Desculpe, mas não se pode interromper a reunião do senhor ministro

assim sem mais nem…”
“Se a senhora não o informar de que está ao telefone o major Teixeira

para falar com grave urgência com ele, garanto-lhe, minha senhora, que no
final do dia estará no olho da rua. Percebeu?”

“Credo!”
“Passe-me o senhor ministro imediatamente!”
Não havia nada como a voz de comando de um militar para pôr as

pessoas a mexerem-se. Intimidada com o tom peremptório e ameaçador do
interlocutor, a secretária largou o telefone e desapareceu. Ao fim de alguns
instantes, Artur ouviu com alívio uma voz familiar.



“Daqui Oliveira Salazar”, identificou-se o responsável pela pasta das
Finanças. “O que diabo fez o senhor major à minha pobre secretária que me
apareceu no gabinete toda a tremer”.

“O senhor doutor está a par das notícias?”, quis saber Artur, ignorando
os estados de alma da secretária do governante. “Tem a noção do que se
está a passar no país?”

“Isto está pavoroso, meu amigo!”, reconheceu Salazar. “Parece que no
Porto os senhores da oposição andam a encher os Aliados, os Clérigos e
Santa Catarina. Contaram-me que foram disparados tiros diante da Polícia
de Informações. Até já me ligaram de Braga a dizer que consta por lá que o
governo caiu! Há quem dê vivas ao novo governo, veja só! Uns acham que
o novo presidente do Ministério é o senhor general Norton de Matos, outros
juram que é o senhor doutor Afonso Costa. O meu amigo já viu isto? Ah,
esta gente não muda! A malandragem da República anda à espreita para
voltar ao poder, deitar a mão ao dinheiro e saquear tudo outra vez.”

“E a polícia não intervém, senhor doutor?”
“Acho que se está a tratar do assunto. Já falei com o senhor ministro do

Interior e disse-lhe que é preciso pôr cobro a esta situação o mais depressa
possível. Ele ia falar com o…”

“Pois, mas encontro-me no Comando da PSP e o comandante informou-
me de que o senhor ministro do Interior não lhe deu ordens nenhumas!”,
atalhou, ciente de que o tempo urgia. “O Exército e a polícia estão de braços
cruzados.”

“O quê?”
“É como lhe digo, senhor doutor. Quer-me cá parecer que o seu colega

do Interior, e perdoe-me a expressão indecorosa, está borrado de medo. A
PSP ainda aguarda ordens para intervir e nada fará se não as receber. É
urgente atuar, e de forma determinada. Tanto aqui como, pelos vistos, no
Porto, sob pena de a situação dar sinais de medo e assim encorajar as ações
sediciosas.”

Fez-se uma curta pausa ao telefone.
“Vou ver isso”
E desligou.
O cavalo era irrequieto, ou por natureza ou, o mais provável, por

estranhar quem o montava. Artur estava, no entanto, habituado a lidar com
estes animais e conhecia-lhes as manhas, e não se deixou impressionar
pelos saracoteios incomodados da montada. Inclinou-se para a frente, como



se quisesse abraçar o pescoço do cavalo, e colou-lhe a boca à orelha
esquerda.

“Pronto, pronto”, sussurrou, afagando o pelo com carícias suaves e
lentas. “Lindo menino. Pronto, pronto.”

Deu-lhe um torrão de açúcar à boca e o animal pareceu acalmar-se.
Satisfeito, Artur endireitou-se na sela e girou a cabeça. Em redor dele
erguia-se uma algazarra de ordens berradas por vários homens e ainda
sucessivos relinchos de cavalos e o interminável tiquetaquear seco dos
cascos a ressoarem de impaciência nas pedras da calçada. Tudo parecia
pronto para avançarem e os animais agitavam-se, pressentindo que algo se
iria passar.

Foi então que o oficial que comandava o grupo lhe fez um sinal à
distância.

“Não esqueça, meu major”, gritou, sobrepondo a sua voz ao alarido.
“Siga atrás de nós, mas peço-lhe que não se envolva na operação. Temos de
ser nós a lidar com a malandragem.”

“Fique descansado, capitão.”
O oficial regressou à dianteira e verificou as posições dos seus homens,

fazendo uma correção na ala esquerda do grupo de cavaleiros. Espreitou as
camionetas de metralhadoras que se encontravam na retaguarda e a seguir
virou-se na direção do Rossio e encarou a multidão que fazia barreira uns
duzentos metros adiante.

“Tudo a postos?”
Umas dezenas de vozes ergueram-se em coro atrás dele.
“Sim, meu capitão!”
O oficial que comandava o destacamento de cavalaria da GNR

desembainhou a espada. Erguida ao alto, a lâmina de aço reluziu por um
longo instante ao sol do final da tarde, antes de o capitão esporear a
montada e, num berro rouco, dar a ordem.

“Carregaaaaar!”
Num tumulto de gritos e relinchos e por entre uma trovoada de cascos

que fazia tremer a terra, o pelotão da GNR arrancou dos Restauradores,
avançou a galope diante da estação de comboios e entrou enfim no Rossio
com grande aparato e no meio de uma enorme nuvem de poeira. A multidão
agitou-se e os manifestantes começaram a correr, tentando escapar aos
cavalos em progressão.



Soaram tiros dispersos e a debandada generalizou-se, com gente a fugir
por toda a parte. Dir-se-iam coelhos, alguns a tentarem refugiar-se nas lojas
que entretanto haviam sido encerradas, a maioria a escapulir-se pelas ruas
contíguas, todos num tropel, num salve-se quem puder, esvaziando em
alguns segundos a grande praça central da cidade.

Cavalgando no encalço dos homens da GNR, Artur virou a cabeça e
tentou descortinar o que se passava atrás dele, mas a poeirada era de tal
modo densa que só a espaços lobrigou as camionetas com metralhadoras
que a Guarda Nacional Republicana lançara na peugada dos cavaleiros. Os
guardas espalharam-se pelo Rossio e enxotaram os mais recalcitrantes,
alguns à bastonada, e a verdade é que ao fim de poucos minutos a praça
estava inteiramente nas mãos da GNR.

“Limpem a praça!”, gritou o capitão. “Limpem a praça!”
Artur puxou as rédeas da montada e passou as costas da mão pela cara

para escovar a poeira. Depois rodou pelo centro do Rossio e contemplou o
resultado da carga policial. O pó ainda pairava no ar, mas era já possível
perceber que havia alguns corpos estendidos no chão.

A PSP tinha feito no Rossio uma primeira carga pelas três da tarde,
embora sem resultados práticos além de levar os estabelecimentos
comerciais a fecharem as portas. Tal como acontecera no Porto nessa tarde,
fora preciso chamar a GNR para enfim repor a ordem. Segundo as últimas
informações chegadas do Funchal, as unidades enviadas para a Madeira
estavam prestes a submeter os revoltosos.

O seu cavalo abeirou-se de um dos corpos e Artur desmontou.
Agachou-se junto ao corpo e sentiu-lhe a pulsação antes de se virar para um
elemento da GNR que se aproximava.

“Chamem um médico!”



IV

Uma pequena multidão de jovens, a maioria estudantes universitários,
concentrava-se frente à bilheteira do Cinema Ushigomekan. O bairro de
Kagurazaka, sobretudo conhecido pelas suas características ruelas de
calçada de pedra e múltiplas casas de gueixas, era muito procurado pelos
amantes dos espetáculos em Tóquio. Havia até salas para contadores de
histórias, como o Kagurazaka Enbujo, e diversos cinemas.

Talvez o mais interessante fosse o Cinema Bunmeikan. Passavam aí
filmes japoneses mudos que Fukui apreciava exclusivamente por causa dos
benshi. Como eram divertidos esses artistas! À maneira dos monólogos
rakugo, os benshi declamavam a uma só voz todos os diálogos do filme que
corria no ecrã por cima deles e faziam ainda a narração. O que Fukui
achava mais extraordinário era eles conseguirem declamar em verso,
alternando entre cinco e sete sílabas, como os trovadores antigos, uma
proeza digna da maior admiração.

O problema é que o público japonês preferia a modernidade e, desde
que dois anos antes haviam chegado os filmes sonoros, ninguém queria já
saber dos mudos. A maior parte dos cinemas passava filmes sonoros
estrangeiros e os benshi tentaram adaptar-se à novidade e puseram-se a
declamar sobre os diálogos em inglês, o que permitia aos espectadores
divertirem-se a ver Jean Harlow e James Cagney recitados em verso por
cima das suas deixas, mas o método tornava-se algo cansativo e um número
crescente de cinemas começara a optar pelas legendas. Em boa verdade,
também Fukui e Ren aderiram à novidade, pois as fitas sonoras legendadas
pareciam-lhes mais naturais, e ambos começaram a preferir sobretudo os
estrangeiros que eram exibidos no Ushigomekan, e em particular as fitas
americanas.

O cartaz que o Cinema Ushigomekan ostentava nessa noite em parte da
fachada mostrava uma beldade europeia sentada a exibir as pernas, com



meias de ligas atadas às coxas voluptuosas e cartola sobre os cabelos loiros.
O título em japonês anunciava em caracteres garrafais O Anjo Azul e, para
quem entendia as letras latinas mais pequenas, o título original em alemão,
Der blaue Engel. Quem vira o filme dizia que a loira das meias de ligas nas
coxas, uma nova atriz chamada Marlene Dietrich, era um espetáculo de
mulher, mas não foi ela que Fukui procurou com os olhos logo que ali
chegou.

“Está atrasada”, murmurou entre dentes depois de consultar pela
terceira vez o relógio. Espreitou a fila diante da bilheteira. “Daqui a um
bocado já não há bilhetes…”

Movimentou-se com impaciência de um lado para o outro do passeio,
perscrutando cada rosto feminino com que se cruzava para ver se a
identificava. Logo nesse dia havia de chegar atrasada! Meteu a mão ao
bolso e acariciou o pequeno objeto que guardava. Se a coisa continuasse
assim, teria de esperar pelo fim do filme para…

Umas mãos vindas não sabia de onde taparam-lhe os olhos.
“Dare da!”, soprou uma voz familiar atrás dele. “Quem é?”
“Estás atrasada!”
A garota retirou as mãos e encarou Fukui, que girara sobre os

calcanhares para se voltar para ela.
“Ai, que impaciente!”, protestou a recém-chegada, esboçando com os

lábios um beicinho fingido antes de se abrir num sorriso e rodopiar sobre si
própria, como uma bailarina. “Estou bonita?”

O rapaz olhou-a de alto a baixo. Ren trazia um vestido estreito marrom-
cacau, com um crepe de seda e saias flared, e um chapéu cloche creme; dir-
se-ia uma moga.

“Oi, que maravilha”, exclamou ele, encantado. “Até pareces a Garbo!”
Ela pestanejou, adorável.
“Achas? Vesti isto para celebrar esta ocasião especial. No fim de contas

arranjaste emprego, não é verdade? Há que comemorar! ”
Impressionado com o corte ocidental do vestido, Fukui voltou a apreciá-

la de alto a baixo; assim arranjada, a garota dava mesmo ares de atriz das
fitas americanas ou europeias, versão oriental.

“Isso deve ter custado uma fortuna!”, observou. “Onde arranjaste essa
fatiota?”

“Fi-la, ora essa! Então não te disse que fui promovida na escola de
costura? A madame acha que sou muito dotada e deixa-me fazer vestidos



com base em modelos gaijin que vêm na Vogue e na Harper’s Bazaar.”
Voltou a rodopiar sobre si mesma, fazendo girar as saias flared. “Isto é o
último grito da moda!”

“Onde encontras tu essas revistas?”
“Ora, a madame manda-as vir da América!” Foi a vez de ela contemplar

o terno e gravata que Fukui trazia. “Então e tu, Fuku-chan? Como foi o teu
primeiro dia no ministério? Correu tudo bem? O ministro rendeu-se à tua
competência?”

Ele fez uma vênia e assumiu a postura de funcionário bem comportado.
“A minha miserável pessoa rejubila de felicidade infinita por constatar

que sua eminência cósmica, o honorável diretor, do alto do seu pedestal
celestial se dignou contratar este seu rastejante servo.”

A ironia em torno da linguagem rebuscada típica do sonkeigo arrancou
uma gargalhada de Ren.

“A tua miserável pessoa foi mesmo contratada?”
“Foi pois!”, devolveu ele, falando agora normalmente. “Até me vão dar

isenção do miserável serviço militar, vê lá tu!”
A garota arregalou os olhos.
“Hee!”, exclamou, dando saltinhos e batendo palmas de entusiasmo.

“Ena! Isso é fantástico!”
“É, não é?”
Riram ambos.
“Temos de celebrar!” De repente, como se só então se tivesse lembrado

de que o filme estava prestes a começar, olhou para a fila que se formara
diante da bilheteira. “Olha lá, Fuku-chan, não é melhor irmos avançando?”

Pôs a mão no braço de Fukui para o puxar para o guichê, mas deteve-se
quando percebeu que ele não a acompanhava. Em vez disso, viu-o meter a
mão ao bolso, tirar um pequeno embrulho dourado e estendê-lo na direção
dela.

“Abre.”
Intrigada, Ren desfez com cuidado o papel do embrulho e extraiu uma

caixinha minúscula de prata. Depois de lançar um fugidio olhar inquisitivo
ao rapaz, abriu a caixa e espreitou-lhe o interior. Entre um lencinho de
veludo bordeaux vislumbrou um anel, que um lampejo lhe revelou ser de
ouro.

“É para mim?”
ato contínuo, Fukui assentou um joelho no chão.



“Minha querida Ren, casas comigo?”
A garota ficou por momentos sem saber o que dizer. O pedido era

surpreendente e ao mesmo tempo não era. É certo que há mais de um ano os
dois se viam com frequência, o que fazia do pedido uma sequência natural
dos acontecimentos. Graças ao fato de ela viver perto da Universidade
Imperial, havia semanas em que se encontravam todos os dias num dos
muitos cafés para estudantes que existiam no bairro de Hongô ou iam fazer
a gimbura na Avenida Ginza, pelo que se tornara evidente que o casamento
seria o desenlace natural logo que ele arranjasse emprego. O que
verdadeiramente a surpreendeu não foi pois o pedido da sua mão, mas o
modo que o rapaz escolhera para o fazer.

“Mas… mas… o que estás a fazer?”
Fukui manteve-se firme na sua pose; já que a assumira, não havia

caminho de retorno.
“Estou a pedir-te em casamento como é hábito no Ocidente”, explicou.

“Não viste no outro dia como fizeram isto naquela fita americana? Se
vamos ser um casal moderno, pois de espírito eu sou um mobo e tu uma
moga, temos de fazer isto à maneira ocidental.” Encostou-lhe a caixinha do
anel ao peito. “Casas comigo?”

“Então e a minha mãe?”, admirou-se ela. “Oya! Não lhe pedes
consentimento?”

“Não fugiste de casa?”
A garota atrapalhou-se.
“Bem… sim, mas… enfim, mesmo assim, é preciso o consentimento da

família, não é? É esse o costume. Apesar de ser moderna, não sou
totalmente uma moga, ouviste? Quero tudo conforme a tradição, incluindo a
cerimônia do miyai.”

Ele sorriu, lembrando-se do que a mãe uma vez lhe contara do seu
próprio miyai, quando o pai fora à casa de Nagasaki para a ver servir-lhe o
chá e decidira casar com ela. Todo o ato não durara mais de três minutos.

“É evidente que pedirei o consentimento à tua mãe e que haverá um
miyai como mandam as regras, fica descansada. À primeira oportunidade
irei a Kioto com um intermediário para fazer esse teatro todo e conseguir a
tua mão.”

“E estás preparado para que a minha mãe contrate uma koshinjo para
verificar os teus antepassados?”



A pergunta deixou Fukui estupefato. As koshinjo eram das primeiras
agências de detectives do mundo, criadas em Osaka no Século anterior para
assegurar a qualidade sanitária dos antepassados de uma pessoa. Os
serviços das koshinjo eram cada vez mais usados no Japão para verificar o
pedigree dos noivos, e em particular se não havia problemas hereditários
que afetassem a descendência dos potenciais casais, de modo a garantir a
pureza da raça yamato.

“Achas que ela vai mesmo contratar uma koshinjo para atestar a
qualidade do meu sangue?”

“Capaz disso é ela”, riu-se Ren. “Um dos seus principais passatempos é
preencher esses questionários publicados nos jornais e nas revistas para
determinar a qualidade eugênica dos casamentos. Sempre sonhou que os
seus descendentes fossem shin nipponjin, novos japoneses, a tal raça
superior que, segundo pretendem alguns, um dia guiará o império.”

“Ela acredita nessas balelas?”
A garota fez um gesto largo, indicando as pessoas em redor.
“Muita gente acredita, Fuku-chan. Não garantem que a yuzenikkusu, a

eugenia, é uma ciência? Toda a gente fala nisso. Dizem que temos de criar o
japonês superior para rivalizar com a raça branca e mais não sei quê.”

“Mas se a tua mãe quer gerar shin nipponjin, a raça superior de novos
japoneses, para que foi ela casar com um coreano? Não dizem que os
coreanos são inferiores aos japoneses?”

“São contradições, o que queres que te diga? Leu há uns anos uns
artigos quaisquer na Fujin Koron, aquela revista feminina que se vende por
aí, e cismou que a filha iria casar com um japonês junketsu, um yamato
puro sangue com antepassados de saúde e constituição irrepreensível, e que
assim eu poderia gerar uma espécie de super—homem japonês, o tal shin
nipponjin que…”

Fukui ergueu a mão para a travar.
“Yare yare! Chega de disparates!”
“Mas, Fuku-chan, e se a minha mãe quiser contratar uma dessas

koshinjo para verificar se és eugenicamente adequado para mim? Isso
incomodar-te-ia?”

Subitamente resignado, o rapaz fez um gesto de indiferença.
“Ela que faça o que entender. Mas primeiro queria saber se me aceitas,

claro.”
Ren ergueu a sobrancelha, como se o testasse.



“E se eu recusar?”
“Bem… se recusares, e uma vez que não recorri a um intermediário

para fazer este pedido e por isso não posso fingir que não fui rejeitado, terei
de cometer seppuku para mostrar que conheço giri, não é verdade? Sabes
muito bem que, como qualquer japonês, estou enredado em giri. Uma
rejeição afetaria gravemente o meu giri de bom nome e só o suicídio ritual
resgataria a minha honra perdida.”

O pretendente falou com um semblante tão fechado que Ren estreitou as
pálpebras enquanto tentava ler-lhe o rosto.

“Estás a falar a sério?”
A expressão grave de Fukui desfez-se, substituída por um sorriso.
“Claro que cometeria seppuku, mas não seria para mostrar que conheço

giri. Seria por ficar com o coração despedaçado pela tua rejeição.” Agitou o
anel no ar, desviando a atenção dela de novo para o objeto. “Casas
comigo?”

A garota torceu os lábios, como se hesitasse.
“Em que tipo de casamento estás a pensar?”
“Bem… o que quiseres. Pode ser tradicional, pode ser…”
Ela levantou bruscamente a mão e apontou-lhe o dedo, à laia de quem

fazia um aviso.
“Quero tradicional, mas só na forma, ouviste? Fica sabendo que não

aceitarei ser tua escrava nem escrava da minha sogra, como acontece com a
generalidade das garotas.”

O rapaz riu-se; não havia dúvida que aqueles modos e palavras não
eram normais numa japonesa.

“Oh, afinal és mesmo uma moga!”
“Não sou propriamente moga, mas também não sou escrava de

ninguém. Eu bem vejo o que acontece às outras garotas que se casam.
Perdem o contato com as famílias de origem e tomam-se verdadeiras
escravas. São as primeiras a acordar, passam o dia a tratar da casa e a
obedecer às ordens da sogra, estão quase proibidas de conversar com os
maridos e limitam-se a responder sim e não às perguntas que eles lhes
fazem. Nada disso é para mim, percebeste? Não quero ser escrava de
ninguém!”

“Claro que não vais ser escrava, sua mogazinha refilona”, disse Fukui
com suavidade, esforçando-se por tranquilizá-la. “Aliás, e ao contrário do
que é normal aqui no japão, o nosso casamento será de amor, não uma mera



conveniência acertada pelas nossas famílias para assegurar a continuidade
do nome da família do homem.” Adoçou ainda mais a voz. “E então, minha
flor de lótus? Casas comigo?”

Ainda a recuperar do choque, Ren encostou a palma da mão à boca e
encarou-o quase como se não soubesse o que responder: Na verdade sabia,
sempre soubera, pelo que o esgar de assombro depressa se atenuou e
metamorfoseou num sorriso, o mais belo de que era capaz.

“Claro que caso, seu tonto!”



V

Quando a mãe e a irmã acabaram de cantar os “parabéns a você”,
Nadejda soprou a vela e elas e Pavel riram-se e bateram palmas
entusiásticas. Tatiana inclinou-se e tirou de debaixo da cadeira um pequeno
embrulho envolto em papel de jornal, o título Komsomolskaya Pravda ainda
visível, e estendeu-o à filha mais velha.

“É a tua prenda.”
Intrigada por receber um presente em tempos tão difíceis, Nadejda

desembrulhou cuidadosamente o papel de jornal e, com um gesto cuidadoso
para que só ela visse o conteúdo da embalagem, espreitou para o seu
interior e abriu a boca de espanto.

“Chak chak!”
Expôs a prenda aos dois irmãos, que soltaram em simultâneo um

“Aaah!” de admiração. No centro do pacote desembrulhado havia cinco
bolinhos chak chak, os mesmos que anos antes faziam as delícias de
Nadejda e Anastasiya em Irkutsk. A mãe pegou num dos bolos e entregou-o
à aniversariante.

“O primeiro é para ti, Nadija”, disse. “Feliz aniversário!”
A filha mais velha colou o chak chak ao nariz e cheirou-o, inebriada

pela fragrância suave que lhe adoçara a infância. Por essa altura, no entanto,
já aprendera a suspeitar das coisas fáceis da vida, pelo que lançou um olhar
desconfiado a Tatiana.

“Como arranjou isto, mãe?”
“Come e não te preocupes com nada. É o teu décimo aniversário e tens

de o gozar, ouviste?”
Era na verdade tudo o que Nadejda queria ouvir. Meteu o chak chak à

boca e trincou-o com gula, fechando os olhos para melhor fruir da doçura e
passando a língua pelos lábios de modo a aproveitar as migalhas que
haviam ficado para trás.



“Hmmm… que bom!”
Vendo a irmã saborear aquela delícia, Anastasiya e Pavel agarraram nos

seus bolos e começaram também a comer, os três num coro desafinado de
gemidos de prazer. A mãe pegou no quarto chak chak e virou-se para a
lareira, diante da qual se estendia o marido.

“Misha, não queres o teu bolinho?”, perguntou, acenando com a
guloseima. “Olha que está uma maravilha…”

Com uma garrafa de vodka na mão, Mikhail levantou a custo a cabeça e
abriu o olho esquerdo para observar a mulher.

“Hã?”
“O teu chak chak, Misha”, insistiu Tatiana, voltando a agitar o bolo no

ar. “Toma.”
O marido tinha um aspecto desleixado, a roupa suja, as botas

enlameadas, a barba por fazer e ramelas secas nos cantos dos olhos.
Levantou a garrafa no ar e inclinou o gargalo sobre a boca, engolindo mais
um trago de vodka. Ajeitou-se no seu lugar, de modo a expor melhor o
corpo ao calor da lareira, e fechou os olhos, dando por momentos a
sensação de que estava prestes a voltar a dormir. Abriu no entanto a boca e
Tatiana pensou que afinal sempre ia dizer alguma coisa para assinalar o
aniversário da filha mais velha.

Em vez disso libertou um longo e ruidoso arroto.
 

Foi já pelo final da tarde que a senhora Krikhatsky apareceu na quinta
dos Skuratov com os seus três filhos para dar os parabéns a Nadejda. Não
lhe levou prenda, os tempos não estavam para isso, mas o mero convívio
entre as duas famílias vizinhas criava um ambiente de festa na casa.

Mikhail, todavia, nem se dignou levantar-se para acolher as visitas, o
que deixou Tatiana embaraçada.

“O meu marido anda muito cansado”, disse para o desculpar. “Passou o
dia a dormir, coitado.”

“Tem piada que sempre que aqui venho está a dormir”, observou a
vizinha com uma certa acidez. “Não o consegue pôr a fazer alguma coisa de
útil?”

Tatiana baixou os olhos.
“Sempre pensei que quando ele voltasse as coisas melhorariam. Mas

afinal…”



Vendo Mikhail estendido a ressonar junto à lareira, o braço abandonado
sobre a garrafa de vodka tombada ao lado do sofá, já vazia, a senhora
Krikhatsky contemplou-o com ar pensativo. Depois respirou fundo e deu
uma palmadinha nas costas da vizinha.

“Deixe lá que com o meu Oleg é a mesma coisa. Desde que voltou dos
trabalhos forçados parece outro, coitado. Encharca-se de vodka e passa o
dia a mandriar. Já não sei o que lhe faça.”

“Não é só o não fazer nada que me incomoda”, observou Tatiana,
lançando um olhar sub-reptício ao marido. “É o não dizer nada. Passa o dia
calado. O seu também é assim?”

A vizinha suspirou de novo, desanimada.
“A mesma coisa. O que quer que lhe tenha acontecido no campo de

trabalho, mudou-o por completo.”
“Já falou com ele?”
“Então não falei? Já o questionei várias vezes, mas recusa-se a falar

nisso. Nisso ou noutra coisa, aliás. Veio um homem totalmente diferente.
Foi como se este ano que passou nos trabalhos forçados o tivesse
destruído.”

Tatiana manteve os olhos colados em Mikhail.
“Ao menos os temos de volta, não é verdade?”, disse em jeito de

consolação. “Já viu o que aconteceu ao pobre do Voskoboinikov? Morreu
nos trabalhos forçados e a família ficou desgraçada. O campo deles até já
foi coletivizado…”

“Olhe, nem sei o que é pior. As famílias dos que morreram nos
trabalhos forçados estão a passar muitas dificuldades, não há dúvida, mas
para ser sincera não me parece que nos encontremos em muito melhor
situação. Já reparou no que se está a passar?” Fez um gesto na direção de
Mikhail. “Os nossos homens embebedam-se e passam o dia inteiro sem
fazer nada enquanto nós continuamos a carregar tudo às costas. Tratamos
dos miúdos, tratamos da casa, tratamos dos campos e… e tratamos deles. O
meu Oleg regressou e tornou-se apenas mais uma boca para alimentar.”
Abanou a cabeça. “Não sei se vou aguentar.”

Cansada de ver o marido em estado vegetativo e procurando concentrar-
se nalguma coisa positiva, Tatiana afastou-se uns passos e abeirou-se da
janela para admirar o seu terreno.

“Ao menos não nos retiraram a terra, vizinha. Com a maré de
coletivizações que para aí vai, é uma sorte termos uma propriedade só



nossa. Valha-nos isso.”
A senhora Krikhatsky juntou-se a ela à janela e examinou as terras da

quinta. Os campos de trigo haviam sido semeados pela vizinha e pelas
filhas, mas pouco mais dariam além da quota exigida pelos bolcheviques. E
com as notícias que Andryi ia trazendo regularmente de Kiev, não lhe
parecia que houvesse muitas razões para esperar que a situação melhorasse
nos tempos que aí vinham.

“Ainda”, corrigiu. “Não nos retiraram a terra ainda.”



VI

A noiva vestia de branco da cabeça aos pés, mostrando assim aos deuses
a sua disponibilidade para a cerimônia, e estava tão bem maquilhada que se
diria uma gueixa. Mais por tradição do que por crença, Ren quisera pôr um
tsunokakushi na cabeça, mas Fukui achara que isso seria ir longe de mais e
opusera-se.

Em bom rigor, a peça retangular de seda usada para cobrir o cabelo
simbolizava a decisão da noiva de se tornar uma esposa obediente, tradição
confucianista em que ela verdadeiramente não acreditava. Acolhera-a
apenas para agradar à família e sobretudo por saber que iria ao encontro dos
desejos do defunto pai. O problema foi que Fukui nem sequer quis ouvir
falar nisso; já lhe bastara ter de aceitar que a cerimônia decorresse num
santuário xintoísta, no caso o célebre Kamigamo de Kioto.

Cedera em muito, mas no tsunokakushi não cederia. Era por isso que
Ren não se casava com um tsunokakushi, mas com um capuz branco
wataboshi na cabeça. De resto, e vendo bem, não era o wataboshi mais
vistoso do que o próprio tsunokakushi e não combinava esse capuz tão bem
com o quimono shiromuko que ela trazia?

“Chegou o momento do san san kudo”, anunciou o sacerdote xintoísta
que conduzia a cerimônia, vestido também ele de branco. “Ora tomai!”

A ordem arrancou Fukui aos seus pensamentos. O sacerdote indicou três
copos de diferentes tamanhos. San san kudo significava literalmente três
três nove, uma referência à dimensão dos copos e também aos números da
sorte e da felicidade, e era o momento-chave da cerimônia. Os noivos
pegaram nos copos e trocaram-nos, bebendo de seguida o saquê neles
contido. Por fim Fukui leu um pequeno papel, o seishi, e toda a família
bebeu o saquê.

“O casamento está efetivado!”



O anúncio do sacerdote xintoísta levou todos os presentes a porem-se de
pé e a aplaudirem duas vezes entre duas vênias, como era costume. A
cerimônia tradicional japonesa, que envolvia uma liturgia complexa com
troca de alianças e este ritual para beber saquê, estava enfim concluída.

 
“Ufa!”
Apertado no seu quimono montsuki negro, com jaqueta haori e calças

hakama igualmente pretas, Fukui suspirou de alívio quando todo o suplício
chegou ao fim. O problema é que deixou transparecer em demasia o
sentimento de refolgo e Ren, que no cortejo nupcial saía do interior do
santuário ao lado dele, apercebeu-se disso.

“Foi assim tão difícil, Fuku-chan?”
Percebendo pela pergunta que não tinha sido suficientemente discreto, o

noivo enrubesceu de embaraço.
“Difícil? Eu… não, claro que não foi, minha querida. Adorei. Foi… foi

uma coisa lindíssima.”
“Mentiroso!”, soprou ela com um sorriso, mostrando assim que não

estava ressentida. “Detestas as cerimônias xinto.”
“Lá isso não posso negar”, admitiu Fukui. “Mas esta foi especial, juro-

te. Não é todos os dias que nos casamos com a mais bela mulher do mundo,
pois não?”

“Tolo!”
O cortejo passou pelo magnífico portão roumon até abandonar o

perímetro do santuário. Como era da tradição, apenas a família mais
chegada assistira à cerimônia, designadamente as duas mães e o exército de
tias e tios, incluindo os Iesuzu de Nagasaki e os Satake vindos de Akita,
além dos irmãos de Ren.

“Fuku-chan”, disse a mãe do noivo, abeirando-se dele já no exterior. “O
nome da tua mulher é de fato muito auspicioso.”

“Acha?”
Enquanto artista de ikebana, o caminho das flores vivas, Aiko era uma

perita nas artes florais e um nome como Ren, cujo carácter era também
usado para a flor de lótus, evidentemente não a deixava indiferente.

“Sabias que a lenda diz que os lótus floresciam por baixo de Buda?”,
perguntou. “Graças às suas muitas sementes, a flor de lótus evoca a
perpetuação e a renovação da vida. Estou por isso certa de que Ren te dará
muitos e belos filhos.”



“Esperemos que sim.”
Uma vez o recado dado, Aiko olhou em redor.
“Olha lá, onde é o kekkon hiroen?”
Fukui apontou para o casario no outra margem do rio Kamo.
“O copo d’água é ali, mãe. Num restaurante.”
“Porque não na casa da tua sogra?”
“Porque é demasiado pequena, mãe”, sussurrou ele, agastado por Aiko

escolher justamente aquele momento para questionar o local escolhido para
a tradicional recepção nupcial do kekkon hiroen. “Nós estamos aqui em
Kioto como convidados da família da Ren e vamos para onde nos disserem
para irmos.”

“Ah, pois, mas mesmo assim acho que a recepção devia ter sido na casa
da tua…”

“Mãe!”
 

O cortejo de familiares convergiu para o restaurante, onde uma outra
multidão os aguardava. Se a cerimônia do casamento se limitara à família
mais próxima, o kekkon hiroen era aberto ao resto da família, incluindo a
infindável lista de primos, e ainda aos amigos dos noivos e das duas mães.
Naturalmente estava ali sobretudo gente de Kioto, pois fora na cidade da
noiva que o casamento se desenrolara, mas apesar da distância também
outros familiares de Fukui tinham vindo de Akita e de Nagasaki, além dos
amigos de Tóquio. O noivo convidara todos os colegas do bureau europeu
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e os professores de línguas que lhe
ensinavam português, francês e inglês, e alguns haviam confirmado a sua
presença.

Uma vez no restaurante, no entanto, e depois de cumprimentar todos os
convidados, não conseguiu descortinar entre os presentes nenhum dos
colegas do trabalho. O que lhes teria acontecido? Foi quando chegou a vez
de saudar o seu protetor e antigo professor de português e inglês, Hayakawa
Kanpei, que o mistério se esclareceu.

“Parabéns, meu rapaz!”, disse o sensei, fazendo-lhe uma vênia. “Que
sejais muito felizes!”

Fukui devolveu a vênia e cumprimentou-o em sonkeigo, como se
requeria de um pupilo ao dirigir-se ao mestre.

“A minha gratidão não tem limites, Hayakawa-sensei. É uma honra
maior do que mereço ver a sua distinta pessoa dignar-se a comparecer no



meu humilde kekkon hiroen. Imagino que vir de Tóquio para Kioto tenha
sido um grande incômodo.”

“Oh, de modo nenhum!”, assegurou o velho diplomata. “É um grande
prazer estar aqui. Não é esta a mais bela cidade do Japão?” Meteu a mão ao
bolso e extraiu uma mão-cheia de envelopes fechados. “Olha, estas são as
prendas dos teus colegas do ministério. Eles mandam-te os parabéns e
desejam-vos as maiores felicidades.”

O noivo olhou para os envelopes usados pelos companheiros do bureau
europeu para oferecer dinheiro aos noivos, como era da tradição, e viu os
nomes deles redigidos no lugar do remetente.

“Não puderam vir?”
“Com certeza que não. Foram todos chamados de urgência ao serviço.

Os acontecimentos são demasiado graves, como deves compreender.
Tiveram muita pena, mas…”

A observação arrancou a Fukui um esgar opaco; a sua incompreensão
era tal que se esqueceu das adequadas formulações respeitosas em
songeiko.

“Que acontecimentos, Hayakawa-sensei?”
“Mukden, homem. Mukden.”
“Perdão?”
Foi a vez de o velho diplomata se espantar. Fitou o pupilo com

intensidade, como se suspeitasse que a ignorância era fingida, e só
respondeu quando teve a certeza de que Fukui não estava a troçar dele e
realmente ignorava o sucedido.

“Então não sabes? O exército chinês atacou na madrugada de ontem a
linha dos Caminhos de Ferro do Sul da Manchúria, que os nossos soldados
protegem em conformidade com os tratados assinados com a própria China.
Parece que os chineses nos atraiçoaram e rebentaram com a linha no sector
de Mukden.”

“O quê?!”
Hayakawa Kanpei deu-lhe uma forte palmada no ombro, como se o

quisesse espevitar.
“É a guerra, Satake-san! É a guerra!”



VII

A construção em tijolo erguia-se um pouco acima da copa das árvores.
Parecia uma torre ou uma minifortaleza, e ao longo das muralhas
vislumbravam-se do solo algumas estranhas estruturas; dir-se-iam
sentinelas silenciosas, mas eram afinal estátuas metálicas que formavam
esferas e outras formas. Encontravam-se em plena Cidade Tártara, perto da
muralha oriental e no coração de Peiping, e fazia um calor abafado.

Lian-hua não tirava os olhos azuis de tão bizarras estruturas e,
receando-as, chegou a resistir quando o pai, pegando-lhe pela mão, se
encaminhou para a construção.

“Vem”, disse ele. “Não tenhas medo.”
A filha mantinha-se atenta às formas metálicas.
“O que é aquilo?”
“São olhos para espreitar o céu.”
Não que a resposta a tivesse acalmado; as palavras de Yang Bang

pareceram-lhe na verdade tão misteriosas como as estátuas metálicas
plantadas no topo do que lhe parecia uma torre, mas deixou-se levar. Não
era afinal a curiosidade uma outra face do medo?

Meteram por umas escadas e galgaram a construção em tijolo até
atingirem o topo. No terraço da torre depararam-se com um grupo de jovens
a escutar a preleção de um militar que Lian-hua reconheceu; tratava-se do
capitão Su Tong, o protetor do pai no Kuomintang. A atenção dela, contudo,
depressa se desviou para as formas que lobrigara do solo e tanta apreensão
lhe estavam a causar.

“O que é isto?”
“É uma visita dos quadros do Kuomintang”, devolveu Bang. “Além de

dar aulas na universidade dos americanos, estou envolvido em cursos de
formação de quadros do partido para lhes ensinar o que aprendi na América.
Estamos a modernizar a China, percebes? Hoje decidimos trazer os nossos



alunos aqui ao Antigo Observatório Astronômico para que eles tenham
contato com a ciência. Sabes, minha princesa, a ciência é um dos pilares do
poderio dos ocidentais. Se conseguirmos fazer os nossos jovens
interessarem-se por…”

A filha apontou para as estruturas metálicas plantadas ao longo de uma
das bordas do terraço.

“Não”, interrompeu-o, mostrando que a sua pergunta se referia
originalmente aos objetos, não à palestra que decorria naquele terraço. “O
que é isto?”

“Ah, isto? São os instrumentos para observar o céu.” Foi indicando os
instrumentos astronômicos um a um. “Isto aqui é uma esfera armilar e
reproduz o mundo. Aquele é um quadrante, a seguir está um globo celeste,
depois é uma armilar elíptica. Ali encontra-se um sextante, acolá um…”

“Quem os construiu?”
“Foram uns sacerdotes cristãos que há alguns séculos estiveram aqui em

Pequim. A maior parte destes instrumentos foi construída por um flamengo,
mas outros são de um padre alemão. ”

“O imperador deixava-os?”
“Sim, sim. Creio que na altura quem governava era o imperador

Kangxi, que se tornou muito amigo do padre português Tomás Pereira. Diz-
se que se tornaram tão próximos que o imperador emitiu o Édito da
Tolerância, que abriu as portas à entrada do cristianismo na China.”

“Cristianismo? O que é isso?”
“É a religião dos ocidentais. Não vês a igreja que está no campus da

universidade americana onde o pai dá aulas? É um santuário cristão. Os
americanos da universidade são cristãos e também o honorável Sun Yat-sen,
fundador da nossa república, era cristão. Até o general Chiang Kai-shek se
converteu agora ao cristianismo, sabias?”

Os olhos azuis da filha cintilaram.
“Foi por causa da mulher, não foi?”, disse, referindo-se ao que lera na

página social de uma revista de Xangai. “Vi uma fotografia do general com
a nova mulher.” Baixou a voz, quase receosa da vulgaridade das suas
palavras seguintes. “O pai reparou que eles… que eles estavam de mãos
dadas?” A pergunta deixou Bang embaraçado. A imagem de Chiang Kai-
shek de mão dada com Mei-ling, ou madame Chiang Kai-shek, fizera furor
na China e chocara muitos concidadãos. Onde já se vira marido e mulher



tocarem-se à frente de toda a gente? Uma coisa assim roçava a pornografia
e por isso escandalizara meio mundo.

“Sabes que ela é muito rica.”
“E então, pai? Por ser rica podem fazer essas coisas à frente de toda a

gente?”
Ninguém duvidava da utilidade do casamento do chefe do Kuomintang.

Quatro anos antes o general exilara a sua anterior mulher e casara com uma
das três filhas de T. V. Soong, de Xangai, um magnata que se convertera ao
cristianismo e fizera a sua fortuna a vender Bíblias e massa chinesa. Não se
tratava de um casamento qualquer. A filha mais velha do milionário casara
com um descendente de Confúcio e a segunda filha, Soong Ching-ling, era
a viúva do fundador da república chinesa, Sun Yat-sen. Daí que este
casamento do general com a mais nova das irmãs Soong tornasse Chiang
Kai-shek familiar do pai da República. E ao prestígio de ser cunhado de
Sun Yat-sen acrescentava, claro, o acesso ao mundo financeiro de Xangai
proporcionado pelo fato de ter agora T. V. Soong como sogro.

Embora compreendendo tudo isso, e sabendo que a bela madame
Chiang Kai-shek era cristã e tinha uma educação ocidental, os chineses
esperavam que o casal mantivesse o sentido de decoro em todas as
circunstâncias. Ora andar em público de mão dada era indecoroso.

“Sabes, minha princesa, a senhora Chiang Kai-shek é cristã…”
“E então?”, insistiu a filha. “O que tem isso a ver com esse

comportamento?”
“É que a religião dos ocidentais privilegia o amor. Eu próprio tenho de

admitir que fiquei um pouco chocado quando estive na América e vi os
americanos a mostrarem o afeto em público, mas acabei por me habituar,”

“A religião deles privilegia o amor?”, admirou-se Lian-hua. “Então
porque nos impuseram os tratados iníquos?”

O pai riu-se, divertido com a perspicácia da observação.
“Olha, filha, são contradições da vida. Lembra-te, no entanto, de que se

nos queremos libertar do jugo dos ocidentais teremos de proceder como
eles. É no fundo o que o general Chiang Kai-shek está a fazer.”

Estas revelações atiçaram a curiosidade de Lian-hua, mas a conversa
teve de ficar por ali pois o capitão Su Tong havia terminado a sua preleção
aos jovens quadros do Kuomintang e o oficial encaminhava-se já para os
dois recém-chegados.

“Então, Bang? Trouxe a sua filha?”



“Como as aulas de hoje decorrem aqui no Antigo Observatório
Astronômico achei que seria interessante ela conhecer o lugar. Quem sabe
se não se interessará também por ciência?”

O oficial do partido afagou a cabeça da garota.
“Se sair ao pai, o seu interesse estará antes na ciência política”,

observou. “Embora quem deva realmente aprender ciência política sejam os
senhores da guerra e os nossos políticos. Já viu como esses idiotas se
uniram contra o general Chiang Kai-shek?”

Tratava-se de uma referência às duas alianças formadas entre Wang
Jing-wei e os senhores da guerra. No ano anterior, Wang havia-se juntado
aos senhores da guerra do Norte para formar o chamado Movimento para
Salvar a China da Ditadura de Chiang, em protesto contra a centralização
do governo e a tentativa de eliminar as diversas moedas regionais e
distritais, substituindo-as por uma nacional. O movimento fora derrotado
pelo Exército Nacional Revolucionário, que contara com o apoio do jovem
marechal da Manchúria, Zhang Xueliang, mas a revolta deixara marcas. E
agora Wang aliara-se aos senhores da guerra do Sul e, como já fizera em
Wuhan, estabelecera um governo nacional rival, dessa vez em Cantão.

Tornava-se crescentemente claro que a submissão dos senhores da
guerra não passava de uma ilusão e que a China permanecia fragmentada.
Além disso, Wang Jing-wei estava a tornar-se um problema persistente e
teria de ser de alguma forma neutralizado.

“Todos têm medo de perder o seu poder”, constatou Bang. “E quem está
a beneficiar disto tudo, sabe quem é? Os comunistas. Enquanto o
Kuomintang anda ocupado a enfrentar as revoltas dos senhores da guerra,
os bandidos vermelhos estão a tornar-se cada vez mais fortes. Essa é que é
essa.”

“Tem toda a razão, meu amigo”, concedeu o capitão Su Tong. “Já me
tinha alertado para os bandidos vermelhos e eu na altura desvalorizei a
questão. Foi um erro. A verdade é que essa gente se está de fato a tornar
muito incômoda. Aliás, o general Chiang Kai-shek anda preocupado com os
comunistas e, como sabe, até já organizou várias campanhas para os
suprimir nas montanhas Jinggang.”

“Pois, pois. Só que está tudo a correr mal.”
“Engana-se, meu amigo. Parece que desta vez há resultados positivos.”
A afirmação arrancou um esgar de incredulidade a Bang. O julgamento

popular a que assistira em Hunan e o rapto da filha tinham feito dele um



anticomunista acérrimo, pelo que seguia com atenção as campanhas em
causa e sabia que a primeira, no ano anterior, terminara num fracasso total.
A segunda, já nesse ano, também não correra bem e coincidira com a
decisão de Wang Jing-wei de criar o seu governo alternativo em Cantão. A
terceira campanha, por seu turno, estava nesse momento em curso e não
havia ainda notícias sobre a sua evolução.

“A sério?”, admirou-se Bang, esperançoso. “A terceira campanha está a
resultar?”

“É o que dizem as primeiras informações que nos estão a chegar de
Changsha. Parece que os bandidos vermelhos perderam um quinto das suas
forças.”

“Wah! Isso é excelente!” Esfregou as mãos de satisfação. “E os nossos
homens? Já ocupam as montanhas?”

“Isso não sei. As informações só agora começaram a chegar.”
“A supressão dos bandidos vermelhos é muito importante, senhor

capitão. Esta crise na agricultura, provocada pelo colapso da Bolsa de Nova
Iorque, está a agudizar-se e há cada vez mais gente na China a achar que os
comunistas é que têm razão e o capitalismo não funciona. Sabe, se não
eliminarmos os bandidos vermelhos poderemos vir a ter grandes problemas.
As ideias radicais dessa gente estão a seduzir muitas pessoas desesperadas,
em particular os jovens idealistas. Além disso, temos de atuar para ajudar os
camponeses e tirar aos comunistas a oportunidade de explorar o
descontentamento.”

“Tem razão, mas deixe-me lembrar-lhe que o Kuomintang avançou já
no ano passado com a reforma agrária sonhada pelo honorável Sun Yat-sen,
tendo sido reorganizado o registo de propriedades, que estava num absoluto
caos por causa das sucessivas guerras civis. Agora queremos acabar com
uma série absurda de taxas e entregar a terra aos lavradores que de fato a
trabalham, como preconizava o honorável doutor Sun Yat-sen.”

Bang fez uma careta.
“Para ser sincero, não sei se isso fará muito sentido”, objetou. “O

problema da China não é os agricultores não terem terras, mas uma grande
parte possuir terras pequenas. Precisamos de industrializar a nossa
agricultura, mas como poderemos fazê-lo em propriedades minúsculas com
apenas dez ou vinte mous? Essa é que é a questão.”

“É verdade, meu amigo. Razão pela qual pretendemos avançar agora
para um programa de educação agrícola e promover as cooperativas.



Queremos ainda convencer os bancos a emprestarem dinheiro aos
agricultores. Tudo isso facilitaria imenso a industrialização da nossa
agricultura.”

“Parece-me bem. A solução está realmente na aplicação de boas
políticas.”

O olhar do capitão desviou-se para os velhos instrumentos de
observação astronômica que se encontravam alinhados ao longo do terraço.

“A propósito de boas políticas, que matéria vai ensinar hoje aos
miúdos? É que não vejo que relação tenha aqui o Antigo Observatório com
a política…”

“Tudo na vida tem relação com a política, senhor capitão.”
“Ah, com certeza! Aliás, basta ver esta última confusão no Sul da

Manchúria. Que coisa estranha, hem?”
“Está a referir-se à explosão na linha férrea japonesa em…” Esboçou

um esgar. “Ouvi alguém falar num sítio qualquer chamado Mukden. Onde
diabo é isso?”

“É Liutiaohu, na Manchúria. Os manchus é que lhe chamam Mukden,
daí a confusão.”

Bang fez um gesto de indiferença.
“Esses incidentes não passam de ocorrências episódicas que tendem a

distrair-nos do essencial”, afirmou, desvalorizando o assunto. “A grande
batalha da China é a das mentalidades.” Fez um gesto a indicar os
estudantes que se encontravam ainda no terraço do Antigo Observatório
Astronômico. “É esse, de resto, o tema da minha aula de hoje. Se mudarmos
aquelas cabeças, mudaremos a China.”

O oficial pigarreou.
“Pois… justamente, têm-me chegado algumas queixas de que… enfim,

é preciso ter um certo cuidado com o que se ensina aos miúdos.”
A observação extraiu um olhar de espanto de Bang.
“Passa-se alguma coisa?”
“Não se esqueça de que alguns destes estudantes são filhos de altos

quadros do partido. O senhor veio lá da América e começou a ensinar-lhes a
democracia e o estado de direito e essas coisas e… enfim, é preciso
encontrar o justo meio. Não se esqueça de que temos um sistema de partido
único com o controle total do governo, da administração, do exército e da
polícia, o que, como deve compreender, não é compatível com esses seus
ensinamentos.”



“O partido mandou-me para a América para conhecer os sistemas de
governo que eles têm por lá e vir cá ensiná-los. Só assim poderemos
modernizar a China. De resto, um dos três princípios do honorável doutor
Sun Yat-sen, como sabe, é justamente o da democracia.”

“Sem dúvida, sem dúvida”, assentiu o capitão Su Tong. “A democracia
é um princípio fundamental e a seu tempo será instituída na China. Como
decerto não ignora, o honorável doutor Sun Yat-sen previa que ela seria
estabelecida em três etapas. A primeira é a do regime militar, necessário
para unificar o país, etapa que nos parece ter sido completada quando da
tomada de Pequim, e a segunda é a da tutela política do Kuomintang,
destinada a preparar a China para um regime constitucional democrático,
etapa que estamos agora a viver. A democracia é a terceira etapa e chegará
em devido tempo, fique descansado. Não foi de resto para isso que há uns
meses foi preparada a Constituição Provisória do Período da Tutela
Política?”

“Tem razão, senhor capitão. Mas repare que nas minhas aulas não falo
apenas sobre a democracia. Há também o combate à corrupção, o combate
ao nepotismo, o primado da lei… é isso o que estou a ensinar.”

“Sim, mas tem de haver alguma moderação no que se tenta mudar”,
avisou o oficial. “Lembre-se de que, em obediência aos sábios
ensinamentos do honorável doutor Sun Yat-sen, o governo chinês do
Kuomintang tem cinco ramos: os três ramos convencionais dos yang guizi,
como o executivo, o legislativo e o judicial, mais os dois ramos
confucianistas de exame e controle de quadros. Não se esqueça de que na
nossa tradição os mais velhos e os letrados chefiam a sociedade. O ilustre
Kong Fuzi disse que temos de ter um governo de sábios, os junzi, que são
como pais a zelar pelos interesses dos filhos, e é isso que o Kuomintang
defende.”

“Pois sim, senhor capitão. Mas… e esses sábios que nos governam
como pais protetores respondem perante quem?”

A pergunta quase escandalizou o seu interlocutor.
“Os governantes não têm de responder perante ninguém, da mesma

maneira que os pais não têm de responder perante os filhos! Não se lembra,
Yang Bang, das palavras do ilustre Kong Fuzi no Livro dos Ritos? ‘A
cortesia não se estende ao comum do povo e os castigos não estão previstos
para os senhores.’ Cada um no seu lugar, em respeito pela hierarquia e pela



ordem natural e estabelecida, e para que haja harmonia não se pode andar a
questionar a autoridade. Era o que mais faltava!”

“E quando a autoridade erra?”
“O erro é humano, mas temos de honrar e confiar em quem nos chefia

como honramos e confiamos nos nossos pais. Temos um governo de
homens sábios que zelam pelo povo.”

Bang abanou a cabeça.
“Não temos de confiar em homens, senhor capitão. Temos é de confiar

nas leis. Todos os homens, sábios ou não, têm de se submeter à lei. A China
precisa do primado da lei.”

“Não leu o ilustre Kong Fuzi?”, insistiu o capitão Su Tong. “‘Os
castigos não estão previstos para os senhores.’ Essa conversa do primado da
lei é uma fantasia perigosa dos yang guizi.”

“É verdade que os ocidentais acreditam no primado da lei, essa foi aliás
a grande lição que aprendi na América, mas trata-se também de uma ideia
chinesa. O senhor capitão nunca estudou os escritos de Han Fei Tsu?”

“Ah, a escola legalista…”
“Justamente”, anuiu Bang. “Já há dois mil anos que Han Fei Tsu dizia

que não se pode confiar no governo dos homens sábios do ilustre Kong
Fuzi.”

“O pensamento desconfiado de Han Fei Tsu é típico do período dos
Estados em Guerra, que se seguiu à Primavera e Outono do tempo do ilustre
Kong Fuzi.”

“E que estamos nós a viver senão um período semelhante ao dos
Estados em Guerra? Não vê como os senhores da guerra minam o governo
central? Não vê como os bandidos vermelhos se aproveitam da crise para
arregimentar a população, e sobretudo os jovens idealistas, contra o
governo?”

O capitão Su Tong fez um gesto peremptório.
“A China está sob a tutela unificadora do Kuomintang.”
“Excepto onde o Kuomintang não manda, como nas províncias onde

ainda governam os senhores da guerra e nos sovietes dos bandidos
comunistas. Na verdade, e insisto, a China está a viver um período
semelhante ao dos Estados em Guerra do tempo de Han Fei Tsu e da sua
escola legalista, pelo que esses ensinamentos me parecem muito atuais. ”

“O problema é que Han Fei Tsu questionava a integridade dos
governantes…”



“E não tinha porventura razões para questionar?”, perguntou Bang.
“Lembre-se de que ele dizia que temos de desconfiar de quem nos governa
e partir sempre do princípio de que os chefes políticos são uns escroques
que só querem roubar o povo. Parece-me um princípio muito salutar. Han
Fei Tsu avisou-nos que o poder não pode estar concentrado nas mãos de um
grupo de homens iluminados, mas deve encontrar-se numa lei à qual todos
tenham de se submeter. Estas ideias, convenhamos, fazem hoje muito
sentido. Em vez de acreditar que somos conduzidos por sábios que em todas
as circunstâncias se comportam com honra e probidade, ele preveniu que
era antes preciso arranjar maneiras de os impedir de roubar. Essas maneiras
seriam leis a que todos se submetessem, governantes e governados, e
perante as quais todos fossem iguais.”

“Acha mesmo que isso é a resposta adequada para o problema da
corrupção?”

“Se não for, senhor capitão, o que será? Vale a pena lembrar que Han
Fei Tsu se sentia chocado com a corrupção dos funcionários do seu tempo e
que os acusava de só se comportarem assim porque sabiam que não havia
lei que os punisse. Aliás, referia-se aos seus contemporâneos confucianistas
como ‘um bando de tagarelas imbecis’. Cito-o de cor: ‘Só podemos esperar
encontrar uma média de dez homens probos num país onde o estado dispõe
de uma centena de cargos de responsabilidade por preencher, o que
significa que teremos dez pessoas sérias e noventa ladrões a governar-nos.’
Tal como Han Fei Tsu tornou claro, são necessárias leis universais e
invioláveis, sem as quais a depravação não terá fim. Essas ideias, parece-me
a mim, permanecem muito atuais.”

O capitão Su Tong franziu o sobrolho.
“Está a insinuar que a nossa chefia iluminada é formada por ladrões

depravados?”
“Não estou a insinuar tal coisa, senhor capitão”, apressou-se o seu

protegido a esclarecer, percebendo que trilhava terreno minado. “Estou
apenas a apresentar a perspectiva de Han Fei Tsu e a mostrar que a ideia do
primado da lei não é exclusiva dos ocidentais. Temos filósofos antigos que
defendiam a mesma coisa.”

O oficial do Partido Nacionalista manteve o olhar pregado nele como se
o examinasse.

“Não tem dúvidas sobre as nossas chefias, pois não?”



“Nenhumas, senhor capitão. A prova de que os homens que nos
governam são pessoas esclarecidas está no fato de o partido ter enviado
muitos quadros, incluindo eu próprio, para o estrangeiro para aprenderem
com os ocidentais e trazerem para cá conhecimentos que permitam
modernizar a China. O que estou a dizer é que a ideia do primado da lei é
uma das razões que explicam o sucesso do Ocidente, a par do
desenvolvimento da ciência. Como o senhor capitão decerto não ignora, a
corrupção é um problema muito sério de que padecemos aqui na China.
Urge resolvê-lo.”

“Não exageremos…”
“Não é exagero, senhor capitão. Ainda noutro dia, por exemplo, fui

informado de que os funcionários do partido em Nanquim vivem em
belíssimas casas, comem do melhor que há, passam fins de semana de luxo
nas concessões estrangeiras em Xangai e os seus filhos vão para as escolas
privadas em limusinas. Isto, claro, enquanto o povo passa fome. Não se
tratará de formas de corrupção?”

“Ora essa! Não me diga que acha que os membros do partido têm de
viver mal?”

“A questão é saber como financiam esse estilo de vida, senhor capitão.
Com o salário que recebem a trabalhar para o estado? De onde lhes vem o
dinheiro?”

O oficial do Kuomintang enrubesceu.
“Pois… uh, enfim… o general Chiang Kai-shek mostra-se de fato

preocupado com isso.” Baixou a voz. “Devo confidenciar-lhe que em
privado ele avisou que, se não pusermos fim à corrupção, aos subornos e à
ignorância, e se não estabelecermos uma administração pública correta e
eficiente, o dia virá em que a revolução se voltará contra nós.”

“Está a ver? Está a ver?”, questionou Bang com um semblante
triunfante. “Temos um problema sério com a corrupção, senhor capitão. O
próprio general o reconhece. A questão é saber como combater esse estado
de coisas. Do meu ponto de vista a única solução é impor o primado da lei,
como preconizado por Han Fei Tsu.”

“Não vou discordar de si. Posso aliás revelar-lhe, aqui entre nós, que
alguns colegas meus da Academia de Whampoa estão muito preocupados
com…”

Um soldado apareceu de repente junto deles e, fazendo continência,
interrompeu a conversa.



“Meu capitão, dá licença?
O capitão Su Tong atirou-lhe um olhar de desagrado pela brusquidão

com que se materializara.
“O que aconteceu?”
“Foi convocada uma reunião de emergência na sede provincial do

Kuomintang. O meu capitão terá de estar lá às três da tarde.”
“por quê? O que se passa?”
“Os japoneses iniciaram a invasão em grande escala da Manchúria.”
Chocados com a novidade, o oficial e Bang arregalaram os olhos, sem

acreditar no que ouviam.
“O quê?!”
“A notícia acabou de chegar ao quartel-general, meu capitão. Parece

que os piratas anões tomaram esta manhã Liutiaohu e estão a avançar pela
Manchúria. É uma catástrofe! A delegação do partido aqui em Pequim
convocou uma reunião de emergência e o meu capitão foi convocado.”

Os dois homens entreolharam-se, ainda abalados e sem terem digerido
inteiramente a novidade.

“Isto é por causa da explosão de ontem na linha dos caminhos de
ferro?”

O soldado, ainda em sentido, confirmou.
“Sim, meu capitão.”
“Ayah, isso é ridículo!”, exclamou Bang, estarrecido. “A detonação foi

tão fraca que nem sequer interrompeu a linha férrea. Depois disso até
passou por lá um comboio e tudo!”

O soldado nada mais sabia e havia que tirar o caso a limpo. O capitão
Su Tong foi o primeiro a reagir e começou a caminhar, atravessando o
terraço do Antigo Observatório Astronômico em direção à escadaria com
Bang e Lian-hua no encalço.

“Vamos já esclarecer isto.”



VIII

“E agora? O que vai o governo fazer?”
Por momentos a pergunta de Fukui deixou Koichi sem palavras. O

companheiro de secretária no bureau europeu passou os dedos por entre os
cabelos negros lisos e mordeu o lábio inferior, ganhando tempo enquanto
considerava o assunto.

“As nossas forças têm de retirar das posições que conquistaram”, disse
o colega em tom peremptório, como se sobre o assunto nem se levantassem
dúvidas. “No fim de contas o artigo trinta e cinco da lei criminal do
Exército Imperial proíbe o envio de tropas para o estrangeiro sem a
adequada autorização. A violação desta lei é punível com a pena de morte.”

“Mas repara que não foi o Exército Imperial que ocupou Mukden, foi o
Exército de Kwantung”, notou Fukui. “E esta força já se encontrava
estacionada na Manchúria, pelo que tecnicamente o artigo trinta e cinco não
foi violado. Assim sendo, o que vai o governo fazer?”

A objeção revelava que o novo funcionário do Ministério dos Negócios
Estrangeiros aprendia depressa a analisar as situações e deixou Koichi a
refletir no caso.

“Não sei”, acabou por admitir. “Mas há uma coisa de que tenho a
certeza: é preciso pôr os militares na ordem. Sobre isso não há a menor
dúvida.”

“Mas como, Koichi? O Estado-Maior do Exército Imperial é
independente do governo, como sabes. Os tipos não aceitam ordens do
ministro da Guerra, nem sequer do primeiro-ministro…”

“Sua majestade imperial tem de intervir: Isto é uma espécie de golpe de
estado dos militares.”

Fukui riu-se com cepticismo.
“Achas mesmo que sua majestade imperial irá fazer alguma coisa?”
O mais velho esboçou uma expressão de perplexidade.



“É verdade que o seu estatuto constitucional o inibe de se imiscuir nas
questões da governação, mas isto não é um assunto qualquer pois não? Se
sua majestade não intervier, quem travará os militares?”

“Esse é que é o engulho”, observou Fukui. “E não é o único problema.”
“Que queres dizer com isso?”
“Há outras graves consequências a considerar, Koichi. Não assenta a

estratégia do Japão na contenção da União Soviética e na supressão do
comunismo?”

“Sim, e então?”
“E então? E então esta ação do Exército de Kwantung só vai ajudar os

comunistas chineses! Já reparaste?”
O colega do bureau europeu esboçou um semblante de cepticismo,

como se o que acabava de ouvir não fizesse o menor sentido.
“Que queres dizer com isso?”
“Não é óbvio?” Fukui endireitou-se na cadeira, agitado com a conclusão

a que chegara. “Olha lá, quantas campanhas militares o Chiang Kai-shek
lançou desde o ano passado para aniquilar o soviete de Jiangxi?”

“Três”, foi a resposta pronta. “As duas primeiras falharam e a terceira
está agora em curso. E então?”

“Pois, mas parece que esta anda a conseguir bons resultados. Estive a
ler o último relatório que o nosso adido militar enviou de Nanquim e diz lá
que os comunistas se encontram encurralados. O Chiang Kai-shek tem-nos
na mão.”

“Seja”, impacientou-se Koichi. “E depois? Onde queres tu chegar?”
“A uma coisa muito simples. No momento em que os nacionalistas

chineses se preparam para dar o golpe final e enfim aniquilar os vermelhos
de uma vez por todas, o que fazem os nossos militares? Invadem a
Manchúria! Estás a ver o disparate? As nossas operações militares na
Manchúria vão obrigar os nacionalistas a suspender a campanha em Jiangxi
para se voltarem para nós. Isso irá salvar os comunistas. Estás a perceber?
A ação do nosso exército vai salvar os comunistas chineses! Isto faz algum
sentido?”

Esta análise deixou o colega perturbado, não tanto porque Fukui lhe
tivesse dito coisas novas, mas porque não sabia se deveria ou não partilhar
com ele informações confidenciais a que tivera acesso. Olhou em redor e,
assegurando-se de que ninguém os ouvia, abeirou-se do seu jovem
interlocutor.



“Vou contar-te uma coisa”, murmurou. “Mas não podes dizer a
ninguém. Juras?”

“Com certeza. O que se passa?”
“Não sei se sabes mas o general Chiang Kai-shek, que viveu aqui no

Japão e nos conhece bem, articulou conosco toda a Expedição do Norte que
conduziu à unificação da China. Veio cá em 1927 para conversações
secretas com o primeiro-ministro Tanaka Giichi e desde então tem-nos
enviado emissários para negociações discretas. Fomos nós que lhe dissemos
que se aliasse aos senhores da guerra do Norte em vez de os combater. ”

“Não sabia disso.”
“Pois ficas a saber. Toda a Expedição do Norte lançada pelo Exército

Nacional Revolucionário do Kuomintang decorreu em articulação conosco.
Acontece que o general Chiang Kai-shek, sabendo que estávamos
preocupados com a ascensão do comunismo na Ásia, queria também
eliminar os comunistas. Achava que, mostrando credenciais anticomunistas,
lhe permitiríamos unificar efetivamente a China.”

“Faz sentido.”
“Pois, só que o general equivocou-se porque essa não é a verdadeira

preocupação dos nossos militares.”
“Os comunistas não são a nossa verdadeira preocupação?”, admirou-se

Fukui. “Estás a brincar…”
“A sério. Os ultranacionalistas consideram que a divisão da China nos é

mais útil do que a eliminação dos comunistas. Os nossos militares aceitam
uma China unida até à Grande Muralha, mas nem pensar que inclua a
Manchúria. Essa é a nossa esfera de influência, percebes? Mais ainda, se
fores a ver bem, a incorporação da Manchúria no Império do Japão
permitirá que o nosso país adquira uma dimensão equivalente a toda a
Europa ocidental. Já viste o que poderemos fazer com um mercado dessa
dimensão? Impossível de desprezar, sobretudo com a crise que por aí vai. O
acesso a uma fonte tão rica de matérias-primas como a Manchúria e a
criação de um mercado deste tamanho libertar-nos-ia da dependência em
relação aos gaijin. Se o Ocidente não quer negociar conosco por causa da
crise econômica que o próprio Ocidente desencadeou, nós resolveremos as
coisas aqui na Ásia e tornar-nos-emos autossuficientes. Daí que no fundo o
nosso exército não esteja verdadeiramente interessado na eliminação dos
comunistas. Enquanto os chineses estiverem à bulha entre eles, ficamos
com o caminho aberto para a Manchúria.”



“Isso é uma loucura! Estamos a antagonizar os chineses e eles vão
reagir. As coisas não serão fáceis.”

“Talvez, mas é assim que os nossos militares pensam, o que queres que
te faça? De qualquer maneira é preciso notar que a Manchúria é de fato uma
zona de influência tradicional do Japão. Desde 1926 que a região absorve
setenta por cento de todos os nossos investimentos externos. Ninguém mete
lá mais dinheiro do que nós. Nem os chineses. Além do mais, toda a região
está exposta ao avanço dos bolcheviques, que se lançaram numa política de
rearmamento e de exportação da sua revolução vermelha. Não viste a forma
como há sete anos os russos assumiram o controle da Mongólia Exterior? O
que nos garante que não queiram fazer o mesmo com a Manchúria? Foi por
tudo isto que os nossos militares entenderam que tinham de avançar.”

“Não acredito que…”
“Satake-san!”
A voz de comando de Kimura Akira, o diretor do bureau, fez os dois

funcionários darem um salto nas cadeiras e porem-se prontamente de pé,
quase em sentido, esboçando a seguir uma vênia de sessenta graus para
acolher o superior hierárquico com o respeito e a reverência que lhe era
devida.

“Ponho-me respeitosamente ao seu dispor, honorável diretor.”
“O que está o senhor a fazer?”
“Bem… uh… tomamos a liberdade de… de analisar humildemente a

situação que…”
O responsável pelo bureau europeu fez um gesto peremptório em

direção à porta.
“Vá ao gabinete de sua excelência levantar o certificado para apresentar

no centro de recrutamento. Se se quiser safar do serviço militar obrigatório,
despache-se! Caso contrário, ainda acaba na Manchúria com uma
espingarda na mão!”

Fukui dobrou-se numa nova vênia, profunda e veneradora, antes de se
retirar e dirigir à porta.

“Obedeço com reverência, honorável diretor.”



IX

A reunião da delegação de Peiping do Kuomintang só começava daí a
duas horas, mas a atmosfera nas instalações do partido era escaldante.
Apesar de o centro de decisões se situar em Nanquim, muitos militantes em
Peiping enchiam o espaço diante do edifício onde funcionava a delegação
regional e discutiam acaloradamente as novidades na esperança de que a
sua posição fosse escutada na nova capital; no fim de contas Peiping era a
antiga capital e a sua voz não podia ser ignorada.

Na rua juntara-se uma pequena multidão de estudantes a gritar palavras
de ordem.

“Resistência nacional!”, entoavam os estudantes lá fora. “Antes a morte
que a rendição!”

O ambiente de tensão e nervosismo dentro do edifício tornara-se
palpável; uns achavam que era preciso mobilizar contra os japoneses, outros
defendiam a prudência. No calor das conversas havia quem trocasse
argumentos aos gritos como se tivesse razão quem mais alto falasse.

Deixando Bang e a filha à espera no átrio, o capitão Su Tong
desapareceu nos corredores para apurar o que se passava e só voltou meia
hora depois.

“A coisa é muito séria”, disse com cara de caso. “Parece que os piratas
anões se preparam neste preciso momento para tomar mais cidades. As
nossas forças estão a retirar. É uma catástrofe!” Fez um esgar contrariado.
“Ayah! Logo agora que estávamos à beira de esmagar os bandidos
vermelhos…”

Bang abanava a cabeça com incredulidade, recusando-se ainda a aceitar
a evolução dos acontecimentos.

“Tudo isto por causa de uma simples explosão na linha de comboios?”
“Não me diga que tirou na América um curso de Ciência Política e

ainda não percebeu o que aconteceu? O incidente de Liutiaohu não passa de



um pretexto, Yang Bang. Acabaram de me dizer que há até suspeitas de que
foram os próprios piratas anões que plantaram a bomba.”

“Os japoneses? Para quê?”
“Para terem um motivo para invadir a Manchúria, ora essa! ”
O acadêmico ponderou a hipótese; em bom rigor a explicação não era

absurda, embora precisasse de ser devidamente fundamentada.
“Como pode ter a certeza disso?”
“A nossa guarnição de Beidaying, aquartelada perto do local da

explosão, jura que nenhum dos nossos foi lá pôr bomba nenhuma. Por outro
lado, sabemos que muitos japoneses defendem a expansão do seu país para
a Manchúria, uma forma de saírem da crise econômica. Assim sendo, basta
somar dois e dois, não lhe parece? Aquilo foram os piratas anões que
meteram ali a bomba para lançar suspeitas sobre a nossa guarnição e
legitimar a intervenção militar em toda a Manchúria.”

Plantada ao lado do pai, Lian-hua observou-o a voltar-se e abstrair-se de
olhos fixados num grupo que debatia os acontecimentos junto à escadaria,
evidentemente mergulhado nos seus pensamentos.

“Pois é, tem razão!”, murmurou. “Desde que os tipos puseram o pé na
Manchúria, graças ao maldito Tratado de Portsmouth, que pôs fim à guerra
entre o Japão e a Rússia e lhes deu direitos de exploração da linha férrea do
Sul da Manchúria, a verdade é que não pararam de reivindicar mais e mais.”

“E não é só isso, meu caro. Lembra-se de os piratas anões exigirem os
mesmos direitos e privilégios que a China concedeu à Rússia em 1896? O
que eles no fundo realmente querem são as matérias-primas da Manchúria,
em particular os minérios.”

Yang Bang estremeceu.
“E as nossas tropas? Não os travam?”
O capitão Su Tong engoliu em seco, evidentemente embaraçado com a

pergunta.
“Pois… pelos vistos não.”
“Não?!”, adiantou-se. “O marechal Zhang Xueliang não tem quase

duzentos e cinquenta mil homens ao seu dispor na Manchúria, com tanques
e aviões e artilharia e mais não sei quê? Que eu saiba, a força japonesa
estacionada em Liutiaohu dispõe de apenas onze mil soldados. Como
podem duzentos e cinquenta mil chineses ser derrotados por onze mil
japoneses? Isso não faz o menor sentido!”



O oficial parecia ter dificuldade em lidar com a questão que lhe era
apresentada.

“O jovem marechal não está na Manchúria”, revelou num sussurro.
“Ele… ele encontra-se em Pequim.”

“Aqui na cidade? A fazer o quê?”
“A ser submetido a tratamento médico”, respondeu o oficiai numa voz

ainda mais baixa, quase como se partilhasse um segredo. “Ali no Hospital
Rockefeller.”

A revelação produziu uma expressão de surpresa em Bang, seguida de
uma gargalhada sem humor.

“Ah, sim! Na universidade já me falaram disso!”, exclamou. “Parece
que o jovem marechal Zhang Xueliang é viciado em ópio e andam a tentar
curá-lo. Seja como for, isso não impede que ele dê ordens aos seus homens
para combaterem, pois não?”

O semblante de desconforto permaneceu no rosto do capitão Su Tong.
“Pois, mas o jovem marechal mandou retirar as suas forças para evitar

um confronto com os piratas anões.”
Yang Bang arregalou os olhos, incrédulo.
“O quê?!”
“Pelos vistos não se apercebeu de que se tratava de uma invasão em

larga escala.”
“E o que diz disso o general Chiang Kai-shek?”
A atrapalhação do militar não parecia ter limites. “Concordou.”
“Está a brincar comigo…”
“Compreenda, Yang Bang”, apressou-se o oficial a acrescentar. “A

China não tem capacidade para enfrentar o Japão, essa é que é a realidade.”
“Mas estamos a falar de duzentos e cinquenta mil chineses na

Manchúria contra apenas onze mil japoneses…”
“Isso é assim, mas não é bem assim. A maior parte da força do jovem

marechal não se encontra na Manchúria, mas em Hebei. E os japoneses,
apesar de serem apenas onze mil, podem receber muito depressa reforços
através da ligação férrea com a Coreia. Além disso, estão muito mais bem
treinados e armados do que nós. Acredite, Yang Bang, sou militar e sei o
que digo: seria uma loucura enfrentarmos os piratas anões neste momento.
Isso é o que eles querem. Dariam cabo das nossas forças em três tempos.”

“Então não fazemos nada?”



“Parece que o general Ghiang Kai-shek vai decretar um boicote aos
produtos japoneses e ordenar a movimentação de tropas para parecer que se
prepara para a guerra, mas é tudo encenação para acalmar a populaça. A
verdade, a dura verdade, é que não podemos correr o risco de um ataque
frontal aos japoneses. Seria o nosso fim. Temos de engolir o orgulho e ser
pacientes enquanto nos preparamos.”

No seu âmago, Bang sabia que o oficial tinha razão. Os japoneses eram
de fato muito fortes e não podiam ser enfrentados com leviandade. Não
haviam afinal derrotado a China em 1895 e a Rússia em 1905? Isso, porém,
não diminuía o sentimento de humilhação que dele, e de todos os chineses,
se apossava nesse momento.

Suspirou e olhou com desânimo para Lian-hua, que tudo seguia com
muita atenção; sentia-se impotente e talvez o melhor fosse irem-se embora.

“Bem… acho que vamos para casa.”
Su Tong apontou-lhe o indicador.
“Sim, vão”, acedeu. “Mas lembre-se de que vamos precisar de si.”
“por quê? Que posso eu fazer?”
O capitão já dera meia volta e encaminhava-se apressadamente para as

escadas, a caminho da reunião marcada para daí a pouco, e nem parou
quando respondeu.

“Os seus contatos com os americanos podem ser preciosos.”



X

O gabinete do ministro japonês dos Negócios Estrangeiros não era na
verdade um gabinete único, mas um espaço tranquilo onde se concentravam
vários gabinetes. Quando se apresentou no local e disse ao que vinha, Fukui
foi encaminhado para uma salinha onde se encontravam três secretárias,
todas elas ao serviço do ministro.

O visitante dirigiu-se à mais velha, como lhe tinha sido indicado, e
plantou-se diante dela. A secretária redigia um ofício e limitou-se a lançar-
lhe um olhar de relance.

“O que deseja?”
“Sou Satake Fukui, do bureau europeu. O meu diretor acabou de me

informar que sua excelência já assinou um certificado que me isentará do
serviço militar. Vinha levantá-lo.” “Sente-se e aguarde um momento.”

A secretária respondera sem sequer olhar de novo para ele, a atenção
presa ao texto que não parara de escrever. Percebendo que ela tinha nesse
instante outras prioridades,

Fukui recuou uns passos e acomodou-se numa cadeira encostada à
parede. Teria de esperar.

Como nada havia para fazer, distraiu-se a estudar as três mulheres que
trabalhavam no gabinete. Quando um minuto depois uma delas, por sinal a
mais bonitinha, lhe atirou um olhar de repreensão, como se o intimasse a
deixar de a examinar, desviou a atenção para os objetos inertes do gabinete
até pousar os olhos num jornal assente numa mesa a três metros do lugar
onde estava sentado.

Levantou-se e foi buscá-lo. Tratava-se do Chugai Shogyo Simpo dessa
manhã.

“Telegrama urgente para sua excelência!”
Fukui olhou na direção da voz e viu um paquete entregar um envelope à

secretária mais velha. A senhora ergueu-se imediatamente, dirigiu-se em



passos lestos à porta de um gabinete ao lado do secretariado, bateu com
suavidade, ouviu-se um “entre!”, ela fez uma vênia e entrou. Volvidos
apenas alguns instantes voltou a sair, fez nova vênia e regressou ao seu
lugar.

A atenção de Fukui regressou ao Chugai Shogyo Simpo dessa manhã. A
primeira página trazia notícias sobre a ofensiva na Manchúria e falava nas
“conquistas fantásticas” do Exército de Kwantung, a força japonesa
legalmente estacionada na Manchúria para proteger a linha dos Caminhos
de Ferro do Sul da Manchúria, conforme previsto nos tratados, e que
avançava ao longo da linha férrea e ia tomando todas as povoações ao longo
do caminho de mil quilômetros. A lista das cidades conquistadas era de fato
impressionante. Lendo o que estava escrito no jornal, Fukui enumerou-as
em voz baixa.

“Anshan, Haisheng, Kaiyuan, Tiehling, Fushan, Szeping-chieh,
Changchun, Kuanchengtzu, Yingkou, Antung…”

Como era possível derrotar os chineses com toda aquela facilidade? Os
articulistas do Chugai Shogyo Simpo mostravam-se inebriados com a
extraordinária marcha triunfal pela Manchúria e o tom dos seus textos era
de apoio entusiástico e incondicional ao pequeno exército vitorioso. Se uma
força de apenas onze mil homens conquistava tudo aquilo ao muito mais
numeroso exército chinês, o que não faria o Exército Imperial com o seu
milhão de soldados?

“Senhora Ayame? Senhora Ayame?”
“Sim, excelência?”
Fukui virou-se e reconheceu o ministro dos Negócios Estrangeiros; era

mais baixo do que parecia nas fotografias dos jornais. O governante viera à
porta do gabinete chamar a secretária mais velha e tinha os olhos presos
num pequeno papel que segurava entre os dedos, evidentemente o
telegrama que acabara de receber.

“Ligue-me para Inukai-shushou, se faz favor. É urgente!”
Inukai-shushou, toda a gente sabia no gabinete, era Inukai Tsuyoshi, o

primeiro-ministro.
“Imediatamente, excelência.”
O ministro voltou à sua secretária de tal modo absorto no que estava

contido no telegrama que nem se lembrou de fechar a porta. Segundos
depois ouviu-se o telefone tocar dentro do gabinete e, da cadeira do



secretariado onde permanecia sentado com o jornal nas mãos, Fukui
escutou a voz do ministro a atender.

“Moshi-moshi”, disse logo que pegou no aparelho. “Inukai-shushou?”
Levantou-se e fez uma vênia, apesar de o seu interlocutor se encontrar do
outro lado da linha. “Como está, senhor primeiro-ministro? Peço desculpa
por estar a incomodá-lo, mas tenho novidades de Genebra e, receio bem,
não são boas. A Sociedade das Nações está fazendo uma enorme pressão
para que as nossas forças na Manchúria retornem às soas posições iniciais e
exigem que o Japão cumpra as suas obrigações internacionais. O nosso
embaixador em Genebra acaba de me comunicar que, se as coisas
continuarem como estão, o nosso pais ficará totalmente isolado na cena
internacional. As movimentações diplomáticas estão se intensificando e a
coação começa a ficar muito alarmante, Inukai-shushou. Urge fazer alguma
coisa. Rogo a vossa excelência que peça de novo ao Estado-Maior do
Exército que cumpra a ordem do governo e se retire imediatamente do
território que ocupou, ou que pelo menos não avance mais. Isso é
imperativo.”

Sentado no seu lugar a folhear o jornal, fingindo que lia com muito
interesse as notícias mas na verdade escutando a conversa, Fukui ia
tentando deduzir o que o primeiro-ministro diria do outro lado da linha,
ciente de que havia um diálogo entre o que dizia o ministro e as pausas.

“Como? O Estado-Maior do Exército já deu essa ordem às nossas forças
na Manchúria? Mas, senhor primeiro-ministro, as informações de que
disponho, e que me asseguram estar atualizadas, são de que o Exército de
Kwantung continua a avançar…”

O ministro fez uma pausa para ouvir o que lhe dizia o chefe do governo.
“O quê?! O Exército de Kwantung não obedece a ninguém? Nem sequer

ao Estado-Maior do Exército?
Nova pausa.
“Mas… mas como é uma coisa dessas possível, senhor primeiro-

ministro? Isto é é gekokujo em grande escala!
Fukui arregalou os olhos ao ouvir a expressão. Gekokujo, ou

insubordinação, um fenômeno também conhecido no país por “os de baixo
a pressionarem os do alto”, era uma tradição de tal modo enraizada nos
meios militares do Japão que se tornara já quase legítima. Um guerreiro que
não conseguia obter a ordem e a justiça pela via legal, designadamente



devido à corrupção do poder instituído, tinha o direito de recorrer a
gekokujo para repor o que considerava ser a justiça.

O termo tinha a sua origem nos conflitos civis do século XV, quando os
subordinados atacaram e usurparam o xogunato Muromachi, e de certo
modo ecoava na famosa história dos quarenta e sete ronin, os samurais do
século XVIII que assassinaram o oficial de justiça responsável pela morte
do seu senhor feudal e depois cometeram seppuku, o suicídio ritual. O
exemplo dos quarenta e sete, que punha as obrigações giri para com o chefe
senhorial à frente da dívida chu para com o poder político, tornara-se aliás
uma lenda. Embora tecnicamente não fosse um caso de gekokujo, a história
era frequentemente invocada para legitimar essa prática insurrecional, não
havendo nenhum militar nacionalista que não sonhasse seguir o exemplo
dos quarenta e sete ronin.

Ainda no ano anterior, por exemplo, um fanático havia assassinado o
primeiro-ministro Osachi Hamaguchi por ele ter cometido o sacrilégio de
aprovar o tratado naval que impunha ao Japão um limite de tonelagem de
navios de guerra maior do que o imposto aos Estados Unidos e à Inglaterra.
Tal tratado, consideravam muitos militares, punha em causa a honra de bom
nome do Japão e o assassinato fora uma forma de o fanático mostrar que
conhecia giri, assim restabelecendo a honra da nação yamato, e que o giri
estava à frente da obrigação chu de obedecer ao poder político. A invasão
da Manchúria seguia o mesmo padrão, com os militares de novo a
comportarem-se como os quarenta e sete ronin e, mais uma vez, a porem o
giri, a honra de bom nome que havia sido manchada pela recente execução
pelos chineses de um oficial japonês acusado de espionagem, à frente do
dever de obediência ao governo imperial.

“Eu sei, senhor primeiro-ministro. Eu sei que os jornais andam
entusiasmados com os avanços do Exército de Kwantung e que o público se
mostra delirante com tudo isto. Eu sei que, com todo este apoio popular ao
Exército, é impossível inverter a situação. Eu sei que, para se manter em
funções, e nos termos da lei, o governo precisa da aprovação do Exército e
da Marinha. Mas… e a nossa autoridade? Isto é um golpe de estado
encapotado, excelência! Os militares, ao porem o giri à frente do dever de
obediência ao poder político, sequestraram a nossa política externa e
criaram uma situação irreversível. Eles não podem fazer isso! Além do
mais, há as nossas obrigações internacionais e…”

Mais uma pausa.



“Sim, com certeza. Estou ciente de que vossa excelência está a fazer o
que pode. Tenho perfeita noção de que há militares fora de controle e que
cada vez mais gente acha que, com as dificuldades econômicas e as
barreiras criadas pelos americanos à compra dos nossos produtos, só resta
ao Japão expandir-se e que a Manchúria é a nossa linha de vida, é a maneira
de sairmos da crise. Mas… como?”

Fez outra pausa.
“Sim, claro. Porém, é importante sublinhar que se isto continuar assim,

shushou, o nosso país ficará isolado internacionalmente, com todas as
consequências que daí advirão. Não me poderão depois ser assacadas
responsabilidades por tal fato, como o senhor primeiro-ministro deve
compreender.”

Ainda outra pausa.
“Eu percebo, mas dada esta situação de gekokujo em dimensões nunca

vistas não poderia vossa excelência levar o assunto a sua majestade
imperial? No fim de contas, o Exército de Kwantung está a atuar sem a
autorização de sua majestade, não é verdade? Considerando que o Manual
para os Soldados e Marinheiros estabelece claramente que a eterna dívida
chu para com o imperador é a lei superior e está por isso acima das
obrigações giri de honra, tenho a certeza de que uma intervenção daqueles
que andam por cima das nuvens resolveria o problema. Talvez sua
majestade pudesse…” Nova pausa.

A referência aos que “andam por cima das nuvens” era uma alusão ao
palácio imperial.

“Ah, muito bem”, assentiu o ministro depois de ouvir os argumentos do
chefe do governo. “Preferiria que vossa excelência avançasse já para essa
solução, mas compreendo que se trate de uma medida de último recurso e
que sua majestade imperial deve ser preservada das questões correntes da
governação. Mas é fundamental persuadir os militares a suspenderem as
operações na Manchúria, sob pena de…” Mais outra pausa.

“Sim, é verdade. Temos de dar tempo ao tempo. De qualquer modo,
shushou, permita-me chamar-lhe a atenção para a necessidade de termos o
maior cuidado na forma como nos referimos a esta guerra. Aliás, nem lhe
podemos chamar guerra. Isso é absolutamente imperativo.”

Hesitou, provavelmente porque o primeiro-ministro o questionava
quanto ao que acabara de dizer.



“Eu explico-lhe porquê, shushou. É que os americanos têm uma lei que
os obriga a declararem automaticamente a sua neutralidade sempre que uma
guerra começa em qualquer parte do mundo, está a ver? Essa lei implica um
embargo de venda de material de guerra às duas partes em confronto. Como
deverá compreender, uma coisa dessas não nos convém de modo nenhum.
Sugiro por isso que em vez de guerra lhe chamemos… deixe cá ver…
enfim, porque não incidente?”

Pausa.
“Isso, isso! Excelente! O incidente da Manchúria parece-me muito bem.

Muito bem, mesmo. É uma forma de evitarmos o embargo americano. Além
disso, shushou, há a considerar que…”

A voz desapareceu bruscamente. A secretária mais velha, apercebendo-
se de que toda a gente no secretariado estava a escutar a conversa entre o
ministro e o primeiro-ministro, levantara-se e fechara a porta do gabinete. A
seguir encaminhou-se para Fukui e, com um gesto seco, estendeu-lhe um
envelope.

“Aqui está.”
Apanhado de surpresa, Fukui pegou no sobrescrito e ficou a olhar para

ele com uma expressão de incompreensão.
“O que é isto?”
A secretária regressava já ao seu lugar.
“É a declaração de sua excelência para entregar no centro de

recrutamento.”



XI

Aquela jornada de trabalho no campo estava a ser tão dura como
qualquer outra do gênero, de maneira que Tatiana e as duas filhas só deram
pela presença do visitante quando ele abriu a porta traseira de casa e
apareceu no quintal com uns papéis nas mãos. Nadejda foi a primeira a vê-
lo e reconheceu-o de imediato; era Sergei Alyokhin, o operário de Kiev
“socialmente consciente” que integrava o corpo de
dvadtsatipyatitysyachniki, o grupo que Stalin havia criado para forçar a
coletivização dos terrenos agrícolas, e que as tinha visitado no ano anterior.

“Parabéns!”, gritou ele da porta. “Bem-vindas à grande revolução
agrícola dos sovietes, camaradas!”

A declaração levou as três a interromperem o trabalho. Apoiando o
corpo cansado à enxada, Tatiana fez uma careta e trocou com as filhas um
olhar intrigado.

“O que nos quer este agora?”, murmurou, desagradada com a visita.
“Vocês viram-no chegar?”

“Não, mãe”, respondeu Nadejda. “Mas pelos vistos esteve dentro de
casa.”

O homem aproximou-se, saltitando de um lado para o outro de modo a
evitar poças de água que lhe enlameassem as botas, até por fim chegar ao pé
delas.

“Temos de nos organizar”, disse. “A primeira brigada de kolkhoznik
deverá dar entrada na próxima semana. Convinha que estivesse tudo
preparado para os receber. Vou ficar convosco durante estes dias para vos
ajudar nos pormenores, está bem?” Fitou Tatiana e depois as filhas com um
sorriso entusiástico. “Por onde querem começar?”

Tatiana ajeitou o lenço que lhe cobria o cabelo.
“Desculpe, mas começar o quê?”
“O trabalho, claro.”



“Mas a trabalhar já eu estou e as minhas filhas. Não precisamos de si
para nada.”

“Não precisam? Então como vão organizar a recepção aos kolkhoznik?
Isto não é só eles chegarem aí e já está. Tem de haver acomodações
preparadas e o trabalho tem de ser distribuído.”

A troca de palavras deu a Tatiana a sensação de estar envolvida num
diálogo de surdos em que todos diziam coisas que os outros não entendiam.
Estariam a falar do mesmo assunto? Estreitou as pálpebras, esboçando um
semblante de perplexidade, e concentrou-se no que mais a perturbava nas
palavras do visitante.

“Kolkhoznik? Que kolkhoznik? O que vem cá fazer essa gente? Não
precisamos de kolkhoznik nenhuns!”

Após uma breve hesitação, Sergei soltou uma gargalhada.
“Ah, desculpe, camarada camponesa!”, exclamou. “Se calhar devia ter

começado pelo princípio.” Mostrou os papéis que trazia nas mãos. “O seu
marido, que quando esteve nos campos de trabalho deve ter finalmente
percebido as gloriosas virtudes da revolução de Outubro, já assinou.”
Destacou a última página e indicou um rabisco. “Olhe aqui a assinatura,
está a ver?”

Os olhos de Tatiana desceram para as folhas que pareciam querer
esvoaçar nas mãos do dvadtsatipyatitysyachniki. “Assinou o quê?”

“A coletivização da fazenda, claro.”
Siderada com a novidade, Tatiana fixou-o com olhos esbugalhados e o

mesmo aconteceu com as duas filhas.
“O quê?!”
Sergei manteve o sorriso desenhado na face; poderia ser uma expressão

de escárnio, mas parecia tão genuíno que talvez fosse de quem
verdadeiramente acreditava ter trazido a felicidade eterna àquela família.
Esboçou um gesto largo, a indicar o espaço em redor e as propriedades
vizinhas.

“A sua fazenda agora integra um kolkhoz.”

A igreja de Zelenyi Bir, que já era naturalmente pequena, menor parecia
perante a multidão de camponeses que nesse domingo comparecera à missa.
A coletivização das terras agrícolas deixara de ser voluntária e na prática
tornara-se forçada. Constatando que os ânimos começavam a exaltar-se, o



padre Konstantin apelara aos fiéis para que comparecessem à homilia desse
dia dizendo-lhes que iria falar sobre o assunto.

Os Skuratov também marcaram presença e instalaram-se a meio da ala
esquerda do santuário. Como acontecia em todas as igrejas ortodoxas
russas, não havia cadeiras e os fiéis tinham de permanecer em pé durante a
cerimônia inteira, apertados uns contra os outros, num ambiente pesado de
umidade gerada pelas respirações. Nadejda viu-se encaixada entre o pai e a
mãe. Apenas vinham os três, pois Anasrasvia e Pavel haviam ficado em
casa por serem ainda demasiado pequenos para participarem em eventos
daquela natureza.

As janelas da igreja eram estreitas e situavam-se no alto. O espaço
estava mergulhado na luz amarelada das veias, as sombras a dançarem ao
ritmo das chamas irrequietas, o odor forte a cera queimada a fundir-se com
o fedor ácido da transpiração e das roupas sujas. O olhar da garota
percorreu os ícones que decoravam o santuário; estavam destruídos, uns em
pedaços, outros decapitados, muitos esburacados, todos vandalizados.
Meses antes os rapazes do Komsomol, a Juventude Comunista, haviam
entrado naquela igreja e, como haviam feito em tantos outros pontos do
país, tinham-se posto aos tiros às estatuetas e às pinturas religiosas.
Nenhum ícone escapara.

Nadejda impacientou-se.
“Quando é que isto começa?”
“Chiu!”, devolveu a mãe. “Tem calma.”
A filha bufou de enfado. Quando começaria a missa?, interrogou-se.

Olhou em redor, tentando distrair-se. Observando o santuário apinhado de
gente e os símbolos escaqueirados, com a liturgia prestes a iniciar-se, e
comparando tudo aquilo com o que se passava na União Soviética, pareceu-
lhe difícil, apesar da sua tenra idade, não reparar nas espantosas
semelhanças entre o cristianismo e o comunismo. Um era branco e o outro
vermelho, um tinha o patriarca e o outro o secretário-geral do Partido
Comunista, um padres e o outro comissários políticos, um missas e o outro
comícios. Ambos contavam com zelotes encarregados do respeito pela
ortodoxia, o texto sagrado de um era a Bíblia e o do outro O Capital, o
profeta de um era Jesus e o do outro Marx, o símbolo de um era a cruz e o
do outro a foice e o martelo. A imagem de Jesus crucificado estava por toda
a parte e o retrato de Marx, Lenine e Stalin também. De resto num havia
irmãos e no outro camaradas, as seitas de um eram ortodoxos, católicos,



protestantes e coptas e as do outro socialistas, comunistas, anarquistas e
fascistas. Ambos tinham crentes, um seduzia as crianças na catequese e o
outro no Komsomol, um rezava o pai-nosso e o outro cantava a
Internacional, um juntava as palmas das mãos e o outro erguia o punho.

E, já agora, por que razão os crentes comunistas odiavam tanto as outras
religiões?

Porque eram rivais.
A missa começou com a liturgia habitual. O padre Konstantin levantou

os Evangelhos no altar e com eles na mão fez o sinal da cruz, dizendo
“abençoado seja o reino do Senhor e do Filho e do Espírito Santo, agora e
sempre até ao fim dos tempos”, como requerido pela tradição ortodoxa.
Seguiu-se uma sucessão de litanias, intercaladas por hinos cantados pelo
coro, e depois vieram as leituras de uma epístola de Paulo e do trecho
décimo do Evangelho de João.

Chegou por fim o momento da homilia.
“‘Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas’”,

começou o padre Konstantin por dizer, repetindo um versículo do
Evangelho de João que acabara de ler. “E justamente para proteger o
rebanho que aqui estou e é por ele que vos digo que o Anticristo desceu à
Terra e veio perseguir o pastor e as ovelhas. O Anticristo está a fechar
igrejas, a destruir ícones, a prender padres e a nacionalizar as escolas da
igreja da Santa Rússia. Essa é a perseguição ao pastor Mas o Anticristo
também persegue as ovelhas. Prometeu uma vida melhor para todos, mas o
que está na realidade a acontecer? Começou a retirar-vos as terras. Quando
cá chegou não tinha o Anticristo feito mil promessas de que vos daria mais
terras? E afinal o que faz? Tira-as. Em vez de terdes mais terras, agora não
tendes nenhuma. A coletivização é a marca do Anticristo e quem nos
kolkhozes trabalhar para sempre ficará manchado por essa marca
demoníaca. Haverá alguém que entre no Reino dos Céus com a marca do
Anticristo? Ninguém! Acaso Deus o consentiria? Jamais! Estais pois,
minhas ovelhas, perante uma escolha. Ou escolheis Deus ou escolheis o
Anticristo. Como vosso pastor só vos posso recomendar que salveis a vossa
alma eterna, rejeiteis o Anticristo e escolhais a salvação do Senhor.” Baixou
os olhos para o Evangelho de João e fez mais uma citação. “Jesus disse: ‘Eu
sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e
achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir; eu vim
para que tenham vida, e a tenham com abundância.’ Palavra do Senhor.”



Os fiéis responderam em coro.
“Palavra do Senhor.”
O padre Konstantin voltou a concentrar-se nas leituras do Evangelho de

João que considerava relevantes para a situação que viviam.
“Jesus disse: ‘As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as,

e elas seguem-me; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e
ninguém as arrebatará da…’”

“Este ajuntamento é ilegal!”, troou uma voz na igreja, interrompendo a
homilia. “Esta missa não passa de uma manobra contrarrevolucionária
orquestrada pelo clero reacionário para atiçar as massas crédulas e
supersticiosas contra a classe trabalhadora e assim sabotar as gloriosas
conquistas da revolução. Desenganem-se, pois o proletariado não permitirá
as manobras da reação!”

No meio de um zunzum, os olhares dos fiéis convergiram para a entrada
do santuário, onde parecia haver movimentações, e Nadejda chegou mesmo
a pôr-se em bicos de pés para observar melhor. Os crentes que se
encontravam no corredor central afastaram-se, deixando passar um homem
de macacão azul e boné de operário, acompanhado por dois ajudantes;
tratava-se evidentemente de um comissário político do Partido Comunista e
de dois milicianos.

“Os senhores façam o favor de respeitar a missa”, pediu o padre
Konstantin. “Queiram manter o silêncio ou então aguardar lá fora, se não se
importam.”

O comissário político deteve-se diante do altar.
“O senhor está a servir o ópio do povo para sabotar a ação popular e

alienar as massas. Não permitiremos que subtraia à classe operária as justas
conquistas da revolução de Outubro. O proletariado não admite que…”

Instalou-se um burburinho na capela. Os fiéis trocavam sussurros e
tentavam decidir o que fazer. Ainda traumatizado com a sua experiência no
campo de trabalho, Mikhail baixou a cabeça.

“Olhem para os nossos maridos”, murmurou Tatiana para as mulheres
em redor. “Estão aterrorizados e não vão fazer nada. Os comunistas
destruíram-lhes a alma.”

“Temos de ser nós”, argumentou uma outra. “Os bolcheviques não se
atreverão a fazer-nos o que fazem aos nossos homens.”

“Além do mais, não ouviram o padre?”, disse uma terceira. “Temos de
escolher entre Deus e o Anticristo, entre o Céu e o Inferno. O que escolhem



vocês?”
Diante do altar, o comissário político continuava a sua prédica e o padre

Konstantin, aparentemente intimidado, calara-se.
“A revolução passa pela coletivização!”, dizia o comissário político, de

punho no ar. “Com os kolkhozy e os sovkhozy> os camponeses sem terras
passam a possuir terra. A produção irá disparar, atingindo assim os
objetivos sabiamente traçados pelo comité central no visionário plano
quinquenal que a todos trará prosperidade. O camarada Stalin disse que…”

“A coletivização é um embuste!”
O grito foi lançado por uma voz feminina e provocou o silêncio

absoluto na capela. Estupefatos com a afirmação, uma verdadeira blasfêmia
no credo comunista, o comissário político e os dois milicianos viraram os
olhos na direção da voz.

“Quem disse isso?”
O silêncio absoluto prolongou-se por alguns segundos, como se toda a

gente tivesse suspendido a respiração.
“Vocês afirmam que a grande vantagem da coletivização é que os

camponeses sem terras passam a ter terras”, indicou uma segunda voz
feminina vinda de uma outra direção. “Mas o fato é que quase não há
camponeses sem terras. Todos temos terras. O que se está a passar é que
vocês, fingindo que nos estão a dar terras, na verdade estão a tirá-las. Não
veem a miséria que esse comunismo que vocês apregoam está a espalhar
entre nós?”

Os homens do Partido Comunista viraram-se para esta segunda mulher.
Tratava-se de uma idosa que se levantara do seu lugar de modo a ser vista e
que falara num tom respeitoso.

“Mas a camarada camponesa não percebe que isso é para o bem
comum?”, argumentou o comissário político com cordialidade; no fim de
contas sabia que estava perante um auditório que lhe era naturalmente
hostil. “Trabalhando a terra juntos poderemos ter maior produtividade e
ganhar melhor, até porque…”

“Balelas?” cortou uma terceira voz feminina, ganhando atrevimento.
“Como é que ganhamos melhor? Em quê?” “Bem, todos os que trabalham
nas cooperativas recebem o seu quinhão, não é verdade?”

“A preços irrisórios fixados pelo governo”, lembrou uma quarta voz.
“Vocês ficam-nos com as colheitas e o que nos pagam por elas é muito
menos do que nós ganhávamos quando as terras eram nossas. Além do



mais, estão a explorar desavergonhadamente o nosso trabalho. Pagam-nos
oito rublos por cem quilos de centeio, mas depois vendem o centeio a mais
de trezentos rublos o quilo! Acham isso justo?” “Querem fazer-nos voltar
aos tempos em que éramos servos e eles senhores!”

“Tenham vergonha! Há gente com fome!”
“Stalin é o novo czar!”
“É pior! É pior!”
Vendo os homens do Partido Comunista atrapalhados e cada vez mais

camponesas a vencerem o medo e a falarem para contestar a coletivização
forçada, a multidão começou a agitar-se e a ganhar mais e mais
atrevimento.

“Em vez de nos darem mais terras, estão a tirá-las!” “Põem as nossas
famílias em comunas para nos tirarem os filhos. Não só nos roubam as
terras e o pão como também nos querem agora roubar a família! Não
podemos aceitar isso!”

“É o Anticristo!”
Constatando que a situação estava a sair do seu controle, o comissário

político ergueu as mãos.
“Calma, camaradas! Calma!”
“Qualquer dia nós, as mulheres, também seremos coletivizadas! Deixará

de haver mulheres de um só homem e cada uma pertencerá a todos!
Começam por nos coletivizar as terras e acabam por coletivizar toda a
gente. Pertenceremos a todos os homens, seremos todas putas! É isso a
coletivização! ”

“No Cáucaso já confiscaram os cobertores das pessoas!”, lembrou uma
outra. “Querem que toda a gente durma na mesma cama sob um único
cobertor! É uma pouca-vergonha!”

O comissário político e os dois milicianos faziam sucessivos gestos com
as mãos, esforçando-se por dominar a turba cada vez mais agitada.

“Camaradas, calma! Calma!”
Mas ninguém se acalmava e cada vez mais gritos atravessavam a

capela, as vozes crescentemente empolgadas, os punhos cerrados no ar, as
carantonhas furibundas, os dentes arreganhados.

“É o Anticristo!”
“Morte ao Anticristo!”
Gerou-se de repente um pandemônio infernai, com mulheres a saltarem

para o corredor centrai da igreja e os homens a segui-las, dominando os três



elementos do Partido Comunista. Todos se empurravam a todos e Nadejda
teve de agarrar com força a mão do pai para conseguir manter-se de pé, mas
já não foi a tempo de segurar a mie; viu-a desaparecer no meio da turba
ululante, arrastada, ou se calhar ela própria a arrastar os outros, na direção
do corredor central.

O boné do comissário político voava pelo ar e a multidão confluiu para
o exterior Num ambiente de grande exaltação gritava-se “morte ao
Anticristo!” e “morte ao feudalismo!” Sempre agarrada ao pai, e a defender-
se dos empurrões e das cotoveladas, Nadejda conseguiu proteger-se por
detrás de ama coluna até a igreja se esvaziar

A calma pareceu ter voltado ao santuário; os gritos já só vinham do
exterior

“O pai está bem?”, perguntou ela. “Não se feriu?”
Com a sobriedade de quem nessa manhã apenas consumira um copo de

vodka, Mikhail assentiu.
“Vamos embora.”
Um clamor ergueu-se nessa altura da rua. Ainda de mão dada, pai e

filha percorreram o corredor central apinhado de detritos e saíram por fim
da igreja. A praceta estava pejada de gente e Nadejda apenas via um mar de
cabeças e punhos cerrados no ar. A algazarra era geral e parecia obedecer a
impulsos repentinos.

“Morte ao Anticristo!”, berrou uma voz. “Vamos incendiar o soviete de
Zelenyi Bir!”

A turba rugiu aprovadoramente.
“Temos de queimar os campos de cereais!”, gritou outra voz. “Se o trigo

não é para nós, não será para ninguém! G Anticristo não ficará nem com um
quilo do que é nosso!”

Novo clamor de assentimento.
Alguém soltou um “vamos!” inflamado e a multidão começou a

movimentar-se. Viram-se tochas a ser ateadas e de um edifício das
redondezas, a sede do soviete local, ergueu-se subitamente fumo negro. A
seguir a multidão desatou a correr pelas ruas da povoação, dirigindo-se com
um bruá aos campos de trigo com as tochas nas mãos.

A praceta esvaziou-se num ápice e foi então que Nadejda viu
pendurados nas árvores três corpos enforcados. Horrorizada, a adolescente
enterrou a cara na barriga de Mikhail.

“Paizinho!”



Eram os homens do Partido Comunista.



XII

O eléctrico estava apinhado de gente e quase todos os passageiros liam
os jornais, ou porque os tinham comprado ou porque espreitavam sobre o
ombro dos que os haviam adquirido. O Asahi Shinbun era o mais lido, mas
viam-se também exemplares do Yomiuri Shinbun, do Chugai Shogyo
Simpo, do Tokyo Nichi Nichi Shinbun, do Nikkan Kogyo e de vários
outros. Todos diferentes, mas todos iguais no grande tema da primeira
página, os estrondosos triunfos do Exército de Kwantung na Manchúria e as
grandes parangonas a exaltar a “Vitória esmagadora!” da véspera e a
proclamar que “Ninguém trava o Japão!”

Equilibrando-se com a ajuda de uma pega do eléctrico, Fukui pousou os
olhos nas páginas do Kokumin Shinbun que um passageiro lia ao lado dele.
O jornal estava aberto na página da coluna do prestigiado articulista Hosono
Shigekatsu, que escrevia que o Japão e a China já estavam há muito tempo
em guerra não declarada e o Exército de Kwantung se limitara a assumir a
situação com frontalidade e coragem.

“Oye!”, exclamou um dos passageiros apreciativamente. “Os nossos
rapazes são imbatíveis, hem?”

“É o que vale a este país”, devolveu o passageiro do lado, que lhe
espiava o jornal. “Se estivéssemos à espera dos políticos estávamos bem
arranjados.”

“Ah, os políticos! Essa gente é só conversa fiada. Falam, falam, mas os
únicos que fazem alguma coisa são os militares.” Fez um gesto a indicar a
rua. “Olhe só para os mendigos que se encontram por toda a parte. Os
políticos e a alta finança e os gaijin criaram esta crise, com os seus
esquemas e a corrupção, mas quem há de nos tirar dela ainda serão os
nossos militares, vai ver. A Manchúria, com todas as suas riquezas, vai nos
ajudar a sair deste aperto da economia. Os americanos deixaram de comprar
os nossos produtos? Que se danem! A Manchúria nos salvará.”



“Sem dúvida. Os únicos a defender o Japão são os militares, pois
claro!”

“Os políticos é só roubar, essa cambada de abutres!” “Nem mais!
Disseram-nos que fizéssemos como os gaijin, praticássemos a democracia e
o capitalismo e mais não sei quê, e quando a Bolsa de Nova Iorque foi a
baixo quem é que pagou a fatura? Quem foi? Nós, claro! Ah, se não fossem
os militares, meu caro, estávamos todos perdidos!” “A solução para este
país é uma reforma liderada pelos militares que ponha fim à corrupção
desavergonhada dos políticos, das grandes empresas e da alta finança. A
solução é a expansão para a Manchúria. A tropa é a nossa esperança!”
Várias vozes cruzaram-se no interior do elétrico, todas a elogiar os militares
e a criticar o Ocidente, o governo e a liderança econômica e financeira.
Fukui olhou para a rua e viu multidões nos passeios a observar mapas e
fotografias da guerra na Manchúria que se encontravam expostos em
algumas vitrinas. O país parecia ter sido contagiado pela febre da guerra.
Não havia dúvida, pensou Fukui. A maioria dos japoneses estava
inequivocamente do lado do Exército de Kwantung.

Assim seria difícil travar os militares.
O elétrico deteve-se a meio de uma rua e Fukui constatou que se tratava

da paragem que pretendia, pelo que furou apressadamente entre os
passageiros em direção à saída e saltou para a rua. Uma vez no passeio,
verificou que o envelope que lhe fora entregue no gabinete do ministro se
mantinha no bolso do casaco e começou a andar.

Ao terceiro passo viu-se rodeado por um grupo de alunos do secundário
de fardas da escola com galhardetes e bandas com a bandeira japonesa à
volta das mangas das camisas.

“O honorável senhor não quer contribuir para os nossos bravos
soldados?”, perguntou um deles, estendendo-lhe uma caixa com um buraco
para inserir moedas. “Ajude os heróis!”

Fukui encarou os jovens com ar desconcertado, procurando improvisar
uma resposta.

“Uh… já dei,”
“Não quer dar mais?”
“Depois”, disse, recomeçando a caminhar em passo rápido para escapar

à horda que o cercara. “Amanhã darei mais.”
Aqueles peditórios espalhavam-se já pela cidade. As garotas ofereciam-

se para servir como enfermeiras, os reservistas reuniam-se por todo o país e



emitiam resoluções apaixonadas em defesa da pátria e até os sindicatos se
juntaram às escolas e às instituições de beneficência e puseram patrulhas
nas ruas a interpelar transeuntes para angariar fundos destinados ao
Exército de Kwantung. Os mapas da Manchúria esgotavam-se nas lojas e os
jornais nos quiosques; dizia-se até que em breve seriam estreadas peças de
teatro a enaltecer o heroísmo dos soldados japoneses na Manchúria. Graças
ao Exército de Kwantung, o Japão mostrava que conhecia giri! Ninguém
mais riria da nação yamato nem poderia dizer que os japoneses não
conheciam giri! O yamato damashii, o espírito japonês, permanecia intacto.

Nada disto já surpreendia Fukui, pois ainda na véspera ouvira na rádio
uma nova canção popular a saudar as nobres forças militares do Japão na
sua gloriosa arrancada para a vitória.

Onde iria aquilo parar?
Aproximou-se do centro de recrutamento militar e perguntou à sentinela

plantada à porta onde deveria tratar das questões relacionadas com o serviço
militar. Foi direcionado para o guichê dos recrutas e encaminhou-se para o
local. Uma vez aí, acabaria por ser redirecionado para outra repartição no
mesmo edifício.

“Esse assunto não é aqui”, comunicou o soldado de serviço ao guichê,
devolvendo-lhe o envelope. “Terá de falar com o tenente da polícia militar.”

“Onde está ele?”
O recepcionista apontou para o corredor.
“Terceira porta à esquerda.”
Com o sobrescrito na mão, Fukui deteve-se diante da porta indicada e

deu dois toques na madeira com o nó dos dedos.
“Entre!”
Abriu a porta e viu um homem fardado, de insígnias de tenente cosidas

ao ombro, a ler o exemplar desse dia do Tokyo Nichi Nichi Shinbun.
“Dá licença?”
O militar virou-se para o visitante e os olhos incrédulos de ambos

ficaram presos um no outro.
“Osorochi-san!”, exclamou o homem da polícia militar, pondo-se de pé.

“O que estás aqui a fazer?”
Era Miyamoto Sawa.
Fukui não sabia o que dizer. A última coisa que esperara, e desejara, era

ver ali o seu antigo inimigo dos tempos da Escola Primária de Tsuchiura.
Havia já séculos que as relações entre os Satake e os Miyamoto, duas



velhas famílias rivais de samurais, não eram boas, pelo que aquele encontro
nada tinha de auspicioso.

“Eu…”, titubeou. “És tu que… enfim…” Passou os olhos pela salinha
para se certificar de que não havia ali outra pessoa a quem se pudesse
dirigir para tratar do seu problema. “Quem é que está encarregado das
questões relacionadas com a isenção do serviço militar obrigatório?”

Ao ouvir a pergunta, o tenente Sawa pôs as mãos nas ancas e inclinou a
cabeça de lado, esboçando assim uma expressão de desconfiança.

“Não me digas que também queres fugir às obrigações com a nossa
amada pátria, Osorochi-san!” retorquiu em tom de repreensão. “Vocês, os
Satake, não aprendem, hem? Tua família não conhece giri nem tem yamato
damashii”.

O uso repetido da velha alcunha de Osorochi-san, ou Senhor Piegas,
mais o fato de Sawa acusar os Satake de não terem honra social e de bom
nome nem estarem imbuídos da alma japonesa, espicaçou o visitante.

“Não me venhas com conversas”, retorquiu Fukui. “Tenho um assunto
para tratar e quero resolvê-lo sem complicações desnecessárias.” Estendeu-
lhe o envelope que trazia na mão.

“Tenho aqui uma declaração que poderá ser útil para clarificar a minha
situação em relação ao serviço militar. A quem devo entregá-la?”

Sawa fez um gesto a indicar-lhe que entrasse no gabinete. “Fui
destacado pelo Kempeitai para analisar os pedidos de isenção da tropa”,
disse, pegando no sobrescrito e abrindo-o. “Mas aviso-te já de que, se isto é
uma declaração médica que arranjaste à má fila para te safares das tuas
obrigações giri para com a pátria e da tua dívida chu para com sua
majestade imperial, comigo isso não vai resultar. Temos aqui médicos com
critérios mais rigorosos.”

Confiante, Fukui ignorou o aviso e sentou-se na cadeira que lhe foi
indicada.

“Tu agora estás no Kempeitai?”
“Hmm-hmm”, confirmou o tenente enquanto desdobrava a folha que

extraíra do envelope. “Alistei-me na polícia militar e estou à espera que me
chamem para a Manchúria.” Calou-se por momentos para ler o documento.
Quando acabou, olhou para o visitante. “Olha, olha… Agora estás no
Ministério dos Negócios Estrangeiros?”

“É o que diz aí, não é?”, devolveu Fukui, cruzando os braços em
postura expectante. “Então e agora? O que se segue?” Sawa acomodou-se à



secretária e, espreitando várias vezes o certificado, pôs-se a preencher um
formulário.

“Suponho que, se o ministro declara que és necessário no ministério por
motivos ligados ao superior interesse nacional, sou forçado a dar
deferimento ao pedido de isenção. Mas a mim não me enganas tu,
Osorochi-san. És tão imprescindível no Ministério dos Negócios
Estrangeiros como uma gueixa num combate de sumo.”

“Ah, sim. Tu é que deves ser imprescindível para aqueles malucos que
estão a avançar pela Manchúria fora.”

“Malucos?”, empertigou-se Sawa. “Não te atrevas a referir-te aos
grandes patriotas do nosso glorioso Exército de Kwantung nesses termos,
Osorochi-san. Eles estão a mostrar ao mundo que os japoneses conhecem
giri! Os chineses executaram o nosso oficial e sabotaram a linha férrea em
Mukden. Com esses atos criminosos puseram em causa a honra da nação
yamato! Uma coisa dessas não podia continuar impune!” “Tens razão, não
são malucos”, corrigiu o visitante. “São loucos perigosos que estão a
arrastar o Japão para um desastre de proporções inimagináveis!”

O tenente do Kempeitai apontou-lhe o dedo furioso. “Quem está a
arrastar o Japão para o desastre são aldrabões como os políticos e chorões
como tu, Osorochi-san!”, vociferou. “A Manchúria é a única solução para o
Japão, não percebes? Temos oitenta milhões de pessoas a viver neste país
minúsculo e estamos tão apertados que já ninguém consegue dar um peido
sem que toda a gente o cheire. Se queremos dar emprego aos milhares de
operários e agricultores que os gaijin e os políticos e a alta finança lançaram
na miséria, temos de nos expandir para a Manchúria. Não vês que a
América, depois do colapso da bolsa, deixou de nos comprar produtos? Se
não vendemos à América, vendemos a quem? Precisamos da Manchúria! É
ela a nossa linha de vida.” “Folgo em constatar que admites implicitamente
que a execução do nosso oficial e o incidente de Mukden não passaram de
pretextos para a nossa expansão…”

“Chama-lhes pretextos ou o que quiseres. O fato é que temos já
demasiada gente para um arquipélago tão pequeno e a nossa economia foi
estrangulada pelos gaijin e pelas medidas protecionistas que eles tomaram
depois do colapso da Bolsa de Nova Iorque. Além do mais, se queremos ser
uma grande potência, faltam-nos as matérias-primas. Se o Ocidente se
espalha pelo mundo e estabelece colônias por toda a parte para se abastecer
e crescer, por que razão não poderemos nós fazer o mesmo na Manchúria,



que possui os recursos minerais de que necessitamos? Por que razão a
anexação americana das Filipinas se justifica, mas a ocupação japonesa da
Formosa não? Por que razão os ingleses podem ocupar a Índia mas os
japoneses não podem ocupar a Coreia? Quantas vezes nos últimos trinta
anos os americanos não intervieram militarmente no Haiti, em Cuba, na
República Dominicana e na Nicarágua? Por que razão podem os
americanos cortar a Colômbia ao meio para fazerem o Canal do Panamá,
que tanto jeito lhes faz, e nós não podemos ocupar a Manchúria para nos
salvarmos? O que dá aos gaijin mais direitos que a nós? A força?” Cerrou o
punho e bramiu-o no ar. “Pois força é agora o que nós temos!” Fukui
franziu o sobrolho.

“Então o nosso objetivo é estabelecer colônias pela Ásia, como fizeram
os gaijin

“A missão histórica do Japão é livrar os asiáticos do domínio do homem
branco”, refraseou o seu interlocutor; ciente de que deveria camuflar melhor
as verdadeiras motivações por detrás da expansão que defendia. “Os nossos
irmãos da Índia e da China só se libertarão do jugo dos gaijin com a nossa
ajuda e liderança. Somos na Ásia o irmão mais velho e os chineses devem-
nos o respeito e a reverência que um irmão mais novo deve ao irmão mais
velho. Cada um no seu lugar próprio, não é verdade? O nosso lugar é o do
irmão mais velho da Ásia.” “O que queres dizer é que temos de substituir os
gaijin na dominação do continente…”

Sawa suspirou.
“E qual o mal disso? Alguém tem de dominar a Ásia, Osorochi-san. É

melhor sermos nós do que os gaijin, não te parece? Se não o fizermos, a
raça asiática se tornará degenerada e será destinada à extinção. Isto está
cientificamente provado por Darwin, como bem sabes.”

“Mas não achas que seria melhor deixar os chineses governarem a
China?”

“Os chineses têm-se mostrado perfeitamente incapazes de se
governarem, como decerto não desconheces. Precisam do Japão como os
irmãos mais novos precisam do mais velho. Além disso, convém lembrar
que a Manchúria não é propriamente a China.”

“Então deixemos os manchus governarem-se a si próprios.” Sawa soltou
uma gargalhada.

“Quais manchus? Estás a falar no clã dos Zhang? Essa gente tem
governado a Manchúria estes anos todos à custa de corrupção, nepotismo,



monopólios e impostos tão altos que chegam a ser confiscatórios. Os Zhang
dão-se até ao luxo de ter um exército privado que consome oitenta por cento
dos recursos financeiros do estado manchu. E esta ladroagem que tu achas
que deve governar a Manchúria? Mas há alguém de bom senso que pense
que os Zhang são capazes de governar a Manchúria melhor do que nós?”

O seu interlocutor tinha razão, e Fukui sabia. A administração do
falecido marechal Zhang Zuolin fora um desastre e o filho, o jovem
marechal Zhang Xueliang, que todos sabiam ser um mulherengo e um
viciado em ópio e em morfina, não ia por melhor caminho.

“Então qual é exatamente o vosso plano?”
“Queremos expulsar a autoridade chinesa da Manchúria e criar aí um

estado autônomo que nos seja favorável e onde nós e as populações
chinesas, manchus, coreanas e russas brancas possamos viver em ordem e
harmonia. Os bolcheviques estão em expansão e, se não tivermos cuidado,
um dia destes acordamos com eles às nossas portas. A Manchúria servirá de
tampão entre nós e os bolcheviques e criará um mercado para os nossos
produtos. Se os americanos deixaram de nos comprar os bens, temos de os
vender noutro sítio. A verdade é que não podemos continuar a depender dos
gaijin, precisamos de nos tomar autossuficientes.”

“Pois, mas as coisas não se resolvem com os militares a assumirem o
controle da política externa e a declararem guerras à primeira oportunidade.
Há as questões do direito internacional, da justiça, dos compromissos
que…”

“Justiça?”, atalhou Sawa, elevando a voz. “Fica sabendo, Osorochi-san,
que não haverá justiça internacional enquanto não existir uma distribuição
equitativa das riquezas do mundo, ouviste? E aí o Japão tem sido muito
prejudicado. O nosso país pertence a um grupo de nações que, por
infortúnio, não dispõe de recursos naturais. Temos de ocupar territórios que
os possuam, para garantir a sobrevivência da nossa raça. Como sabes,
Spencer provou cientificamente que a história da humanidade demonstra
que só vencem os mais fortes. Os fracos são extintos. A Manchúria é
fundamentai para a nossa sobrevivência enquanto raça!”

Fukui esboçou um semblante irônico.
“É um esquema muito bonito, sim senhor”, disse com o sarcasmo a

morder-lhe as palavras. “Mas esqueceste de que sua majestade imperial e o
Ministério da Guerra já se recusaram a sancionar tal plano porque
perceberam que, embora se refugie em ideais aparentemente tão nobres e



num raciocínio tão lógico, na realidade implica uma agressão camuflada e
irá gerar reações na China e no Ocidente que poderão provocarmos grande
prejuízo. À posição de sua majestade imperial, como muito bem sabes, é tai
setsu.”

O argumento era poderoso, sobretudo por invocar a opinião do
imperador sobre o assunto, algo que Sawa não podia ignorar pois o chu para
com sua majestade estava acima de tudo. Não era a velha máxima que dizia
que “o ôn do imperador é incomensurável”? O ôn constituía uma dívida
eterna contraída por cada japonês pelo simples fato de existir, e no caso de
sua majestade pagava-se eternamente com chu. Ora o chu aparecia descrito
pelo Manual para os Soldados e Marinheiros justamente como tai setsu, a
lei superior, aquela que se sobrepunha a tudo, incluindo as obrigações giri
para com a sociedade e o bom nome. Acontece que esse documento sagrado
emitido pelo imperador Meiji no século anterior definia também o giri
como a lei inferior, subalternizando-a assim ao chu.

“Pois… uh…”
Ciente de que devia chu ao imperador, o tenente hesitou antes de se

calar. Sem saber o que dizer, debruçou-se sobre o formulário e acabou de o
preencher.

“É verdade que os ocidentais se arrogam o direito de fazer coisas que
nos negam a nós, isso é inegável”, reconheceu Fukui, conciliatório.
“Contudo, precisamos de proceder com a máxima prudência, pois corremos
o grave risco de as consequências políticas do nosso avanço pela Manchúria
se sobreporem às vantagens econômicas. Penso que essa preocupação está
na mente de sua majestade imperial.”

Embrenhado na sua tarefa, Sawa carimbou o formulário e assinou-o. A
seguir fê-lo deslizar sobre a secretária na direção do visitante e quebrou
enfim o silêncio a que se remetera.

“O pedido foi deferido.”
Sentindo o embaraço do interlocutor, e ignorando o documento que o

dispensava formalmente do serviço militar, o homem do Ministério dos
Negócios Estrangeiros sorriu.

“Noto que não tens resposta para o meu argumento”, disse, provocador.
“Sua majestade imperial não aprovou o belo plano de que falaste. Se calhar
é porque não é tão perfeito como parece quando apresentado com palavras
tão bonitas.”



A réplica veio por fim em voz baixa, quase submissa. “Sua majestade o
imperador foi mal aconselhado.”

Fukui não conteve uma gargalhada.
“Ah, não me venhas com histórias!”
“É como te digo, Osorochi-san!”, empertigou-se Sawa. “Os políticos

que estão a enterrar a nossa pátria andam a gravitar em torno de sua
majestade imperial que rodeiam de péssimos conselhos. A democracia ao
estilo dos gaijin está a ser usada para, fingindo que serve os interesses do
povo, na verdade servir os interesses do Ocidente, dos políticos e dos
capitalistas que tudo abocanham.” Fez um gesto para a janela. “É por isso
que vês esta crise toda à nossa volta. Porque começou ela? Por causa dos
gaijin e da sua alta finança, ou não foi?” Abanou a cabeça. “A dependência
da nossa economia em relação à América está a sair-nos muito cara.
Demasiado cara.”

“Então o que sugeres que façamos?”
“Não é evidente? Perante esta grave situação, o Japão só tem uma saída:

acabar com o capitalismo e a sua expressão política, a democracia. As
barreiras entre a nação e sua majestade imperial têm de ser removidas. Isto
significa que teremos de eliminar o governo e o parlamento e instituir um
regime em que sua majestade imperial, liberto enfim dos abutres políticos
que pululam à sua volta, exerça diretamente os seus poderes celestiais.
Assim o Japão tornar-se-á outra vez uma única família, com sua majestade
imperial à cabeça. De novo forte, a nossa pátria assumirá a liderança de
todas as nações do mundo e imporá uma paz nipônica ao planeta. É esse o
plano de fundo.”

“Oye!” exclamou Fukui. “Que plano grandioso! E achas que os chineses
e os gaijin ficarão de braços cruzados a ver-nos impor essa vossa celestial
paz nipônica?”

Sawa encolheu os ombros com indiferença.
“Haverá guerra, eu sei. E depois? Não é a luta peia sobrevivência que

leva ao domínio das espécies mais fortes e à extinção das mais fracas? A
guerra é o preço a pagar por tomar o Japão o farol do mundo e trazer
felicidade a toda a humanidade. Os deuses fizeram dos japoneses o povo
escolhido e é nosso dever espalhar a nossa felicidade por toda a Terra.
Muitas pessoas morrerão, é verdade, mas faremos isto para o seu próprio
bem.”



O visitante estreitou as pálpebras e ficou um longo momento a mirar o
tenente do Kempeitai, como se o dissecasse. “Olha lá, tu acreditas mesmo
nessas balelas, não acreditas?” Explodindo em fúria, o militar deu um salto
na cadeira. “Balelas? Como te atreves, Osorochi-san?”

Ignorando o interlocutor, Fukui pegou no certificado já carimbado e
assinado e dobrou-o com cuidado. Meteu-o ao bolso, girou nos calcanhares
e abriu a porta. Antes de sair para o corredor, todavia, virou-se para trás e
encarou Sawa.

“Da próxima vez que me chamares Osorochi-san dou cabo de ti.”
E bateu a porta com estrondo.



XIII

Um sol saboroso banhava a baía de Cascais, os seus reflexos a
cintilarem como mil diamantes alinhados sobre o azul irrequieto das águas.
Os tripulantes de múltiplos barcos de pesca acabados de chegar da faina
iam descarregando o peixe na pequena praia por entre uma revoada de
gaivotas que evoluíam por cima dos homens e das bancas de peixe em
nuvens densas, todas a grasnarem com excitação perante o cheiro e a visão
do pescado; nenhuma, porém, se atrevia a aproximar-se, receando a atenção
vigilante dos pescadores.

“Sabe o que lhe digo?w, perguntou Oliveira Salazar, o olhar fascinado
pela elegância da linha de costa que ziguezagueava até Lisboa. “Se o
destino e a divina providência conspirarem para que eu fique cá pela
capital, o que está longe de ser certo, ainda hei de arranjar uma fortaleza
assim por estas paragens. Talvez o forte de Santo Antônio do Estoril…”

Artur acompanhava distraidamente o voo das gaivotas sobre o peixe
descarregado.

“E onde iria o senhor doutor buscar dinheiro para tal?” “Ao meu salário,
ora essa!”, quase se escandalizou o ministro das Finanças. “Onde queria que
fosse?”

“Não estou a duvidar, senhor doutor. Justamente por saber como vossa
excelência é um homem de boas contas é que me pergunto como chegaria o
seu salário para alugar o forte de Santo Antônio do Estoril. Uma coisa
dessas deve custar muito dinheiro…”

“Já me estive a informar e não é bem assim. O forte pertence pelos
vistos ao Instituto de Odivelas e disseram-me que é possível alugar apenas
umas divisõezinhas. No verão poderá dar um belo local de trabalho. E não
pense que meterei dinheiros do estado porque não o farei. Pagarei do meu
próprio bolso.” Os pescadores pareciam incansáveis no seu labor na baía,
transportando de um lado para o outro redes e cestos com o peixe apanhado



na faina. A certa altura um deles pôs-se a trautear um fado então na moda,
por esses dias popularizado por Alfredo Lulu, também conhecido por
Marceneiro, o jovem fadista que dividia a vida entre os palcos e o seu
trabalho nos estaleiros da CUF.

E sempre tristonha e ingrata Que se torna a despedida De quem temos
amizade,

Mas se a saudade nos mata Eu quero ter muita vida Para morrer de
saudade.

Os versos cantados em tom melancólico arrancaram um trejeito de
desagrado a Salazar.

“Os povos sábios ou são tristes ou são cínicos”, disse em jeito de
desaprovação. “A nós, portugueses, coube-nos ser tristes.”

“Tristes?”
“Sim, tristes. A tristeza lusitana tem boa cepa, como o vinho, o queijo, a

maçã, o granito.”
As palavras do ditador surpreenderam Artur.
“O senhor doutor não gosta de fado?”
“Detesto o fado, pois é deprimente e amolece as pessoas, esvazia a alma

das suas energias e incita à inação. Prefiro os cantares do Norte, como o
vira do Minho e as chulas da Beira, cheios de vigor. Também detesto o
futebol, que infantiliza as gentes, e a crença em Fátima, que as aliena.”

Até ali encostados à janela da Cidadela de Cascais à conversa enquanto
observavam a baía e escutavam os pescadores, os dois homens ouviram
nesse instante a porta abrir-se atrás deles e se viraram para trás para encarar
a pessoa que acabava de entrar.

“Essa vista é um espetáculo, hem?”
Tratava-se do presidente da República.
“Senhor presidente, muito bom dia.”
Após cumprimentar os visitantes, o general Oscar Carmona indicou-lhes

os seus lugares, dois cadeirões junto à lareira, onde a lenha incandescente
crepitava com suavidade.

“Adoro Cascais”, disse o chefe de Estado. “O clima é doce e o ambiente
agrada-me. Passo aliás grande parte do tempo aqui na Cidadela, como
sabem. É melhor do que Belém.” “A excepção dos pastéis, excelência.”

“Os pastéis mandam-se trazer, senhor doutor”, retorquiu o presidente da
República. O seu olhar saltitou entre os dois interlocutores. “Esta conversa
deveria ser apenas consigo, senhor doutor. Mas não me esqueço de que o



major Teixeira esteve conosco quando nos conhecemos, em 1926, como
também não esqueço que foi ele o emissário que dois anos depois o
convenceu a aceitar a pasta das Finanças. Além de que, tanto quanto me foi
dado a entender, se mantêm em contato, não é assim?”

“O major Teixeira teve a amabilidade de nos ajudar em certos
momentos difíceis, como aconteceu quando do lamentável episódio
revolucionário do ano passado no Rossio. Foram aliás os últimos
acontecimentos do gênero na capital e creio que agora a oposição está
enfim domesticada.” “Estou a par disso”, assentiu o general Carmona. “De
resto, o senhor doutor na altura teve graça. Limitou-se a emitir uma nota
oficiosa a dar conta dos danos provocados peias insurreições ao tesouro e à
economia nacional.” “Entre cinquenta e sessenta mil contos, senhor
presidente”, esclareceu Salazar. “Foi o que custaram ao país essas aventuras
revolucionárias. Tive ocasião de fazer notar que esse dinheiro daria para
sustentar vinte e cinco mil famílias portuguesas de operários rurais durante
um ano.”

O presidente riu-se.
“Foi de mestre, senhor doutor! Então os revolucionários dizem querer

proteger os trabalhadores e afinal provocam prejuízos a quem trabalha? De
mestre!”

“Agradeço a sua gentileza.”
O general Carmona reassumiu a pose grave, afinou a voz e o seu olhar

voltou a desviar-se para Artur.
“Considerando a delicadeza do assunto que temos em mãos, pareceu-me

útil ter o senhor major conosco nesta reunião. Creio até que o convite que
lhe enderecei vai ao encontro dos seus desejos, não é verdade?”

Salazar manteve uma expressão esfíngica, não denunciando o seu
pensamento sobre o assunto nem o fato de que, antes da reunião, já se havia
articulado com Artur sobre o que dele esperava nesta conversa a três com o
chefe de estado.

“Vossa excelência é que sabe.”
O presidente da República afagou as pontas do espesso bigode branco,

pensativo, e por fim pigarreou, sinalizando a intenção de entrar na parte
realmente importante da conversa.

“Espero que o senhor doutor tenha a noção de que é uma pessoa que me
dá muito trabalho”, disse em jeito de introdução. “Já por duas vezes tive de
substituir um presidente do Ministério só para o manter a si em funções.



Lembrar-se-á com certeza do episódio da portaria dos sinos, quando o
senhor doutor, na altura internado com uma perna partida, apresentou a sua
demissão por ter sido revogada a portaria que autorizava procissões e o
toque de sinos a qualquer hora. Nessa ocasião, e se bem se recorda, eu
próprio me desloquei ao Hospital da Ordem Terceira para falar consigo e
pedir-lhe que retirasse o pedido de demissão. Mais ainda, considerando que
o senhor presidente do Ministério, o coronel Vicente de Freitas, lhe fizera
frente nesse incidente, comuniquei ao senhor coronel que não aceitava
nenhum governo de que o senhor doutor não fizesse parte. Essa minha
posição levou naturalmente o senhor coronel a sentir-se desautorizado e a
demitir-se e isso trouxe-me algumas arrelias com os meus camaradas de
armas, como deve calcular.”

“Decerto que não me esqueci desse episódio, senhor presidente, e estou-
lhe grato pela amizade de que me fez prova. Mas, se me permite, o que
estava em causa não era apenas a portaria dos sinos, senhor presidente. Far-
me-á vossa excelência a justiça de reconhecer que essa foi a face visível de
um conflito no governo entre mim e alguns senhores ministros que
desejavam o regresso do parlamentarismo, o mesmo sistema que nos
conduziu ao caos.”

“Faço-lhe essa justiça”, anuiu o presidente. “Mas o senhor doutor não se
terá esquecido também daquela outra situação, quando do braço de ferro
entre vossa excelência e o senhor presidente do Ministério seguinte, o
general Ivens Ferraz, a propósito das críticas que o governador do Banco de
Angola, o Cunha Leal, lhe dirigiu por causa da política de apertar o cinto.”

“A grande crise de 1929 tinha acabado de rebentar, o país vivia
momentos de rigor e o senhor doutor Cunha Leal queria subsídios da
Metrópole para cobrir o monstruoso défice que ele próprio deixara
acumular-se na província. Como é bom de ver, esses subsídios seriam um
esbanjamento de dinheiro se não houvesse primeiro um saneamento radical
da situação financeira de Angola. Limitei-me a explicar que o senhor
governador de Angola primeiro teria de pôr as contas em ordem e só depois
a província receberia o dinheiro, não o contrário.” “Com certeza. Mas o
general Ivens Ferraz deu razão ao governador do Banco de Angola e isso
forçou a demissão do senhor doutor. E agora diga-me, quem é que veio pôr
o presidente do Ministério na ordem?”

“Vossa excelência.”



“Fui eu, fui. Comuniquei ao general que não poderia consentir num
governo em que o senhor doutor não estivesse encarregado das Finanças.
Sentindo-se desautorizado por mim, o general Ivens Ferraz demitiu-se.”

“É verdade.”
“E quem fui eu buscar para novo presidente do Ministério?
O general Domingos de Oliveira, justamente um dos maiores apoiantes

de vossa excelência.” Endireitou-se, a demonstração feita. “Terá o senhor
doutor a bondade de reconhecer que todos estes atos são prova mais do que
suficiente do apreço que nutro por si, não é verdade?”

“Reconheço-o, senhor presidente, e agradeço-lhe, penhorado, a
confiança que em mim sempre depositou e o apoio que nas horas difíceis
nunca me faltou.”

“Então porque diabo no nosso último encontro a sós o senhor doutor
teve a desfaçatez de me acenar de novo com a possibilidade de abandonar
as suas funções? Para que está sempre a suscitar a possibilidade do seu
afastamento do governo? Irra, parece cisma!”

“Vossa excelência far-me-á também a justiça de admitir que, se me
manteve sempre em funções, não foi apenas por comigo simpatizar”,
retorquiu o ministro das Finanças. “Ao longo destes cinco anos em que
exerci funções, tendo herdado o caos em que o parlamentarismo nos deixou
e apesar do cenário desfavorável que nos trouxe a grave crise financeira e
econômica que rebentou em 1929 na América e que contagiou a Europa e o
mundo, com efeitos nefastos em Portugal, logrei pôr fim ao crônico défice
público e à dívida galopante do país, o desemprego está controlado, as taxas
de juro baixaram, o investimento aumentou, o escudo fortaleceu-se, o nome
na nossa velha nação voltou a ser encarado com credibilidade no
estrangeiro… enfim, onde antes havia caos e intriga existe agora ordem e
estabilidade. Perdoar-me-á a imodéstia, senhor presidente, mas permita-me
fazer notar que tudo isto foi resultado direto da minha ação na condução das
finanças do país.”

“Não o ignoro, senhor doutor. E então?”
“Acontece que me sinto… como direi?, um pouco… melindrado com o

fato de haver um corrupio de altas patentes que se reúnem amiúde com
vossa excelência para intrigar contra mim.”

“Há descontentamento no Exército, senhor doutor”, reconheceu o
general Carmona. “Como presidente da República e comandante supremo
das Forças Armadas, tenho o dever de auscultar os meus camaradas de



armas e sentir o pulsar dos quartéis. O senhor doutor não ignora decerto que
os salários dos oficiais não sofreram os aumentos a que eles têm direito e
isso, como compreenderá, está a criar muitos ressentimentos. Então os
nossos militares dão o corpo às balas e não são compensados? Acha isso
justo?”

A referência aos salários dos oficiais era recorrente nas conversas entre
Salazar e Artur, pelo que o ministro das Finanças trocou um olhar com o
major antes de lidar com a questão.

“O momento é de sacrifício, senhor presidente”, lembrou Salazar.
“Reclamar foi sempre fácil, realizar é mais difícil.”

“Com certeza. Mas mesmo assim…”
“Veja bem, senhor presidente, não se consegue estabilizar a economia

gastando dinheiro que não se tem, até porque é uma velha pecha em
Portugal levarem os portugueses vida com que não podem assim como não
administrarem devidamente aquilo de que dispõem. A pesada herança do
parlamentarismo e a crise econômica internacional obrigam-nos a usar com
parcimônia os fundos públicos. Por causa da crise tornou-se claro que
temos de fazer com que Portugal seja um país autossustentável e não
dependa do estrangeiro. Daí a campanha do trigo, por exemplo. E penso que
em breve teremos de pensar num grande plano de obras públicas, que,
embora dispendiosas, poderão criar infraestruturas imprescindíveis para o
desenvolvimento do país. Precisamos de construir portos, autoestradas, um
aeroporto, edifícios públicos, escolas, hospitais… eu sei lá. Ora se faço a
alocação de recursos para um lado não os posso colocar noutro, como é
evidente. O orçamento não é elástico. Os salários dos senhores militares
terão por isso de esperar, receio bem. O país está à frente de tudo”.

“Compreendo perfeitamente, senhor doutor, e é isso o que digo aos
meus camaradas de armas sempre que o assunto é suscitado. Sou, como
sabe, o seu primeiro defensor. Ainda no outro dia fui a Gaia e tive ocasião
de dizer que a nação ainda não conhece em toda a sua grandeza a figura de
extraordinário estadista que vossa excelência encarna, e que desejaria que
todos os portugueses escutassem as palavras que por vezes lhe tenho ouvido
e que revelam a sua grande alma de patriota, para quem não há sacrifícios
que se não possam e devam fazer.”

“Chegaram-me ecos dessas suas palavras em público e agradeço-lhe
penhorado, senhor presidente.”



“Isso deveria ser prova suficiente do apreço que nutro por si. Defendo-o
sempre. Mas também escuto, como é meu dever. E o que escuto eu dos
meus camaradas? Queixas. E, se vossa excelência me permite, as
reclamações não se limitam à questão dos salários. O senhor doutor decerto
não ignora que existe um profundo desagrado no Exército pelo fato de não
estarem a ser nomeados militares para chefiar os governos civis, as
administrações municipais e as legações diplomáticas, como antes sucedia.
O governo começou a colocar pessoas da sua confiança nessas funções e a
afastar delas os militares. Como com certeza entenderá, isso cria-me
dificuldades acrescidas com os meus camaradas de armas.” O responsável
pelas Finanças estreitou as pálpebras, como se avaliasse o que poderia
responder e como fazê-lo sem ser ofensivo para com os meios castrenses
tão caros ao seu anfitrião. Ou talvez, e pensando melhor, fosse útil pôr
algum veneno nas palavras.

“Ou seja, mais uma vez é o dinheiro que está em questão…” “Dinheiro
não”, corrigiu-o o general Carmona. “O que está em causa é o prestígio da
instituição militar.”

“Ou, melhor dizendo, cargos de prestígio que são bem remunerados”,
insistiu Salazar. “Vossa excelência não se iluda, senhor presidente, o que os
oficiais querem é ganhar bons salários, ou na sua folha de ordenado
enquanto oficiais, ou em funções de estado que estavam habituados a
ocupar e que são bem remuneradas.”

“Seja. E então? Porque hão de ser afastados? Ser militar é agora
anátema?”

“Bem pelo contrário, senhor presidente!”, exclamou o ministro das
Finanças de pronto, fingindo-se chocado com a pergunta. “O país deve tudo
aos militares! Foram eles que fizeram a revolução do 28 de maio e são eles
o garante de que o desvario da República não regressará! Quantas
calamidades, quantos desastres, quantas desordens, quantas despesas inúteis
têm sido evitadas pelo Exército? O Exército tem de ser acarinhado e
prestigiado porque é o andaime indispensável à construção da obra. Sem os
militares, nada disto era possível!” Fez um gesto brusco e peremptório com
a mão. “Nada!” “Então qual é o problema de os compensar com cargos de
prestígio que sejam bem remunerados?”

“O problema, senhor presidente, é que os militares não estão habilitados
a desempenhar essas funções com a competência técnica que o superior
interesse nacional exige. A diplomacia deve ser entregue a diplomatas, não



a militares. Os governos civis e as administrações municipais têm de ser
atribuídos a gestores competentes nessas áreas, não a oficiais que para isso
não dispõem da menor formação. Os oficiais são competentes para chefiar
as polícias civis e continuam a ser nomeados para esses cargos, não é
verdade? Mas há outros para os quais não estão talhados. Uma das razões
pelas quais o parlamentarismo lançou o país no caos foi justamente a
política de cunhas e trocas de favores e tráfico de influências que se instalou
de forma endêmica, com a colocação de pessoas não qualificadas em
funções de responsabilidade. Interessava a filiação partidária e as
cumplicidades e compadrios nas jogadas de bastidores, não a competência
técnica. As democracias habituaram-nos à ideia de que funções de maior
gravidade podiam ser desempenhadas sem habilitações ou preparação
especial, e apenas com o treino de discursos políticos inflamados e de
matéria vaga. Povoado de incompetentes bem-falantes em lugares de chefia,
o país começou a definhar. Lá dizia Camões, um rei fraco torna fracas as
fortes gentes. Com chefias incapazes e apenas versadas na prosápia,
Portugal enfraqueceu. Não posso permitir que uma coisa dessas volte a
acontecer, como deverá compreender.”

“Ora essa!”, agastou-se o general Carmona. “Não está a chamar
incompetentes aos meus camaradas de armas, pois não?”

“O primeiro alvo das minhas palavras são os políticos”, apressou-se
Salazar a esclarecer, desviando o ataque para um terreno mais consensual.
“O parlamentarismo reduziu-nos à retórica, à mentalidade de comício, aos
processos eleiçoeiros que nos inferiorizam. Acontece que os políticos não
são o país, embora por vezes se arroguem a exclusiva interpretação dos seus
interesses. Sendo assim, que importa desgostar os políticos? O poder só
pode agradar aos tolos ou aos predestinados. Todos os que, como nós, não
podem enfileirar em nenhum desses grupos sentem-se deslocados.” “Isso é
sem dúvida verdade e refere-se aos políticos”, disse o presidente. “Mas… e
os militares?”

“Os militares são das pessoas mais competentes que a nação produziu”,
ressalvou o ministro das Finanças, nada interessado em antagonizar o
interlocutor. “Mas são competentes nas coisas militares, pelo que devem
ocupar-se exclusivamente delas. O que estou a fazer é a nomear acadêmicos
para funções que requerem acadêmicos. O governo será cada vez mais uma
função científica e técnica. Cada um no seu lugar e, se vossa excelência me
permite o arrojo, direi que o lugar da tropa é nos quartéis.”



O chefe de Estado sabia que, no plano da discussão teórica, não tinha a
menor hipótese diante do governante, um acadêmico de créditos firmados, e
isso voltara a comprovar-se. Tossiu, fingindo-se engasgado de modo a
conseguir um pretexto para não responder ao que não tinha resposta, tão
fortes e imbatíveis lhe pareceram os argumentos do convidado, até que
voltou a encará-lo.

“Bem… com tudo isto fico sem perceber por que razão o senhor doutor
insiste em dizer que se calhar irá regressar a Coimbra…”

“O fato de vossa excelência estar constantemente a ouvir essas queixas
deixa-me desgastado, senhor presidente. Como tenho dito abundantemente,
a minha política é o trabalho, mas sinto que a minha missão não é
compreendida e pergunto-me se valerá a pena todo o sacrifício que estou a
fazer.” “Ora essa!”, exclamou o general Carmona. “Sou um militar e tenho
o dever de escutar as queixas dos meus camaradas de armas, já lhe
expliquei. Isso não quer dizer que não compreenda a sua missão.
Compreendo-a perfeitamente. A prova é que o meu apoio nunca lhe faltou,
como ainda há pouco lhe demonstrei e o senhor doutor reconheceu.” “Sem
dúvida, senhor presidente. Mas, por favor, ponha-se no meu lugar. Herdei o
país em águas turbulentas e conduzi-o em quatro anos para porto seguro,
apesar desta grande crise que nasceu na América e assola o mundo. Foi uma
navegação difícil e vossa excelência não ignorará que um percurso destes
não se faz sem mexer em muitos interesses instalados. Ganhei inimigos por
toda a parte, sobretudo no Exército. Correm rumores, que decerto conhece,
de que o senhor coronel Vicente de Freitas, despeitado por ter sido afastado
da presidência do Ministério por minha causa, encabeça um grupo que quer
lançar um golpe para me afastar das Finanças.”

“Não o tolerarei.”
“Pois, mas por quanto tempo mais vão os oficiais aceitar os salários

baixos e a perda de privilégios nas nomeações? Não irão as dificuldades
convencê-los a escutar pessoas como o senhor coronel Vicente de Freitas? E
para quê todas estas conspirações? Serão elas porventura compatíveis com a
lealdade que deve nortear o comportamento de um militar? A força militar
não comporta conciliábulos nem combinações secretas, bate-se pela frente e
não ataca pelas costas. Exige-se dos militares valor, lealdade e patriotismo.
Fora do são nacionalismo, fora da nação e do amor da pátria não há força
militar, apenas exércitos de parada ou hordas organizadas para a pilhagem.
E o que vemos nós acontecer? Os fatos mostram-nos solidariedades e



colaborações, cá dentro e lá fora, tão contrárias ao simples bom senso que
só podem compreender-se pelo ódio e pela cega paixão política. Essa não
escolhe os caminhos da razão, mas pretende cevar-se em destruições e
ruínas, ainda que nelas sejam arrastados princípios, interesses, afeições
caras, mesmo o futuro da pátria.”

O que o ministro das Finanças estava a dizer era que cumpria aos
militares defender o país dos inimigos externos e internos, e não conspirar
contra a ditadura.

“Pois, com certeza”, concordou o general Carmona. “Mas onde
pretende o senhor doutor chegar?”

“Quero chegar a uma constatação simples. Nestas condições, em que os
militares enfrentam perda de privilégios, e uma vez estabilizada a situação
financeira e econômica do país, é natural que haja a tentação de considerar
dispensáveis aqueles que lutam para equilibrar as contas e…”

Ciente de que tinham chegado a um ponto nevrálgico da conversa, e
pensando ter destrinçado enfim o que verdadeiramente estava por detrás do
pedido de demissão do ministro das Finanças, o presidente da República
quase deu um salto na cadeira.

“Ah, estou a entender. O senhor doutor receia ser afastado…”
A conclusão arrancou a Salazar um semblante ofendido.
“Receio?”, questionou, como se a sua honra estivesse em questão. “Não

tenho tal receio. Vossa excelência já me deveria conhecer o suficiente para
saber que nada quero para mim. Foi, aliás, por não ter receio nenhum de
abandonar as minhas funções que justamente lhe manifestei a minha
disponibilidade para voltar para de onde vim. Se estou aqui em Lisboa não
é por prazer nem por dinheiro, mas por sentido de missão. Se não me
querem, há todos os dias um comboio para Santa Comba Dão.” Puxou o
interior dos bolsos para os mostrar vazios. “Sabe, hei de virar e sacudir as
algibeiras antes de deixar o poder. Dos meus anos passados, nem sequer
levarei a poeira. Deus sabe o quanto anseio regressar à minha Coimbra
amada e à pacatez da vida de lente universitário. Para que hei de eu estar a
aturar as intrigas da política lisboeta quando tenho a possibilidade de me
dedicar ao ensino, de que tanto gosto?” Abanou a cabeça com um gesto
talvez um tudo-nada dramático de mais. “Não, não é o receio de abandonar
esta ingrata tarefa que me move. É o amor pela pátria. Vossa excelência não
ignora certamente que a salvação de Portugal não é um desígnio de quatro
ou cinco anos, como muitos pensam, mas tarefa para uma geração inteira.



Saindo eu das minhas funções, logo regressará a política despesista e em
alguns anos o país voltará à desgraça em que se encontrava. Ou tem vossa
excelência dúvidas quanto a isso?”

“Não, não tenho a menor dúvida”, assentiu o presidente da República.
“É aliás por isso que tanta força faço para que o senhor doutor se mantenha
em funções. Ninguém tem tanta noção quanto eu da sua importância na
governação do país. Se não fosse a sua atuação na pasta das Finanças,
pondo as contas em dia e restabelecendo a credibilidade e o orgulho da
pátria, a revolução teria fracassado e o 28 de maio não passaria de mais um
entre os muitos golpes inconsequentes que o Exército, apesar de
permanecer a reserva moral da nação, levou a cabo ao longo dos anos. É
por isso que me tenho batido sempre pela sua manutenção no governo,
mesmo que para tal me tenha visto forçado a afastar dois presidentes do
Ministério, incluindo o coronel Vicente de Freitas, e a enfrentar os meus
camaradas da tropa, e é também por isso que lhe peço que se dedique às
suas funções com vigor renovado.”

“Nada me daria mais prazer do que servir a minha pátria, mas só o
poderei fazer se tiver condições adequadas para tal. Como vossa excelência
compreenderá, não posso andar permanentemente a preocupar-me com as
intrigas dos militares e dos senhores da oposição. A boa governação requer
estabilidade, e não é isso que encontro à minha volta.” “Mas do que precisa
o senhor doutor exatamente?”, inquiriu o general Carmona, sem perceber
com precisão as intenções do interlocutor. “Quer que eu afaste o senhor
presidente do Ministério?”

Salazar fez um gesto indefinido com a mão.
“Oh, não é esse o problema. A dificuldade é encontrar um presidente do

Ministério que tenha uma visão aprofundada dos problemas e desempenhe
adequadamente as suas funções, com pulso e visão. É preciso um bom rei
para tornar fortes as nossas gentes.”

“Estou ciente de que o general Domingos de Oliveira é uma pessoa com
limitações”, observou. “Não sei se sabe, mas os distúrbios do ano passado
deixaram o Exército descontente e muitos dos meus camaradas de armas
perguntam-se se o senhor presidente do Conselho será o homem de que
precisamos. Além do mais, há quem no Exército pense que chegou a hora
de entregar a chefia do governo a um civil. O que lhe parece, senhor
doutor?”



O descontentamento do Exército em relação ao presidente do Ministério
por causa da forma como lidara com as revoltas do ano anterior era do
conhecimento do ministro das Finanças, graças sobretudo às informações
que Artur lhe trouxera do ambiente nos quartéis, pelo que a pergunta do
presidente lhe deu a oportunidade para emitir o primeiro sinal do que lhe ia
no pensamento.

“É um fato que o senhor general Domingos de Oliveira, pese embora
seja pessoa de grande retidão e elevada postura moral, se tem mostrado
frouxo e com falta de pulso nas ocasiões mais difíceis. A sua imaginação
política e pensamento ideológico parecem-me escassos, o que talvez dê
razão a quem ache que chegou a hora de pôr o governo nas mãos de um
civil.”

“E no entanto sei, porque com ele falo com frequência, que o tem a si na
melhor conta.”

“E eu também nutro por ele a mais elevada estima pessoal, sobre isso
não tenha vossa excelência a mais pequena dúvida”, esclareceu Salazar de
pronto. “Não me esqueço que ele foi um meu apoiante da primeira hora. Se
me permite, senhor presidente, o problema não é de natureza pessoal, mas
política. Enquanto presidente do Ministério, o senhor general Domingos de
Oliveira é… como direi?… assim para o chochito.”

“Chochito?”
Todos sabiam que na boca de Salazar tal expressão significava que valia

pouco.
“Não me interprete mal, rogo-lhe”, apressou-se o ministro a clarificar.

“Insisto que o senhor general Domingos de Oliveira tem grandes qualidades
humanas e é sem dúvida pessoa muito bem-intencionada e que dá sempre o
melhor de si. A nação deve-lhe muito.” Esboçou uma careta, como se
tivesse relutância em tocar no assunto. “Digamos que talvez se encontre
politicamente exausto. Entenda-me, está perfeitamente apto para
administrar a rotina, sem dúvida, mas… nesta fase precisamos de algo
mais.”

“Então o que sugere o senhor doutor?”, quis saber o presidente, ainda
sem nada entender. “Terá porventura algum nome em mente?”

O ministro das Finanças lançou uma espreitadela fugaz a Artur, que até
ali assistira à conversa em silêncio. Na verdade aquele olhar de relance era
um sinal previamente combinado entre ambos e o major percebeu que tinha
chegado a hora de desempenhar o papel que ali o trouxera.



Artur remexeu-se no seu lugar e afinou a garganta.
“Se me permite, excelência”, disse. “Enquanto vos escutava ocorreu-me

a solução ideal para este problema.”
O chefe de Estado parecia ter-se esquecido da sua presença e

estremeceu quando o ouviu falar.
“Ai sim? Pois diga, major Teixeira. Diga.”
O terceiro homem na sala encheu o peito de ar, como se ganhasse

atrevimento para lançar o ás de trunfo que em devido tempo havia acertado
com Salazar.

“Pelo que ouço nos quartéis, cresce de fato o consenso entre os meus
camaradas de armas que apoiam a situação no sentido de que o senhor
general Domingos de Oliveira, embora apto a administrar uma rotina, é
desadequado para conduzir a revolução de que Portugal precisa, além de
que se encontra fragilizado pela forma frouxa como permitiu as revoltas do
ano passado. Ou seja, está politicamente exausto. Por outro lado, ninguém
ignora que o verdadeiro cérebro do governo é o senhor ministro das
Finanças, pois é dele o único pensamento estruturado sobre o caminho que
a ditadura deve trilhar.” Fez uma pausa, abalançando-se a tirar
consequências do que acabara de dizer. “Assim sendo, porque não convidar
o senhor ministro das Finanças para presidir ao… ao Ministério?”

A pergunta deixou o general Carmona por instantes paralisado. Em boa
verdade não era exatamente uma pergunta, percebeu, mas uma proposta.
Aliás, mais do que isso, tratava-se de um ultimato que o ministro das
Finanças lhe fazia por interposta pessoa. Estava assim explicado porque
sugerira Salazar que Artur estivesse presente naquela conversa.

O ministro das Finanças queria chefiar o governo.



XIV

A porta do gabinete do brigadir, o chefe da brigada que tomara conta da
quinta dos Skuratov e a integrara num kolkhoz, estava fechada. Tatiana
ajeitou a franja dourada que caíra sobre a testa de Nadejda e, confiando que
estavam ambas apresentáveis, bateu à porta. Ouviu uma voz mandar entrar
e rodou a maçaneta.

“O camarada brigadir dá licença?”
O brigadir chamava-se Dimitri Pavlyuk, Dima entre os camaradas, e era

um homem corpulento com sobrancelhas escuras e carregadas. Estava
sentado à secretária a datilografar uma folha e desviou o olhar para as duas
visitantes.

“Camaradas camponesas, entrem”, disse o camarada Dimitri,
convidando-as com um gesto. “Passa-se alguma coisa?” As duas
obedeceram e Tatiana não resistiu a estudar o gabinete; tinha uma
secretária, umas estantes, duas cadeiras e uma fotografia de Stalin
emoldurada na parede, ao lado de uma bandeira vermelha com a foice e o
martelo. Era impressionante como o espaço se transformara quase de um
dia para o outro. Até ao ano anterior fora ali o quarto que partilhara com o
marido, mas com a coletivização da quinta o casal fora expulso para o
antigo quarto das filhas, onde agora residia toda a família Skuratov. E muita
sorte tinham em não serem realojados no celeiro, entretanto transformado
em camaratas dos kolkhozniks.

“Precisamos de comida, camarada brigadir O chefe da brigada
encarregada daquele kolkhoz parou de datilografar e retirou o papel da
máquina, guardando-o numa gaveta. Depois recostou-se na cadeira e atirou
a Tatiana um olhar carregado de desdém e insolência.

“Qual comida, camarada camponesa?”, perguntou o camarada Dimitri
com um sorriso trocista. “O trigo da colheita que vocês incendiaram no ano
passado? É dessa comida que está a falar?”



“Nós não temos culpa, camarada brigadir. Não fomos responsáveis pela
revolta do ano passado. Aliás, se bem se lembra, o tribunal disse mesmo
que as mulheres são analfabetas e não podem ser responsabilizadas por atos
que não compreendem e…”

“Sei muito bem o que disse o tribunal”, cortou o chefe da brigada.
“Vocês, as mulheres, andam a esconder-se por detrás da relutância dos
juízes em punir-vos pelas ações contrarrevolucionárias e de sabotagem à
revolução de Outubro.” Sacudiu o indicador no ar. “Mas não pensem que
me enganam! A mim não!”

Tatiana baixou a cabeça.
“Não estou a tentar enganar ninguém, camarada brigadir. Só quero é

comida para mim e para a minha família.”
“A camarada camponesa sabe muito bem que o camarada Stalin

mandou cortar as rações dos camponeses da Ucrânia, em punição pelas
sucessivas revoltas contrarrevolucionárias que aqui andam a fomentar,
portanto não tenho comida para vos dar.”

“Mas, camarada brigadir, se não nos derem nada para comer nós… nós
vamos morrer de fome. Repare que…” “Fome?”, vociferou o responsável
do kolkhoz, como se tivesse acabado de escutar uma blasfêmia. “Não há
fome na União Soviética, ouviu? Não há fome na pátria do socialismo! Isso
é propaganda contrarrevolucionária! O que se passa é que vocês, kulaks
desavergonhados, inventam tudo para não terem de trabalhar e depois os
campos não produzem. Uns parasitas! Querem comer mas não querem
trabalhar para produzir comida. Pois eu digo-vos: trabalhem primeiro e
comam depois!”

“Mas não temos força para trabalhar, camarada brigadir. Já não
comemos nada há mais de uma semana. Tenha dó, por favor. O meu Pavel,
coitadinho, o meu pequeno Pavel já nem se levanta da cama. A minha
Anastasiya definha de dia para dia e até a minha Nadija chegou a este
estado…” Indicou a filha mais velha com um gesto. Dimitri olhou para
Nadejda e apreciou-lhe os braços e as pernas esqueléticas; pareciam palitos
trémulos. Até os cabelos de ouro haviam perdido o brilho e os olhos
toldavam-se numa expressão ensonada. A própria Tatiana falava em voz
baixa e tinha um aspecto macilento.

“A camarada camponesa conhece muito bem as diretivas emanadas do
politburo e sabe que…”



O som de um toque na porta interrompeu o chefe da brigada. Após uma
hesitação, um momento durante o qual aparentemente considerou a
possibilidade de ignorar o toque, acabou por dar ordem para entrar. A porta
abriu-se e, para surpresa das visitantes, apareceu um miliciano a puxar
Anastasiya pelo braço.

“Desculpe, camarada Dima. Acabei de a surpreender com grãos de
milho na mão. Apanhou às escondidas os restos da colheita e estava a
comê-los.”

Tatiana e Nadejda olhavam estupefatas para a pequena. “Confirmas a
acusação?”, quis saber o responsável pelo kolkhoz em tom indignado.
“Apanhaste mesmo os grãos de milho?”

Com um movimento subtil da cabeça, a menina de nove anos, que a
fome transformara num esqueleto ambulante, fez um sim tímido.

“Não fiz por mal, camarada brigadir”, sussurrou com ar atordoado,
demasiado débil para conseguir falar alto. “Estavam espalhados pelo chão e
eu tinha fome…”

O chefe da brigada deitou a mão a uma gaveta e extraiu uma resma de
documentos. Folheou-os com cuidado, sempre a ler os cabeçalhos, até que
parou e destacou um punhado de folhas. Com elas na mão, guardou o resto
de novo na gaveta.

“Ora aqui está o Decreto sobre a Proteção da Propriedade Socialista,
emitido há pouco tempo pelo comité central”, revelou Dimitri, pousando o
indicador na data. “Vejam aqui, acabou de sair. Ora o que diz o decreto?”
Passou rapidamente os olhos pelo texto. “Cá está. A secção dois lida
justamente com roubos nos kolkhozes. Quem for apanhado com alimentos
pertencentes à cooperativa, ou seja, ao estado soviético, mesmo que se trate
apenas de um punhado de grãos de milho, ‘será condenado à morte por
fuzilamento’.” Bateu com o dedo na alínea. “Leiam, está aqui! ‘Morte por
fuzilamento.’”

Chocadas com o que ouviam, acreditando porque era o brigadir quem o
dizia a citar a lei e não acreditando porque tudo aquilo lhes parecia irreal e
sem sentido, Tatiana e Nadejda começaram a choramingar.

“Deixe a minha menina em paz, camarada brigadir”, implorou a mãe na
sua voz fraca. “Ela tem fome, nada mais.” “Foi apanhada a roubar o estado
soviético! Quem rouba o estado rouba o povo. Quem rouba o povo é
contrarrevolucionário, pois sabota a revolução de Outubro e as suas justas
conquistas.”



“Ela tem fome, camarada brigadir. Deixe-a, por favor. Deixe-a. É
apenas uma criança, não sabe o que faz.”

O chefe da brigada passou uma última vez os olhos pelo documento que
tinha entre mãos e devolveu-o ao seu lugar na pilha de papéis que tinha
sobre a secretária.

“A lei é clara: aplica-se a adultos e crianças, sem distinções”, proclamou
Dimitri. “Em casos muito excecionais a sentença pode ser comutada para
dez anos de detenção, mas de qualquer modo haverá sempre lugar a
confisco de todos os bens.” Fez um gesto peremptório para o miliciano.
“Leva-a para Zelenyi Bir. Vai ser presente a tribunal na próxima semana.”
“Não!”, gritou Tatiana, levantando-se com um salto para resgatar a filha.
“Por favor, não!”

O miliciano interpôs-se entre elas e seguiu-se uma luta feita de
empurrões e berros. As três choravam copiosamente e, apesar de estarem
tão fracas que mal conseguiam oferecer resistência, o brigadir foi à porta
chamar reforços. Apareceram mais dois milicianos, que agarraram Tatiana e
Nadejda enquanto Anastasiya era arrastada dali para fora. Quando a menina
foi metida na camioneta do kolkhoz e a viatura por fim partiu para a
povoação, o chefe da brigada expulsou as duas visitantes do seu gabinete.

“Se têm fome, trabalhem!”



XV

“Presidente do Ministério?”
A alusão feita por Artur ao presidente da República para que se

entregasse a chefia do governo a Oliveira Salazar levou o responsável pelas
Finanças a abanar energicamente a cabeça.

“Não!”, exclamou. “De modo nenhum! Nem pensar! Nunca na vida!
Era o que mais faltava!”

Esta reação surpreendeu o chefe de Estado; num momento vislumbrava
nas palavras do oficial um ultimato camuflado que o próprio Salazar lhe
lançara e logo a seguir constatava que afinal não se tratava de nada disso.

“O senhor doutor não quer presidir ao Ministério?”
“Eu? Para quê?”
“Bem… em bom rigor não vejo quem melhor pudesse desempenhar tais

funções”, reconheceu o general Carmona, que parecia refletir no assunto
pela primeira vez. “O senhor doutor mesmo o disse, há uma enorme
dificuldade em encontrar pessoas com qualidade para esse cargo. O
constante corrupio de chefes do governo é disso prova suficiente.”

“Pois sim, mas nessa ratoeira não me apanham!”, devolveu Salazar,
aparentemente determinado. “Nem pensar em assumir a presidência do
Ministério! Só se estivesse louco! ”

O general Carmona inclinou-se na direção do governante, preparando-se
para lançar o seu argumento de maior peso. “Nem estando em causa o
superior interesse nacional?” Fez-se silêncio na sala e o governante pareceu
ficar atrapalhado. Olhou para Artur como se se sentisse encurralado e,
suspirando em rendição, voltou a encarar o presidente da República.

“Desde sempre me habituei a que nada no meu pensamento ou na minha
ação pública obedeça a uma razão ou a um sentimento pessoal. Vossa
excelência sabe que nada desejo fazer para servir pessoas, corporações ou



classes, tudo pretendo que seja feito em obediência a um interesse superior,
ao interesse do meu país. Consequentemente, nada negarei à pátria.”

O chefe de Estado sorriu e bateu com as palmas das mãos nos joelhos,
expressando assim a sua satisfação. “Excelente!”, exclamou. “Excelente!”

Todo o espetáculo deixou Artur pasmado. Se não tivesse visto, não teria
acreditado. Não havia dúvida, o ministro Salazar era um mestre! Dias antes
da reunião chamara-o ao seu gabinete para o informar de que seria
convocado para o acompanhar numa visita ao general Carmona e para lhe
pedir que, no momento próprio, o sugerisse para presidente do Ministério.

Agora que a sugestão fora feita, no entanto, conseguira manobrar a
situação de tal modo que, a certa altura, já não era ele quem pedia o cargo,
era o próprio presidente da República que lhe implorava que o aceitasse.
Haveria mais extraordinário exemplo de virtuosismo político?

“Não aceito o cargo, no entanto, sem algumas condições que reputo
essenciais para garantir o sucesso da minha missão patriótica”, ressalvou
Salazar, ainda com ar de quem não estava totalmente convencido. “Sem
elas, excelência, mais vale apanhar ainda hoje o comboio e regressar à
pacatez de Coimbra.”

“Condições?”, admirou-se o chefe de estado. “Quais condições?”
“Vossa excelência certamente concordará que o regime não pode

continuar como está”, indicou o ministro. “A ditadura militar exerceu a sua
função nestes últimos anos, ajudando à normalização do país, mas é preciso
que se suceda um regime legitimado pelos portugueses.”

O general Carmona arqueou as sobrancelhas brancas, atônito com o que
acabava de escutar.

“Terei ouvido bem?”, espantou-se. “O senhor doutor está a defender o
regresso ao parlamentarismo? Logo vossa excelência, que tão bem dissecou
os males desse sistema que tanto nos corrompeu e que nos desgraçou?”

“Peço desculpa, excelência, mas entendeu-me mal. Em primeiro lugar,
nada tenho contra a democracia e os partidos. A Inglaterra vive há séculos
com os seus dois partidos alternando-se no poder e até ao presente tem-se
dado bem com isso. O parlamentarismo funciona. Legislasse eu em
Inglaterra e a minha obra seria completamente diferente. Não é aliás
possível negar certas verdades e conquistas da democracia que são hoje
indispensáveis à vida de todos os regimes.”

O presidente mostrava-se embasbacado com estas palavras. “Mas…
mas…”



O ministro das Finanças travou-o.
“Ao que eu tenho horror é ao partidarismo em Portugal”, esclareceu. “A

história mostra que no nosso país esses agrupamentos se formaram à volta
de pessoas, de interesses mesquinhos, de apetites, e para satisfazer esses
interesses e apetites. É essa mentalidade partidária que tem de acabar. De
modo algum defendo o regresso ao caos do parlamentarismo, em que, a
pretexto de servirem o povo, os políticos portugueses só se servem a si
mesmos e às suas clientelas, limitando-se a adiar a resolução de problemas
com medo de perderem os seus ricos votinhos. Basta ver a forma como os
senhores democratas, tão amigos do povo, tão amigos da igualdade, gerem
a sua vida particular. Porque não regulam a sua vida íntima pelas ideias que
defendem? Além do mais, temos de aceitar que os sistemas nascem, vivem
e morrem como os homens, e a democracia, esgotada a sua energia
criadora, a sua flama, perde força e extingue-se.”

“Não entendo. O senhor doutor acha que a democracia está acabada
enquanto sistema político, pelo menos no nosso país, embora talvez não em
Inglaterra, mas acabou de falar na necessidade de um regime legitimado
pelos portugueses…” “Com certeza”, confirmou Salazar. “Não há regimes
eternos, não há regimes perfeitos, não há regimes universais. Não há
regimes eternos, mas há regimes estáveis e instáveis. Não há regimes
perfeitos, mas há os que servem e os que desservem as nações. Não há
regimes universais, mas há os que consideram e outros que desconhecem a
particularidade das circunstâncias e a universalidade do fator humano.”
“Qual é afinal o regime que defende?”

“O que se pretende é que, tendo em atenção as qualidades e os defeitos
dos homens e da sociedade a que se aplica, o regime realize, no máximo
possível de ordem e de liberdade individual, as condições necessárias ao
progresso da vida coletiva. É um regime assim que tenho em mente. Pese
embora tenhamos agora criado uma organização única, a União Nacional,
isso não chega. Como vossa excelência sabe, há entre quem defende a
ditadura quem pense que a ditadura nada tem a ver com a política, não
passa de um parênteses na vida do país, um intervalo destinado a endireitar
as contas para depois se regressar ao parlamentarismo. Nada mais errado. A
ditadura não é um mero instrumento nem está fora da política, é ela própria
uma filosofia política de um estado forte de finalidade social, cabendo-lhe
resolver o problema político porque as fórmulas políticas anteriores se
mostraram inoperantes. Mas isto não quer dizer que a ditadura seja um



poder sem fiscalização, pois isso faria dela um instrumento delicado de que
facilmente se pode abusar. Isso não é aceitável. A doutrina da ditadura tem
pois de ser legitimada. Precisamos de uma Constituição que enquadre a
União Nacional, de modo a passarmos de uma ditadura militar para um
regime constitucional. E essa Constituição terá de ser submetida a plebiscito
dos portugueses, como é evidente. Só assim a ditadura terá perfeita
legitimidade para exercer a sua missão histórica de salvar Portugal.”

“Com certeza que uma Constituição é importante. Aliás, desde o 28 de
maio que essa ideia tem estado sempre no ar. O senhor doutor quer avançar
agora para ela?”

“Não sou eu que quero, são o país e o regime que precisam que se
avance para uma Constituição”, corrigiu o ministro das Finanças. “A minha
proposta é pois esta. Aceitarei o seu convite para presidente do Ministério
com duas condições. A primeira é que a minha escolha permaneça em
segredo e só seja anunciada depois da aprovação do Orçamento Geral do
Estado, em que já estou a trabalhar com novas metas de superavit. A
segunda condição é que avancemos então para um regime constitucional.
Depois da aprovação do Orçamento e da minha entrada em funções
enquanto presidente do Ministério irei propor uma Constituição que preveja
a reabertura da Assembleia.”

O presidente arregalou os olhos.
“O quê?”, sobressaltou-se de novo. “O parlamento?” “Sem os poderes

que as assembleias têm nos regimes parlamentares, bem entendido”,
apressou-se o responsável das Finanças a esclarecer. “Não queremos
formalizar o regresso à intriga, pois não?”

O general Carmona anuiu, aliviado.
“Ah, bom.”
“Os deputados têm de estar realmente ao serviço da nação, não a servir-

se dela nem a atrapalhar quem governa. De resto, e como vossa excelência
bem sabe, sou profundamente antiparlamentar. Detesto os discursos ocos,
palavrosos, as interpelações vistosas e vazias, a exploração das paixões não
à volta de uma grande ideia, mas de futilidades, de vaidades, de nadas.
Temos portanto de conceber uma Assembleia Nacional que sirva, não para
intrigar e envenenar à custa de grandes tiradas que arrancam aplausos
vibrantes da plateia mas não levam a parte nenhuma senão à desgraça, mas
para cooperar verdadeiramente para o bem da nação.”



“Concordo em absoluto. O senhor doutor está a pensar numa assembleia
sem partidos, evidentemente.”

“ Evidentemente. ”
O presidente fez uma careta, assaltado pela dúvida.
“Mas, diga-me uma coisa, senhor doutor, não será a União Nacional um

partido?”
“É a objeção natural, a pergunta inevitável. A União Nacional fez-se

precisamente para destruir o espírito de partido ou de facção. Não
esqueçamos que a ditadura se fez contra os partidos e o espírito partidário.
A própria Constituição não facilitará, pela sua doutrina, a ressurreição
desses partidos. Assim sendo, a União Nacional nunca será um partido
porque tem uma aspiração mais alta: organizar a nação.” “Pois, mas haverá
certamente quem a encare como um partido, com as suas benesses, os seus
favores…”

“Não lhe afirmo que não haja quem se filie na União Nacional com essa
ideia falsa, procurando vantagens de ordem material que não encontrará”,
reconheceu Salazar. “É ainda uma sobrevivência do passado. Os partidos,
não o esqueçamos, eram em geral grandes agências de colocações onde se
entrava, como se entra nas bichas, para esperar vez, para aguardar a fatal
distribuição de benesses na hora do poder.”

“Não poderá acontecer o mesmo com a União Nacional?”
“Engana-se quem pretender matar saudades do passado ingressando na

União Nacional. Quem quiser dar força a essa força, quem quiser vir para
nós, tem de se armar com o necessário espírito de sacrifício para servir o
estado abstratamente, sem contar com benefícios diretos e pessoais. Ser da
União Nacional não será, por exemplo, condição essencial para vencer a
competência seja de quem for ou preterir um funcionário zeloso, leal e
cumpridor numa promoção a que tenha direito. Esse facciosismo acabou.
Há que regular a máquina do estado com tal precisão que os ministros
estejam impossibilitados, pela própria natureza das leis, de fazer favores aos
seus conhecidos e amigos. Promoções, nomeações, transferências, portos,
estradas, melhoramentos públicos, urbanos ou rurais, reformas, subsídios,
soluções de problemas, andamento de processos, têm de corresponder a atos
de justiça quase automatizados pelas engrenagens do estado. Os partidos
fizeram-se para servir clientelas, mas a União Nacional fez-se para servir a
nação. Para que isso seja possível, todavia, a Constituição é fundamental.”



“Parece-me louvável, sem dúvida!”, aprovou o chefe de estado. “De
resto, e se me permite, muito em linha com o seu próprio comportamento
enquanto estadista. Nunca vi ninguém que se opusesse tanto à política dos
favores.” “Sou muito cauteloso a esse respeito, senhor presidente. Tenho,
aliás, muito poucos amigos íntimos. Privo-me deles porque, quando os
tenho, amiúde me inundam de pedidos sem parança. Tive de me libertar
dessa pecha. Os deveres do meu cargo obrigam-me a manter-me afastado
para evitar os aborrecimentos vindos do exterior e na verdade não tenho
ocasião para conceder audiências a todos os que mas pedem.” “E que mais
preveria essa Constituição que o senhor doutor tem em mente?”

“Oh, o normal. O direito à vida e à integridade pessoal, a divisão de
poderes, direitos e liberdades políticas garantidos a todos os cidadãos, o
direito de propriedade e as garantias básicas do processo penal, o sufrágio
popular que admita o voto das mulheres, coisa que os grandes democratas
da República nunca permitiram…”

“Muito bem.”
“… a liberdade de ensino, a liberdade de religião, a liberdade de reunião

e associação, o direito de petição, de reclamação e de queixa perante os
órgãos de soberania, o direito de resistência a ordens violadoras dos direitos
fundamentais, a liberdade de expressão do pensamento sob qualquer
forma…”

O presidente da República alçou as sobrancelhas, mais uma vez
alarmado com estas ideias.

“Ó diacho! Isso não é ir longe de mais?”
“Claro que tudo isto tem de ser devidamente enquadrado para que não

haja exageros de individualismo”, tranquilizou-o Salazar. “Serão
necessárias leis especiais para regular o exercício da liberdade de expressão,
de ensino, de reunião e de associação, não é verdade? Importa sempre
salvaguardar a integridade moral dos cidadãos e impedir, preventiva ou
repressivamente, a perversão da opinião pública. Eu sei que não há nada
que o homem considere mais sagrado que o seu pensamento e chego a
concordar que a censura é uma instituição defeituosa, injusta por vezes,
sujeita ao livre arbítrio dos censores, às variantes do seu temperamento, às
consequências do seu humor. Uma digestão laboriosa, uma simples
discussão familiar, podem influir, por exemplo, no corte intempestivo de
uma notícia ou na passagem de um artigo. Eu próprio já fui em tempos
vítima da censura e confesso-lhe que me magoei, que me irritei, que



cheguei a ter pensamentos revolucionários. Mesmo assim, e embora
reduzindo a sua ação ao indispensável, a censura é necessária. Não é
legítimo, por exemplo, que se deturpem os fatos para fundamentar ataques
injustificados à obra do governo com prejuízo para os interesses do país,
pois não?”

“Com certeza que não!”
“Seria o mesmo que reconhecer o direito à calúnia”, acrescentou. “Um

órgão de comunicação, que é um alimento espiritual do povo, deve ser
fiscalizado como todos os alimentos.” Cruzou a perna. “Além do mais,
temos de ter a possibilidade de prender suspeitos sem culpa formada
quando está em causa a segurança do estado, claro.”

“Ah, isso parece-me bem.”
“Uma vez proposta a Constituição, submetê-la-emos a debate público,

proceder-se-á às emendas que vierem a ser tidas como necessárias e
convocaremos um plebiscito para aprovar esse texto fundacional. Quando a
Constituição estiver enfim em vigor, serei um ditador constitucional,
perfeitamente legitimado perante o país inteiro. E assim, depois de ter
resolvido o problema financeiro e econômico do país, e numa altura em que
vamos começar a resolver o problema social através da redistribuição da
riqueza com uma política de investimentos em obras públicas que tenho em
mente, trataremos do problema de fundo, o político.”

“Será, pois, a Constituição a conferir legitimidade à ditadura.”
“Com certeza. Estamos a falar de uma Constituição que estabeleça que

o estado deve ser autoritário e não pode ser subordinado a partidos, o que
lhe permitirá permanecer estável e independente de flutuações de opinião e
alheio a jogos e combinações políticas, assim rejeitando o liberalismo. Mas
também não pode ser totalitário, uma vez que, sendo exclusivo autor da lei,
é também seu escravo, o que o afasta do comunismo e do fascismo.
Rejeitamos a luta de classes e a ditadura do proletariado, mas defendemos a
ditadura dos mais capazes.”

“A sua visão é extraordinária!”, elogiou o presidente. “Mas… como se
escolhe o chefe num sistema desses?”

“O chefe é o filósofo-rei de Platão. A sua escolha obedece ao princípio
monárquico ou ao princípio carismático. Como vivemos num regime
republicano, o princípio monárquico está por definição eliminado. Resta
assim o princípio carismático, segundo o qual deve ser chefe aquele que é,
simplesmente, o melhor.”



O general Carmona cofiou, pensativo, a ponta dos bigodes brancos.
“A criação de uma ditadura constitucional é então para si

imprescindível…”
“Sem dúvida. E não pense em momento algum que, no plano pessoal,

anseio por uma resposta positiva da parte de vossa excelência. É
exclusivamente o sentido de dever para com a pátria que me leva a
considerar o seu convite, com a certeza de que a minha missão só poderá
ser bem sucedida nestas condições. Se vossa excelência não as aceitar,
partirei para Coimbra feliz e com a noção de que cumpri as minhas
obrigações patrióticas, aguardando-me agora uma vida pacata no exercício
da minha atividade de lente universitário. Nesse caso, o senhor presidente
procurará outras soluções para o governo e para o regime.” Suspirou, como
se estivesse resignado e até contrariado pela perspectiva de se tornar
presidente do Ministério. “Mas, se vossa excelência aceitar estas condições,
cumprirei o meu dever com abnegação e espírito de sacrifício, ciente de que
me aguardam anos difíceis, de muito labor e arrelias infinitas, pois, não o
duvide, governar é desagradar.”

“A própria Constituição provocará desagrado…”
“A quem?”
“Olhe, ao reviralho.”
O ministro das Finanças encolheu os ombros com resignação.
“Com certeza que os velhos partidos republicanos não querem a

Constituição, porque, quando ela for promulgada, perdem uma das suas
melhores armas contra a ditadura. Além disso, a Constituição inutiliza, nos
seus próprios moldes, o ressurgimento deles. Não havendo nova
Constituição continuariam a sonhar com a Constituição de 1911, que
tentariam repor à primeira oportunidade para regressarem todos à atividade
política anterior a 28 de maio. É essa, creia-me vossa excelência, a sua
única aspiração. Não querem resolver os problemas do país, pretendem é
regressar ao poder e deitar a mão aos recursos dos portugueses para os
distribuir pelas suas clientelas. Quando eles afirmam que não desejam
voltar ao passado, que fazem ato de contrição, que estão dispostos a uma
vida nova e por aí fora, não acredite neles. No fundo, no seu subconsciente,
do que eles têm saudades é da vida velha.”

As palavras eram eloquentes e deixaram o presidente da República
impressionado. Quando o silêncio se impôs na sala, o general Carmona
levantou-se, tirou do bolso a sua caixinha de prata, extraiu um charuto e



acendeu-o. Deslizou até à janela, de onde contemplou pensativamente a
baía de Cascais, e deixou uma nuvem aromática de fumo arroxeado
escorregar-lhe das narinas e dos lábios enquanto considerava o que seria a
governação do país na ausência do seu santo milagreiro. O chefe de Estado
não ignorava que, sem os maravilhosos sucessos do seu feiticeiro das
Finanças, a ditadura teria redundado num rotundo fracasso. Poderia dar-se
ao luxo de dispensar o obreiro daquele milagre? Essa era a questão a que
teria de dar resposta.

Ao fim de um longo minuto, o general Carmona rodou sobre os
calcanhares e encarou Salazar com firmeza, a decisão enfim tomada.

“Sabe, senhor doutor, ando neste momento a elaborar a lista de
personalidades que terei de condecorar no Dia da Raça”, disse. “Creio que é
chegada a hora de lhe atribuir o Grande Colar e a Grã-Cruz da Ordem
Militar da Torre e Espada.”

O ministro das Finanças ergueu o sobrolho, sem entender o sentido da
declaração.

“Bem… uh… agradeço-lhe, senhor presidente”, gaguejou,
evidentemente a achar despropositada a mudança de assunto. “No entanto,
gostaria de tornar claro que não procuro honrarias. Considero haver
questões muito mais…”

Quebrando o seu prolongado mutismo, Artur tocou-lhe no braço e
interrompeu-o.

“Se me permite, senhor doutor, creio que sua excelência lhe está a
transmitir uma mensagem”, indicou. “Convém que o senhor doutor tenha
presente que a Torre e Espada é uma condecoração militar que, no caso de
civis e na categoria de Grã-Cruz, é reservada a chefes de governo e só é
concedida ao cabo de três anos no exercício de funções.”

Ainda a tentar perceber o significado do que acabara de ouvir; Salazar
encarou Artur de olhos arregalados e a seguir, como se buscasse
confirmação do que começava a perceber, virou-se para o general Carmona
com uma expressão inquisitiva. O presidente da República mantinha preso
nele um olhar vagamente sorridente, como se a atrapalhação denunciada no
rosto do ministro das Finanças o divertisse. Por fim deu um passo em frente
e, com uma solenidade inesperada, estendeu a mão para o cumprimentar.

“Deixe-me ser o primeiro a chamar-lhe senhor presidente do
Ministério.”



XVI

Na imagem refletida pelo espelho, Fukui constatou que o nó da gravata
não tinha ficado bem e desfê-lo para o refazer. Todas as manhãs pensava
que chegaria o dia em que seria capaz de o dar sem precisar do espelho,
mas pelos vistos esse dia ainda não chegara. A segunda tentativa também
não foi bem sucedida e sentiu-se tão irritado que teve vontade de atirar a
gravata ao chão e espezinhá-la. Porém conteve-se. Um Satake mantinha
sempre a compostura e não desistia nunca. Tentaria as vezes que fossem
necessárias e jamais perderia a pose.

“Fuku-chan?”
A mulher, que desde os tempos de namoro aprendera a chamá-lo como a

mãe o tratava, apareceu de quimono atrás dele no momento em que iniciava
a terceira tentativa.

“Sim, minha flor de lótus?”
“Tenho uma novidade para te dar.”
Fukui esticou o pescoço e completou o nó da gravata.
A seguir recuou um passo para melhor se contemplar ao espelho. Sorriu,

enfim agradado com o que via. Dessa vez parecia-lhe bem. E como lhe
ficava a matar aquela gravata de riscas azuis no terno azul-escuro! A
continuar assim, sorriu para si mesmo, quando entrasse no ministério ainda
pensariam que era ele o ministro.

virou-se e encarou a mulher.
“O que é?”
Ren manteve os olhos intensos e fixos no marido por um longo instante,

antes de os baixar e afagar o ventre com a palma das mãos.
“Eu… há dois meses que não me vêm os rigores.”
Fukui estava de tal modo satisfeito com o nó da gravata que a olhou

distraidamente.



“Não te preocupes, querida. Hão de vir.” Percorreu o quarto com os
olhos. “Olha lá, viste o meu casaco?”

A mulher não se mexeu do seu lugar.
“Não estás a compreender, Fuku-chan”, insistiu numa voz submissa.

“Acho que isto significa que… que…”
“Que o quê, querida?”, impacientou-se Fukui, dirigindo-se ao armário e

vasculhando no seu interior. “Olha que já se fazem horas e tenho de sair. O
casaco?”

Ela engoliu em seco e espreitou-o de fugida, quase como se receasse a
reação ao que tinha para anunciar.

“Estou grávida.”
O marido levou um momento a digerir o que acabava de escutar. Parou

de inspecionar o interior do armário, virou-se para ela e, com um súbito
brilho de alegria a refulgir-lhe no rosto, deixou cair o olhar para o ventre
que eia ainda afagava.

“Tens a certeza?”
Ao perceber a reação do marido, Ren suspirou de alívio e os seus lábios

esboçaram um sorriso enquanto fazia um gesto vago em resposta à
pergunta.

“Há dois meses que não me vêm os rigores…”
Foi a cantarolar, e inebriado de felicidade, que Fukui entrou nessa

manhã no trabalho. Ainda pensara em faltar, mas a mulher convencera-o de
que não valia a pena, o mais importante era ele cumprir as suas obrigações
porque, uma vez que vinha aí o primeiro filho, havia que consolidar a
posição no Ministério dos Negócios Estrangeiros e ascender o mais possível
na hierarquia. Festejariam à noite, com um repasto especial que ela iria
preparar com uma velha receita de Kioto.

“Bom dia!”, cumprimentou Fukui, dirigindo-se aos colegas do bureau
europeu com jovialidade. “Excelente manhã, hem?” “Hmpf…”

As respostas à saudação matinal revelaram-se estranhamente mortiças,
mas o recém-chegado ignorou-as. Nada lhe estragaria o dia, nem a má
disposição dos que o rodeavam. Pousou a pasta aos pés da sua cadeira e,
antes de se sentar, abeirou-se do móvel ao lado da secretária e ligou o rádio;
queria ouvir as notícias para saber se havia novidades sobre o monge e o
polícia japoneses assassinados pelos chineses na Concessão Internacional
de Xangai, onde havia algum tempo tinha sido queimada uma fábrica
nipônica e onde desde então decorriam sucessivas manifestações



antijaponesas. Em vez disso, a NHK emitia uma cançoneta popular, mas
Fukui não se importou e pôs-se logo a trauteá-la.

Ao instalar-se no seu lugar, todavia, apercebeu-se de que alguns colegas
estavam reunidos em grupinhos e cochichavam em voz baixa com ar
conspirativo.

“Então?”, quis saber, ainda a balouçar ao ritmo da canção. “Passa-se
alguma coisa?”

Foi o seu companheiro de secretaria, Koichi, quem respondeu.
“Havias de ter estado aqui há dez minutos”, disse. “Os berros do senhor

ministro até neste bureau se ouviam. Oye! Foi um chinfrim que nem te
conto…”

“Ai sim? O que lhe aconteceu?” Arqueou as sobrancelhas. “Não me
digas que alguém meteu a pata na poça…”

O colega suspirou.
“As notícias da China não são boas. O Exército de Kwantung atacou os

chineses em Xangai.”
O sorriso de Fukui desfez-se instantaneamente.
“O quê?”
“Acabamos de receber a informação. Está tudo consternado.”
“Mas… isso é por causa da fábrica?”
“E o que eles dizem”, devolveu o colega. “O Exército de Kwantung

alega que teve de atuar devido à fábrica que os chineses queimaram e ao
monge e ao polícia que os tipos mataram e às manifestações que não param
na Concessão Internacional. É verdade que temos de proteger a nossa
população…”

“Sim, claro. Mas não podemos ficar admirados com esses tumultos. No
fim de contas ocupamos-lhes a Manchúria e os chineses não devem andar
nada contentes. Agora puseram-se a ripostar.”

“Pois, mas conheces os nossos militares, não conheces? Consideraram
que a ação dos chineses punha em causa a honra da nação e que era preciso
mostrar que o Japão conhecia giri. Vai daí, caíram em cima deles com toda
a força. Parece que os nossos aviões bombardearam as posições militares
chinesas e a nossa infantaria ocupou a gare do norte e o bairro de Hong…
uh… enfim, aquele bairro da Concessão Internacional onde se concentram
as nossas empresas e a nossa população.”

“O bairro de Hongkew?”



“Esse mesmo. O problema é que o 19.° Exército chinês está a ripostar e
a situação começou a descontrolar-se.”

Fukui suspirou.
“Haa! Isto vai acabar mal…”
“E está a resultar o outro efeito estratégico da intervenção dos nossos

militares na Manchúria”, acrescentou o colega do bureau. “Parece que
Chiang Kai-shek suspendeu mesmo a terceira campanha de aniquilação dos
comunistas no soviete de Jiangxi para poder desviar as tropas para Xangai e
enfrentar as nossas forças.”

“Ou seja, o nosso exército salvou os comunistas chineses!”
Koichi assentiu com um ligeiro movimento de cabeça.
“Já te disse que não é por acaso”, observou lugubremente. “Aos nossos

militares interessa mais uma China dividida do que o fim dos comunistas
chineses.”

“Pois, mas o problema é que toda esta confusão está a atingir a nossa
economia”, ripostou Fukui. “Não vês a reação dos chineses? O governo de
Nanquim decretou um boicote aos nossos produtos, e os estudantes chineses
estão muito ativos nesse boicote e impedem as pessoas de comprar coisas
feitas no Japão. Nada disso é bom para a nossa economia.”

O colega pegou numa resma de papéis que tinha sobre a secretária.
“Tens razão”, reconheceu. “As informações que estamos a receber do

terreno apontam para um colapso brutal das vendas dos produtos
japoneses.” Folheou a resma. “Este relatório de Fujian indica que os nossos
comerciantes se queixam de quebras entre os oitenta e os cem por cento, vê
lá tu!”

Os números deixaram Fukui atônito.
“Cem por cento?” Pegou no relatório e folheou-o, impressionado. “Yare

yare/”
“E sabes o que é mais estúpido? Suspeito que esta ação em Xangai não

passa de uma manobra de diversão.” “Porque dizes isso?”
“Não é óbvio? O Exército de Kwantung quer afastar a atenção dos

gaijin da verdadeira operação, a que está a decorrer na Manchúria.
Enquanto se fala em Xangai, onde se concentram os interesses dos gaijin na
China, não se fala na Manchúria, estás a perceber? É isso que está em
causa.” “Parece-te mesmo?”

“É evidente. Correm por aí uns zunzuns de que o nosso exército usou
agentes provocadores para gerar incidentes contra os japoneses de Xangai.”



“Não pode ser!”
Koichi esboçou um esgar de incerteza.
“É o que corre. Ouvi dizer a um tipo meu amigo do bureau da China

que esses agentes provocadores andaram a agitar a populaça chinesa, pelo
que as nossas gentes foram vítimas da fúria que nós próprios fomentamos.
Ficou assim criado o pretexto para a intervenção em Xangai, percebes?”

“Se é assim, é muito grave!”, exclamou Fukui. “E ninguém faz nada?”
“Vamos fazer o quê? Não vês que isto significa que os nossos militares

sequestraram totalmente a política externa do Japão? Não há nada que se
possa fazer. Os militares têm tudo na mão e não obedecem a ninguém.”

Fukui devolveu ao colega o relatório de Fujian e espreitou o grande
mapa da Ásia que decorava uma das paredes do bureau.

“Os tipos não são parvos nenhuns”, observou pensativamente. “A
escolha de Xangai foi bem pensada. Não é a indústria e a finança da cidade
que alimenta o governo do Kuomintang? Ao lançar o caos em Xangai, os
nossos militares vão com certeza dificultar o financiamento do governo
chinês. Além disso, interferem com os interesses econômicos ocidentais na
Concessão Internacional e distraem assim os gaijin.”

“Só te digo, nós iremos passar um mau bocado e o Chiang Kai-shek
também. O problema é que as coisas não vão ficar por aqui. Sabes que o
Exército de Kwantung se prepara para decretar a independência da
Manchúria?”

“O quê?’’
“Não te esqueças de que a Manchúria é que é importante para nós, não é

Xangai. Parece que houve conversações secretas em que propusemos a
Chiang Kai-shek a retirada das nossas forças de Xangai se a China
reconhecesse a independência da Manchúria, mas ele recusou. Pois os
nossos queridos militares pegaram no último imperador chinês, o imbecil
do Puyi, e vão colocá-lo como chefe de estado da Manchúria. O plano, ao
que dizem, é formalizar a secessão da Manchúria em relação à China.
Pretendem até mudar o nome à região, vê lá tu. Corre por aí que lhe querem
chamar Manchukuo.”

Koku em japonês significava estado, pelo que Manchukuo, uma versão
abreviada de Manchukoku, significava Estado Manchu.

“Mas… e a Sociedade das Nações? E o Ocidente? Como vai ser a
reação internacional?”

Koichi fez um gesto com o polegar a indicar o corredor.



“Daí os gritos do senhor ministro“, explicou. “Sua excelência está fora
de si, como deves calcular. Os combates na Concessão Internacional de
Xangai e agora esta ideia de dar a independência à Manchúria são
evoluções desastrosas para a imagem internacional do Japão. Se há
governante que o sabe bem é ele, pois será justamente sobre sua excelência
que todos os protestos irão recair. O governo anda a tentar travar esta
maluqueira do Manchukuo e já disse que não vai reconhecer o novo estado
se ele vier a ser proclamado, mas o Exército de Kwantung parece
totalmente fora de controle. Só te digo, os militares fazem o que querem e
não respondem perante ninguém.”

Ainda com as novidades a assentarem, Fukui passou a mão pelo cabelo.
“A nossa única hipótese é sua majestade imperial intervir.”
A sugestão foi recebida pelo colega com um semblante impregnado de

cepticismo. Respirou fundo e abanou a cabeça.
“Já uma vez te disse, e digo-o outra vez, que sua majestade imperial

nada fará.”
“Isto é diferente. Os militares estão a tomar decisões de estado sem

consultar o governo e sem a autorização de sua majestade imperial. Uma
coisa dessas não é possível.”

“Pois sim, mas sua majestade nada fará.”
“Oy/”, enervou-se Fukui. “Como podes estar tão seguro disso?”
Depois de passar os olhos em redor, Koichi inclinou-se sobre o colega e

baixou a voz.
“Um amigo meu que trabalha no palácio contou-me um episódio muito

revelador”, sussurrou. “Lembras-te quando o marechal chinês Zhang Zuolin
foi assassinado, aí há uns quatro ou cinco anos? Na altura soube-se que
foram os nossos militares ultranacionalistas que plantaram a homba, não é
verdade?” O sussurro tornou-se mais tenso. “Pois parece que nessa ocasião
sua majestade imperial ficou fora de si e criticou o primeiro-ministro em
tom muito veemente.” “Fez o imperador muito bem!”

“Sim, mas o meu amigo no palácio contou-me que o príncipe Saionji
não ficou nada satisfeito com essas críticas e disse a sua majestade que, ao
imiscuir-se nos assuntos da governação, se comportara como um tirano. Um
tirano, vê lá tu!” A novidade produziu em Fukui uma careta de
incredulidade. Na sua qualidade de último dos genro, os homens que
haviam ajudado o imperador Meiji a redigir a Constituição de 1889, o
príncipe Saionji era o estadista mais respeitado do país. Fora de resto por



isso que se tornara responsável pela educação do imperador, o que pelos
vistos lhe dava margem para o repreender nos termos mais veementes e
fazer-lhe críticas daquelas.

“Mas, olha lá, tanto quanto sei o príncipe é contra os militares
ultranacionalistas…”

“Pois sim, mas como bem sabes é sobretudo um constitucionalista
ortodoxo. O meu amigo disse-me que o príncipe Saionji lembrou a sua
majestade em tons muito enérgicos que o imperador serve para reinar, não
para governar. Ao que parece, sua majestade imperial ficou de tal modo
abalado com essas críticas que decidiu nunca mais interferir nas áreas da
governação.”

Fukui ficou um momento em silêncio, assimilando as implicações do
que acabara de escutar.

“O/?/”, exclamou. “Então sua majestade não vai mesmo fazer nada…”
“Pois não.”
“E agora?”
“E agora está tudo nas mãos dos militares. Parece que há duas fações a

lutar pela definição da nossa política em relação à Manchúria… ou
Manchukuo, ou lá o que é. Uma é a facção imperial, que defende a
industrialização da Manchúria e a sua completa submissão ao Japão, para
criar uma zona tampão entre nós e a Rússia bolchevique.”

“Isso é um desastre e está a isolar-nos internacionalmente.” “Pois a
outra facção é ainda pior, meu caro. Chamam de facção de controle e
defende que a Manchúria não chega para nos proteger dos bolcheviques. Os
militares adeptos dessa facção dizem que é preciso, imagina!, ocupar a
própria China para melhor controlar a situação.”

A revelação deixou Fukui de boca aberta.
“O quê?!”
“É como te digo. Por incrível que pareça, uma facção dos nossos

militares quer invadir a China! A tropa está de tal modo inebriada com os
seus sucessos que perdeu o sentido das proporções!”

“Yare yarel Isso é a loucura completa!”
“É o que diz o governo e é o que diz a facção imperial, mas há malucos

no Exército de Kwantung, e também aqui no Exército Imperial, que
pretendem mesmo atacar a China. Portanto, e como vês, a Manchúria pode
até ser o menor dos nossos problemas. Se a facção de controle levar a sua



avante, meu caro, a situação poderá ficar totalmente descontrolada. Como
as coisas estão, se queres que te diga até já torço pela facção imperial.”

“Sua majestade imperial tem de intervir!”
Koichi voltou a abanar a cabeça.
“Não o fará, já te disse.”
“E o governo?”
Fez a pergunta quase em desespero de causa, pois sabia perfeitamente

que o executivo do primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi se encontrava de
mãos e pés atados, por necessitar da autorização constitucional dos militares
para se manter em funções. Para sua surpresa, contudo, viu o colega a
esfregar o queixo, como se considerasse a questão pertinente. A verdade é
que Koichi estava no ministério havia muito mais tempo do que ele e
conhecia todas as tácticas e manhas usadas pelos políticos.

“Nada pode ser feito diretamente, como sabes.” Estreitou as pálpebras e
esboçou um ar misterioso. “Mas há maneiras de atuar…. subtis, digamos
assim.”

“Que queres dizer com isso?”
Koichi fez um gesto com os dedos.
“Com dinheiro.”
A sugestão espantou Fukui.
“O governo planeia corromper os militares?”
O colega riu-se.
“Não, palerma. Estou a falar no orçamento do estado. Não sei se sabes,

o ministro das Finanças deu este ano uma forte machadada no orçamento
das Forças Armadas, alegando que é preciso poupar e tudo isso. Ora estas
aventuras militares requerem todas muito dinheiro, como deves calcular. A
facção de controle pode sonhar o que quiser com o controle da China, mas
sem tareco não poderá fazer avançar um único tanque. Sabendo disso, o que
fez o nosso ministro das Finanças? Foi-lhes ao bolso.”

Foi a vez de Fukui rir.
“Ah, grande Junnosuke-Inoue!”
“O tipo é um finório. Houve uma vez que ele…”
A interrupção abrupta da música no rádio ao lado da secretária e o

aparecimento da voz familiar de Chokugen Wada, o mais prestigiado
locutor da NHK, levaram Koichi a suspender a frase para perceber o motivo
da inesperada alteração no programa “de última hora”, anunciou o locutor
num tom tenso.



“Uma informação da polícia refere que ocorreu um tiroteio na Escola
Primária Komamoto e que há pelo menos um morto. Uma fonte da polícia
que pediu o anonimato revelou que a vítima mortal é o ministro das
Finanças, Junnosuke Inoue, que terá sido abatido a tiro quando saía do
automóvel para fazer um discurso na escola. Estamos à espera de
confirmação oficial por parte das autoridades, mas um contato com o
Ministério das Finanças deixou perceber que…”

Fukui e Koichi trocaram um olhar ao escutar a notícia, ambos
estupefatos com a coincidência de estarem a falar sobre o ministro das
Finanças justamente na altura em que ele era objeto de notícia, mas
sobretudo estarrecidos com as consequências profundas da novidade que
acabavam de escutar.

“Os… os militares mataram-no.”



XVII

As notas de Lian-hua na escola tinham sido muito boas, de maneira que
o pai decidiu oferecer-lhe um presente. Sem que Meixing soubesse, pois ela
considerava que ter bom aproveitamento nas aulas era um dever das filhas e
não tinham por isso de ser premiadas, Bang aproveitou a ida da mulher ao
mercado para sub-repticiamente levar Lian-hua ao centro de Peiping.

“Que surpresa é essa que o pai me quer fazer?”, perguntou a menina no
riquexó, sem fazer ideia das intenções por trás daquele passeio. “Porque
viemos tão longe?”

“Já vais perceber; minha princesa.”
A menina nada mais perguntou, satisfeita pelo simples fato de partilhar

umas horas com o pai. Há quantos meses uma coisa dessas não acontecia?
Em boa verdade, desde que os japoneses haviam ocupado a Manchúria que
quase deixara de o ver; era até como se Bang se tivesse ausentado outra vez
para a América.

Durante aproximadamente um ano, o pai saía todos o$ dias para as aulas
na universidade antes de as filhas acordarem e só voltava das reuniões do
Kuomintang quando as meninas já estavam deitadas. Tornara-se uma
espécie de fantasma, uma figura fugidia de cuja presença Lian-hua só se
apercebia graças aos vestígios que ele ia deixando aqui e ali, como pistas
num jogo improvisado entre o pai e as duas filhas.

Bang ficava amiúde acordado madrugada fora, a escrever artigos
inflamados para publicação na América e noutros países de língua inglesa, e
nem os fins de semana constituíam excepção àquele ritmo frenético de
trabalho que o roubava às garotas. A atividade recrudescera até por alturas
da batalha de Xangai, alguns meses antes, pois os seus serviços mostraram-
se valiosos para tentar atrair as potências ocidentais para a causa chinesa.
Desde que os confrontos haviam terminado com a vitória dos japoneses, as
coisas pareciam gradualmente voltar ao seu lugar.



Apenas as manifestações antijaponesas e uma súbita demissão do
general Chiang Kai-shek agitaram momentaneamente a China, mas com o
regresso do general às suas funções, por pressão do exército, tudo
regressara à normalidade. Bang recomeçara a chegar mais cedo a casa e a
sua disponibilidade para a família aumentara.

O cule parou numa rua próxima da Cidade Proibida e os dois
passageiros apearam-se. Depois de pagar a corrida, Bang fez sinal a Lian-
hua de que o acompanhasse e ambos meteram por uma rua estreita que ela
depressa reconheceu.

“É a rua das sedas”, constatou a menina. “Não me diga que o avô Lao
abriu aqui uma loja para vender a produção do Jardim das Flores
Esplendorosas…”

0 pai riu-se.
“Isso queria ele!”, exclamou. “Não, o que nós vamos…” Uma

detonação fê-los dar um salto de susto. Olharam abalados na direção do
estampido, o coração subitamente aos saltos, e viram um homem sair de
uma das lojas de seda a rodopiar e estatelar-se no chão. Uma mancha
vermelha ensopava-lhe a camisa na zona do ombro e o desconhecido gemia
de dor. “Socorro!”, implorou. “Ajudem-me!”

Os transeuntes afastaram-se de imediato, mas não Bang. Fazendo um
gesto para que a filha se mantivesse à distância, acocorou-se ao lado do
ferido e examinou a mancha de sangue que lhe empapava a roupa.

“O senhor está bem?”, questionou, mas depressa percebeu o absurdo da
pergunta; se tinha sangue e gemia era evidentemente porque não estava
bem. “Não se mexa. Vou…” “Saia daqui!”

Um punhado de desconhecidos desaguou ali vindo da mesma loja e
rodeou o ferido e quem o socorria. Bang ergueu os olhos e fitou os
indivíduos que o cercavam; eram quatro, vestiam changshan azuis feitos de
tu-pu, um tecido áspero e ordinário de produção local, e apresentavam-se
armados de pistolas. Pior que tudo, tinham cara de poucos amigos. As suas
intenções não eram as melhores.

“Não ouviu o que lhe dissemos?”, perguntou um dos desconhecidos.
“Saia daqui!”

“Mas este homem precisa de ajuda…”
“Este cão é um traidor e a hora dele chegou. Saia daqui!” “Se é um

traidor, e com o devido respeito, tem de ser julgado”, disse com toda a
cautela. “Seria talvez aconselhável entregá-lo às autoridades e…”



“Nós somos as autoridades. Pertencemos ao Kuomintang e temos
ordens para acabar com este traidor. Saia daqui já!”

Antes que Bang tivesse tempo para dizer mais alguma coisa, dois dos
homens pegaram nele e arrastaram-no uns metros para o lado de modo a
desimpedirem o caminho.

O ar foi nesse instante rasgado pelo grito desesperado de uma criança.
“Não lhe façam mall”, implorou Lian-hua, juntando a palmas das mãos.

“Soltem o meu paizinho!”
A menina desatara a chorar e os desconhecidos, incomodados pelo

pranto e percebendo que a situação se poderia descontrolar, arrastaram o pai
para junto dela e largaram-no no chão antes de voltarem para junto do
ferido. Lian-hua abraçou-se a Bang com força, mas, apesar das lágrimas
que lhe embaciavam os olhos, ainda percebeu que os homens de changshan
azul apontavam as pistolas à cabeça do ferido e fechou os olhos.

Não os viu disparar, mas sobressaltou-se com os tiros.
Os planos de um passeio pela rua das sedas para procurar um presente

ficaram definitivamente estragados. Embora soubesse que o mais sensato
seria conduzir a filha imediatamente para casa, Bang sentia-se de tal modo
revoltado com a cena a que assistira que não se conteve e, com Lian-hua no
encalço, encaminhou-se diretamente para a sede provincial do Kuomintang
em Peiping.

Uma barreira da polícia bloqueou-lhe o acesso à rua onde se encontrava
o edifício. Um guarda pediu-lhe a identificação, o que Bang estranhou mas
aceitou sem tecer comentários, e mostrou-lhe o cartão de quadro do
Kuomintang.

“Passem. ”
Entraram na rua e tiveram de franquear uma nova barreira, esta formada

por soldados do Exército Nacional Revolucionário fortemente armados; até
um ninho de metralhadora fora ali instalado. Algo de pouco habitual se
passava, percebeu Bang. Tanta segurança em torno do edifício parecia-lhe
anormal.

“Será uma manifestação?”
A pergunta de Lian-hua não era disparatada, percebeu o pai. Quando os

japoneses ocuparam a Mancharia, no ano anterior, milhares e milhares de
estudantes tinham saído às ruas de várias cidades a exigir uma declaração
de guerra ao Japão e a dar vivas ao Partido Comunista Chinês. As
manifestações mais violentas haviam decorrido em Nanquim, a capital,



tendo a sede nacional do Kuomintang sido invadida e o próprio ministro
dos Negócios Estrangeiros atacado pela turba em fúria. A pressão nas ruas
tornara-se tal que forçara até a demissão de Chiang Kai-shek.

O problema é que, sem ele aos comandos do Kuomintang e do Exército
Nacional Revolucionário, o dinheiro para o partido e para o exército secara,
os generais recusaram-se a receber ordens de outra pessoa que não fosse
Chiang Kai-shek e a governação bloqueara. O general acabaria assim por
regressar um mês depois, reassumindo a chefia do exército e deixando o
governo nas mãos de Wang Jing-wei, o que aliás servira para neutralizar o
seu histórico rival político. Desde então as coisas andavam mais calmas.

Assim sendo, por que tanta segurança em torno do edifício?



XVIII

O corpo de Pavel jazia inerte sobre a cama, apenas coberto por um
lençol. A cara do menino parecia ter encolhido; apresentava os malares
protuberantes e grandes olheiras a cercarem-lhe os olhos enormes e
desfalecidos, o brilho já apagado. Dava a sensação de ser um velho, com a
pele enrugada e impregnada de uma tonalidade cinza. Na verdade toda a
família Skuratov, incluindo Nadejda, adquirira aquelas feições
fantasmagóricas, e o mesmo se passava com a generalidade dos
trabalhadores do seu kolkhoz.

Nesse instante, contudo, a prioridade da família era o pequeno Pavel.
“O que se passa com ele, Katja?”, murmurou Tatiana. “Já não se mexe

desde ontem à noite…”
Debruçando-se sobre o menino, Ekaterina Shadrova colou-lhe o ouvido

ao peito. A seguir apertou-lhe o pulso, esforçando-se por detetar as
pulsações. Tatiana e Nadejda observavam-na com atenção, elas também
entorpecidas pela fraqueza e pela fome, enquanto Mikhail dormitava a um
canto. Ekaterina, a parteira que toda a gente no kolkhoz conhecia por Katja,
era a quem os camponeses da Zelenyi Bir recorriam sempre que havia um
parto. Tal como a maior parte dos habitantes, Ekaterina fora integrada à
força no kolkhoz e chamavam-na quando alguém da cooperativa tinha
problemas de saúde, o que fazia dela uma pessoa muito requisitada nesses
dias. A parteira endireitou-se e virou-se para a mãe da criança. “Lamento,
mas já não podemos fazer nada por ele”, disse. “É mais um que a fome
levou. Vou falar com o camarada Dima para tratar do enterro do seu filho.”

Sem mais nada a fazer ali, Ekaterina levantou-se e saiu do quarto para
se dirigir ao gabinete do brigadir, deixando Tatiana e Nadejda especadas a
olhar para o cadáver pálido e ossudo de Pavel. Chorariam se tivessem
energia e lágrimas para tanto, mas estavam de tal modo debilitadas e
exangues que mais pareciam sonâmbulas.



Mesmo assim a mãe passou os dedos trémulos pelo cabelo do seu
menino e deixou cair a cabeça sobre o peito imóvel dele, quase num último
gesto de carinho.

“Meu querido Pavel…”
Os procedimentos seguintes foram vividos como num sonho. O brigadir

Dimitri apareceu vinte minutos mais tarde com um miliciano que meteu o
corpo de Pavel num saco de serapilheira e o levou para o exterior.

Nadejda acordou o pai e deu-lhe a notícia, mas Mikhail parecia
demasiado atordoado para a entender. Mesmo assim seguiu a mulher e a
filha até ao exterior, e o grupo só parou quando o miliciano depositou o
saco ao lado de um buraco onde se amontoavam já outros semelhantes. Era
a vala comum dos que nesse dia haviam morrido de fome.

“Querem dizer alguma coisa?”, quis saber o miliciano que
desempenhava as funções de coveiro. “Ou atiro-o já na vala?”

De olhos nublados a saltar entre o miliciano e o saco de serapilheira,
Tatiana parecia aparvalhada. Dava a impressão de nem sequer ter entendido
a pergunta.

“Não há nenhum padre?”, quis saber Nadejda, libertando-se do seu
torpor. “Queremos alguém da igreja, não é mamãe?” “Hã?”

Nadejda deu com o cotovelo um toque na mãe.
“Não quer que se chame um padre?”
O toque teve o condão de despertar Tatiana do seu estado quase

catatônico.
“Um padre?”, perguntou com um estremeção. “Sim, sim. Quero um

padre para o meu menino.”
O brigadir assistia ao procedimento e o coveiro desviou a atenção para

ele, como se solicitasse instruções.
“O padre Konstantin foi preso e deportado para a Sibéria”, retorquiu o

chefe da brigada do kolkhoz. “Não há mais nenhum padre por aqui, mas se
quiserem posso dizer umas palavras.”

A mãe parecia conformada, mas não Nadejda, muito mais madura do
que os seus onze anos poderiam fazer crer.

“Ao menos que o levem para a igreja”, protestou a garota. “O meu
irmão tem de ser abençoado e purificado para poder entrar no Céu.”

O brigadir revirou os olhos com enfado.
“Isso são tudo superstições”, exclamou Dimitri. “É melhor enterrá-lo

já.”



A adolescente deu uma nova cotovelada a Tatiana.
“Temos de o levar para a igreja”, insistiu. “Não é, mamãe?”
“Sim, sim. Para a igreja.”
O responsável do kolkhoz bufou de impaciência.
“Eu não levo ninguém. Vocês que o levem, se quiserem.”
Sabendo que não tinha forças para carregar o irmão, por ma is leve que

ele estivesse, Nadejda foi buscar o pai e indicou-lhe que pegasse no saco de
serapilheira aos pés do coveiro. Com gestos lentos e quase mecânicos,
Mikhail obedeceu e levantou o saco com o corpo do filho.

Os três partiram em direção ao centro do povoado. Não era permitido
abandonar o kolkhoz sem autorização, mas o brigadir considerou que
naquele caso se justificava abrir uma excepção e os elementos da família
Skuratov foram autorizados a fazer-se ao caminho.

Cruzaram-se ao longo da estrada com vários corpos deitados nas
bermas; eram as vítimas da fome desse dia. Ao entrarem em Zelenyi Bir
aperceberam-se de que a atividade na povoação estava reduzida ao mínimo.
As ruas estavam quase desertas e as pessoas que por aí deambulavam
pareciam espectros famélicos, de olhar mortiço e pele enrugada,
verdadeiros esqueletos ambulantes.

Deram com a igreja fechada. Os pais sentaram-se à entrada, de olhar
ausente, e Nadejda, apesar da fraqueza, compreendeu que teria de ser ela a
fazer tudo. Disse-lhes que a esperassem e, movendo-se sempre com
lentidão, arrastou-se pelas ruas para ir bater às portas de várias casas das
redondezas.

“Por favor, queremos entrar na igreja para abençoar o meu irmãozinho
que morreu hoje. Sabe onde está a chave?”

O quarto residente que interpelou recomendou-lhe que fosse à nova
sede do soviete local. Uma vez lá chegada, Nadejda deparou-se com um
funcionário mal-humorado, mas após muita insistência lá conseguiu que o
homem lhe entregasse a chave. A seguir voltou à igreja e abriu a porta para
os pais entrarem. Mikhail depositou o saco de serapilheira no altar e a filha
desatou-o para expor a cabeça do irmão.

A mera exposição do corpo no altar não pareceu suficiente, mas
Nadejda não sabia bem o que seria apropriado fazer nas circunstâncias.
Constatando que os pais não estavam em condições de a ajudar, revistou a
igreja e acabou por encontrar numa arrecadação uma garrafa de água que
trouxe para junto do altar e entregou a Tatiana.



“Água benta.”
Com gestos quase automáticos, a mãe atirou umas gotas para a cara do

pequeno cadáver enquanto Nadejda fazia o sinal da cruz diante do irmão.
Rezaram um pai-nosso e, tomando enfim a iniciativa, Tatiana ajoelhou-se
perante o altar, no que foi imitada pelo marido e pela filha, e começou a
rezar.

“Senhor, aceita o meu filho no Teu reino”, disse a finalizar. A seguir
benzeu-se. “Ámen.”

Os três saíram da igreja com o olhar perdido. Passaram pela sede do
soviete para devolver a chave e retomaram o caminho de regresso ao
kolkhoz, Mikhail sempre a carregar o saco com o corpo de Pavel. Passaram
pelos mesmos cadáveres deitados nas bermas da estrada e voltaram a entrar
na quinta que já fora deles e que a coletivização forçada incorporara no ano
anterior numa cooperativa.

Dirigiram-se ao local onde o coveiro havia aberto a vala comum, mas
viram o brigadir aparecer e cortar-lhes o caminho. Vinha com cara de caso.

“Oiçam, eu sei que estão a viver um dia difícil”, começou por dizer com
evidente embaraço. “Mas receio que tenha acontecido uma coisa muito
desagradável.”

Tatiana e a filha entreolharam-se; para um bruto como o brigadir dizer
uma coisa daquelas, e ainda por cima naquele tom, deveria tratar-se de algo
realmente muito grave.

“O que foi?”
O brigadir retirou um envelope do bolso.
“Recebi há meia hora esta carta da cadeia de Kiev e… enfim, temo que

as notícias não sejam nada boas. Lamento muito.”
O coração de Nadejda começou a bater desordenadamente e os pais, que

pareciam fantasmas embrutecidos, encararam o chefe da brigada com uma
expressão de incompreensão. Uma vez que os juízes não tinham tido
coragem para mandar executar uma criança, a pequena Anastasiya vira a
pena de morte por roubo de produtos do estado ser comutada para dez anos
de detenção, a sanção mínima para estes casos, e começara a cumprir a
sentença três meses antes na cadeia de Kiev, onde dera entrada já muito
debilitada e com uma tosse preocupante.

“Que se passa?”, insistiu Nadejda, sem desviar os olhos do sobrescrito.
“A minha irmã? Aconteceu-lhe alguma coisa?”



O brigadir estendeu a carta do estabelecimento prisional de Kiev a
Mikhail e baixou os olhos, acabrunhado com a notícia que lhe competia dar
à família.

“Foi enterrada ontem à tarde.”



XIX

O capitão Su Tong assinava uns papéis na sua secretária quando os dois
visitantes espreitaram à entrada do gabinete na sede distrital do
Kuomintang. Depois de acolher Yang Bang e a filha, o anfitrião desvendou
o mistério do aparato policial e militar que bloqueava a rua diante do
edifício.

“É o general que vem cá.”
“Quem? O marechal Zhang Xueliang?”
O oficial do Partido Nacionalista endireitou-se, quase como se tivesse

escutado uma blasfêmia.
“Não. O general Chiang Kai-shek.”
A novidade surpreendeu Bang. Já Lian-hua, até aí abatida pelo incidente

que testemunhara meia hora antes, ficou muito excitada. O grande chefe
vinha aí?

“O que vem ele cá fazer?”
“É uma reunião de esclarecimento dos altos quadros do partido”,

explicou Su Tong. Espreitou o relógio. “Oiçam, tenho de ir para o salão
onde ouviremos o general e não quero chegar tarde para não ficar nas
últimas filas. Precisam de mim por algum motivo?”

“Foi uma coisa que aconteceu há pouco”, devolveu o seu protegido.
“Lembra-se quando há uns anos os bandidos vermelhos raptaram a minha
filha em Hunan? Isso ocorreu durante uma ação de justiça popular, está
recordado? Pois acabamos de assistir a uma cena semelhante aqui no centro
de Pequim.”

O capitão arregalou os olhos, alarmado.
“Bandidos vermelhos? Aqui? Em Pequim?”
“Foi uma ação de justiça popular, sem julgamento nem culpa formada,

mas quem a levou a cabo desta vez não foram os bandidos vermelhos. Foi o
próprio Kuomintang.”



Bang explicou em linhas gerais o que sucedera pouco antes, tendo sido
interrompido pelo oficial apenas na altura em que reproduziu as palavras
dos assassinos e os descreveu como vestindo changshan azuis.

“Não se preocupe com isso”, disse Su Tong. “Está tudo bem.”
“Tudo bem, senhor capitão?”, espantou-se Bang. “Eles mataram uma

pessoa sem julgamento e à luz do dia. Até a minha filha viu. O senhor acha
isso aceitável? É isto um estado de direito?”

“Vivemos tempos conturbados, Yang Bang. Quando se enfrentam
situações extremas é por vezes necessário recorrer a soluções extremas.
Esse comerciante que foi executado andou provavelmente a importar seda
da Manchúria, violando assim o embargo que decretamos à compra de
produtos japoneses. Como sabe, os piratas anões, que tal como nós já não
conseguem vender a sua seda aos yang guizi por causa da crise, estão a
escoá-la para a Manchúria e a tentar impingi-la assim ao resto da China. O
comerciante deve ter furado o embargo e foi decerto por traição que o
executaram.”

“Mas se o homem era traidor, que o julgassem primeiro!” “Perante
situações extremas são por vezes necessárias soluções extremas, já lhe
disse.”

“Mas quem é esta gente que procede a estas execuções sumárias? São
mesmo pessoas do Kuomintang?”

O capitão Su Tong olhou em redor e respirou fundo, como se estivesse
pressionado mas percebesse que não podia deixar o seu interlocutor sem
uma resposta satisfatória.

“Oiça, já ouviu falar na Sociedade para a Aplicação dos Três Princípios
do Povo?”

O nome da sociedade continha evidentemente uma referência aos três
princípios enumerados por Sun Yat-sen para o desenvolvimento da China,
designadamente nacionalismo, democracia e bem-estar social.

“Não.”
“É natural, pois trata-se de uma unidade secreta do Kuomintang que foi

agora criada por colegas meus da Academia de Whampoa. É aliás de tal
modo secreta que só há pouco tempo o próprio general Chiang Kai-shek foi
informado da sua existência. Estamos a falar de uma sociedade patriótica
empenhada em transformar o Kuomintang e a China através de formação
militar, doutrinação política, propaganda, recrutamento em massa,



operações clandestinas e infiltração nos exércitos regionais. Criamos um
organismo intitulado Sociedade do Renascimento Chinês e…”

“Ah, sim, já ouvi falar.”
“A Sociedade do Renascimento Chinês é uma fachada externa da

Sociedade para a Aplicação dos Três Princípios do Povo, está a perceber?
De modo que através dela vamos começar também a atuar nas escolas para
instituir a disciplina militar e o patriotismo nos alunos, e ainda o respeito e
o culto do nosso chefe.”

Tornou-se evidente que o capitão era um membro do grupo secreto, o
que não impediu que o rosto de Bang se contraísse numa careta.

“Sabe, isso parece-se estranhamente com o que leio nos jornais sobre os
camisas negras italianos…”

O oficial sorriu.
“Tem graça, é o que os japoneses também dizem. Soube agora que os

piratas anões andam de tal modo assustados com a Sociedade para a
Aplicação dos Três Princípios do Povo que a descrevem nos seus relatórios
como a Sociedade dos Camisas Azuis.”

“Azuis? É por causa da cor dos changshan?”
“Sim, claro. Parece-me no entanto que, ao falarem em camisas azuis, e

tal como o senhor, os japoneses estão sobretudo a tentar conotar-nos com os
camisas negras do fascismo italiano.”

“A semelhança dos nomes salta à vista, o que quer? Mas> diga-me,
quem chefia essa sociedade secreta?”

Ciente do impacto que a resposta produziria, Su Tong fez uma pausa
antes de nomear o chefe.

“Dai Li.”
O nome fez estremecer Bang. Quem não conhecia o sinistro chefe do

Gabinete de Investigação e Estatísticas, a aparentemente inofensiva
designação da polícia política do Kuomintang? Se um homem como Dai Li
encabeçava a Sociedade para a Aplicação dos Três Princípios do Povo,
considerou, isso constituía algo muito revelador.

“O senhor capitão disse que os camisas azuis andam envolvidos em
operações especiais”, notou, perturbado. “Referia-se a que exatamente?”

O oficial pareceu ficar atrapalhado com a pergunta.
“Enfim, operações especiais são… operações especiais.”
“Como por exemplo?”



“Bem… uh… enfim, operações de liquidação de inimigos. Sobretudo os
piratas anões e os seus colaboradores chineses, até porque esta nossa
sociedade secreta nasceu justamente para enfrentar a ameaça japonesa.
Como lhe expliquei, o comerciante que viram ser executado era decerto um
traidor que furou o boicote aos produtos do Japão. Mas também eliminamos
bandidos vermelhos, funcionários corruptos, senhores da guerra
secessionistas e… e quem quer que ameace a unidade nacional. É uma
limpeza geral dos inimigos da China.”

Bang abriu a boca de estupefacção.
“Vocês não podem fazer isso dessa maneira!”
O capitão endureceu o olhar.
“Não sejamos ingênuos, Yang Bang”, rosnou. “A China está a enfrentar

uma gravíssima ameaça. Os piratas anões ocuparam-nos a Manchúria e
puseram-nos perante um dilema terrível: ou os combatemos e somos
derrotados, ou não os combatemos e eles acham-nos fracos e vão-se
apropriando de mais e mais terras nossas. As duas opções são
catastróficas.”

“O que vai o Kuomintang fazer?”
“Há muita divisão no partido. A ala pró-ocidental, chefiada por Hu Han-

min, quer uma aliança com os yang guizi para que possamos enfrentar
militarmente os piratas anões, mas Wang Jing-wei opõe-se a um confronto
com o Japão. Diz que o Japão é demasiado forte e que uma guerra com os
piratas anões seria catastrófica. Wang acha que não podemos meter-nos
num conflito militar que não conseguiremos ganhar e é melhor apaziguar os
japoneses e negociar com eles do que enviar o exército para ser aniquilado
em batalhas perdidas.”

“O que pensa o general Chiang Kai-shek disso?”
“É o que ele nos vai revelar quando hoje aqui vier”, disse. “Este

problema é muito complexo porque, como é evidente, as nossas
dificuldades não se limitam aos piratas anões. Como sabe, os bandidos
vermelhos acabaram de criar um governo alternativo em Kiangsi, enquanto
a crise econômica levou os yang guizi a pararem de nos comprar produtos.
Além do mais, entre nós alastram a corrupção e a ineficiência. Perante este
quadro, o que quer que façamos? Mergulhamos numa crise profunda e a
situação tornou-se insustentável. Não vê que a China se encontra a um
passo da desintegração total… diria mesmo à beira da extinção?”

“Sim, é verdade…”



“Porque pensa que estamos nesta situação tão grave? Porque os
imperialistas ocupam as nossas terras? Porque os piratas anões têm
desígnios sobre o nosso território? Porque os bandidos vermelhos nos
corroem por dentro?” Abanou o dedo no ar. “Não se iluda, meu caro, essas
não são as causas do problema. São os efeitos. Os efeitos, percebeu? As
verdadeiras causas desta situação são a nossa fraqueza. Temos imensas
falhas e foram essas falhas que nos levaram a esta imensa crise. Não leu
Darwin nem Spencer? Não sabe que neste mundo só sobrevivem os mais
fortes? Pois os chineses, outrora senhores de uma grande civilização que
tudo dominava e donos do Reino do Meio do nosso planeta, tornaram-se
senis, atrasados e fracos. Pelas leis de Darwin qual acha que será o nosso
destino?”

Assim postas as coisas, a resposta parecia evidente. “Bem… o senhor o
disse. A extinção, parece-me.”

“Os mais fortes sobrevivem e os mais fracos são extintos, pelo que, ou
invertemos esta situação, Yang Bang, ou desaparecemos. Ou aguardamos
passivamente a nossa morte ou fazemos das fraquezas forças e reunimos
coragem para nos reerguermos. É tão simples quanto isso.” Apontou para
uma revista pousada sobre a sua secretária. “Já alguma vez deu uma vista
de olhos a esta publicação?”

Os olhares dos visitantes centraram-se na revista, intitulada Huanian,
forma abreviada de uma frase que significava “ajudar a China a atingir a
maturidade”.

“Não é a revista de Pan Guangdan?”, reconheceu Bang. “É sobre aquela
ciência destinada a melhorar a raça humana… como se chama…?”

“Eugenia.”
“Isso. Eugenia.”
O capitão Su Tong pegou na Huanian e folheou-a.
“Os yang guizi afirmam que a raça branca é superior à amarela”, disse

com um trejeito irritado. “Ayah, que arrogantes! Acham que os chineses só
poderão readquirir um nível civilizacional superior se se cruzarem
racialmente com os yang guizi .” Apontou para o interior das páginas da
publicação. “Mas os nossos eugenistas, como Pan Guangdan, Lu Xun e
Chen Duxiu, rejeitam essas ideias e dizem que a nossa inferioridade não é
racial, mas cultural. Lu Xun constatou que os chineses tendem a envelhecer
depressa e a ficar senis aos vinte anos, e Pan Guangdan considera que os
chineses são jovens adoentados com dificuldade em amadurecer. Se nos



soubermos reformar e melhorarmos a qualidade de vida das pessoas, está
escrito pelos nossos eugenistas aqui na revista, a raça chinesa melhorará.”

“Sem dúvida, senhor capitão. É aliás esse o meu argumento desde que
vim da América. Temos de reformar a nossa sociedade.”

“Tem toda a razão.” Fechou a revista e pousou-a de novo sobre a
secretária. “Sabe, meu caro, numa guerra não são apenas os militares que se
confrontam, é todo um país.

A guerra depende dos soldados, mas também depende das armas, da
tecnologia, da capacidade industrial, da ciência, da economia. É esse o
nosso problema. Com a sua imensa população a China dispõe de recursos
humanos para muitos soldados, é verdade, mas falta-lhe tudo o resto.
Precisamos de despertar, temos de renascer, impõe-se que nos ergamos. Se
não o fizermos, tornar-nos-emos gado, seremos escravos dos outros povos.
Para tal há que pôr fim à nossa falta de amor à pátria, à nossa indisciplina, à
nossa desunião, e investir na ordem, na ciência, na economia e na ideia de
nação. E isso que precisamos desesperadamente de mudar e foi por isso que
nasceu a Sociedade para a Aplicação dos Três Princípios do Povo, apostada
em criar uma versão chinesa da eugenia assente na cultura e não na
biologia. Urge instituir o sentimento nacionalista na China e criar um chinês
novo, um chinês disciplinado, respeitador e patriótico, um cidadão com
amor à nação e ao conhecimento.”

“Não vou dizer que discordo, há muita verdade nas suas palavras. Aliás,
e se for a ver bem, era esse o objetivo do próprio honorável doutor Sun Yat-
sen. Não nos esqueçamos de que ele falou na necessidade de se criar na
China um homem novo nacionalista.

“É justamente isso o que nós, os camisas azuis, como nos chamam os
piratas anões, estamos a tentar fazer.”

“Mas, senhor capitão, será mesmo preciso matar pessoas na rua sem
sequer as julgar? Acha isso tolerável?”

“Tolerável? O renascimento da China não se faz a tolerar o que nos
conduziu a esta situação, Yang Bang. É por isso que temos de recorrer, entre
outras coisas, às operações especiais que pelos vistos tanto o incomodam.
As ameaças à nossa pátria têm de ser eliminadas, a bem se possível, a tiro
se necessário. Daí que os piratas anões e os seus colaboradores chineses
tenham de morrer, entende? Essa gente e os bandidos vermelhos e os
funcionários corruptos e quem mais levante obstáculos à criação do homem



novo chinês. A China vai ser salva da extinção para a qual caminha, custe o
que custar, doa a quem doer.”

“E a democracia, senhor capitão? Para que fui eu para a América
aprender os processos políticos dos ocidentais? Para acabarmos a executar
pessoas na rua?”

O oficial esboçou uma expressão indefinida.
“Pois, a democracia…” Bufou. “Se formos a ver bem, a democracia é

um produto europeu do século XVIII que está agora a revelar os seus
limites, se não mesmo o seu fracasso e até anacronismo. Não vê o que se
passa neste momento em Inglaterra, em França, na Alemanha e na
América? Os países democráticos não têm capacidade para responder à
crise econômica desencadeada pelos seus próprios mercados especulativos.
O desemprego disparou e a ordem social está a desintegrar-se. O caso da
Alemanha é paradigmático. A crise americana levou ao fim do
financiamento à banca alemã, que entrou em dificuldades e deixou de
sustentar as empresas. Sem a ajuda dos bancos, estas começaram a fechar
em catadupa e no país já há seis milhões de desempregados, veja só! Isto
significa que um em cada três trabalhadores alemães está sem trabalho.
Como não há dinheiro, os governos tiveram de decretar medidas de rigor,
reduzindo para seis meses a duração do subsídio de desemprego, e a
pobreza generalizou-se.” “Pois, tenho lido os jornais…”

“Compare isso com o que está a acontecer em Itália e na União
Soviética, onde imperam governos de partido único. Estes países não só
resolveram os seus problemas econômicos como se estão a desenvolver. Os
próprios alemães começaram a voltar as costas à sua democracia. Embora
os socialistas democráticos do SPD fossem nos últimos anos o maior
partido, não tiveram coragem de adotar as medidas duras que se impõem e
por isso desistiram de governar e passaram para a oposição, de onde
inviabilizaram a governação do país. É isso a democracia?”

“Bom… é um fato que os governos na Alemanha se sucedem em
catadupa.”

“A democracia trouxe instabilidade à Alemanha. Como o parlamento
dominado pelos socialistas agora bloqueia tudo e a governação ficou
impossível, tornando a democracia do país disfuncional, o presidente
Hindenburgo entregou poderes especiais ao chanceler Bruning que lhe
permitem aprovar leis sem passar pelo parlamento. Isto significa na prática
que já não há democracia, ou não significa? É por isso que cada vez mais



pessoas na Alemanha estão desiludidas com o regime e se estão a voltar
para os partidos antidemocráticos. Já reparou como os socialistas
nacionalistas ganham cada vez mais espaço?”

“Nacional-socialistas, senhor capitão”, corrigiu o interlocutor. “Li no
jornal que em quatro anos esses socialistas passaram de doze para mais de
duzentos deputados. São agora o maior partido no parlamento alemão, mas
parece que o presidente Hindenburgo se recusou a nomear o seu chefe para
o cargo de chanceler. É por isso que o novo chefe do governo alemão não é
esse austríaco que manda nos nacional-socialistas mas Von Papen. Ou seja,
o presidente não respeita a escolha do seu próprio povo.”

“Pois, isso são as intrigas políticas lá deles. O que interessa, meu caro, é
que até os alemães, que têm uma economia mais desenvolvida do que a
nossa, estão a virar as costas à democracia. Agora olhe para nós. Quando a
república foi instituída aqui na China também tivemos democracia, não
tivemos? E qual foi o resultado? Caos, anarquia, luta interna, clientelismo…
nada funcionou. Nada. Para que queremos então a democracia?”

“Reconheço que a democracia enfrenta problemas sérios, isso é
inegável”, aceitou Bang. “O caso da Alemanha mostra de fato que a
conflitualidade democrática, quando exagerada e disfuncional, desacredita o
sistema e faz com que as pessoas se voltem para outras soluções. Mas,
mesmo com a crise econômica, repare que a América continua pujante e a
Inglaterra se mantém a rainha dos mares. Eu diria que a democracia
funciona desde que estejam reunidas determinadas condições.”

“Ah, está a ver? E quais as condições necessárias para a democracia
vingar? Já pensou nisso?”

A pergunta era boa. O visitante fez uma pausa para considerar a
questão.

“Olhe, é preciso, em primeiro lugar, que haja um estado-nação…”
“Coisa que, para sermos francos, ainda não temos.”
“… e ainda segurança e estabilidade política…”
“Também não temos.”
“… e, claro, cidadãos com um nível de educação que lhes permita fazer

escolhas informadas.”
“Outra coisa que não temos.”
Fez-se um novo silêncio entre eles; era um fato que nenhuma daquelas

condições existia na China. Poderia a democracia vingar num estado



falhado, sem estabilidade nem segurança e com a maior parte da população
a viver na miséria e com baixo nível de instrução?

“Pois, mas não se esqueça de que a democracia é um dos três princípios
estabelecidos pelo honorável doutor Sun Yat-sen para o desenvolvimento do
nosso país”, insistiu Bang, relutante em deixar cair as ideias do seu herói.
“E esses três princípios constam do nome dessa vossa sociedade de camisas
azuis.”

“Não me esqueço de nada disso, Yang Bang. Como também não
esqueço que o honorável doutor Sun Yat-sen percebeu que a democracia
não se faz num dia e que são necessárias três etapas para chegar a ela. Um
dia teremos democracia na China, não digo que não. Mas só a poderemos
instituir quando estiverem reunidas as condições para que esse sistema
funcione. Pôr neste momento os chineses a votarem seria como convidar
uma mulher com pés de lótus para dançar em saltos altos. Não estão
reunidas as condições. As pessoas neste país precisam de bens mais básicos
do que a democracia, como comer e…”

Um súbito burburinho agitou o edifício e interrompeu a conversa.
Ouviram-se berros e correrias fora do gabinete e uma voz gritou no
corredor.

“O general chegou! O general chegou!”
O capitão Su Tong pôs-se de imediato em pé e até em sentido, como se

o próprio Chiang Kai-shek lhe tivesse entrado pela porta dentro. Olhou para
as pessoas que passavam pelo corredor em corrida e percebeu que deixara o
tempo passar e já não ia a horas de ocupar um dos melhores lugares no
grande salão.

Apesar da contrariedade, e vendo os dois visitantes plantados diante
dele, teve uma ideia.

“Querem vir comigo?”
Apanhados de surpresa pela proposta inesperada, Bang e Lian-hua

trocaram um olhar incrédulo. Seria possível que estivessem mesmo prestes
a ver o general Chiang Kai-shek em carne e osso?



XX

Lançando um olhar em redor para se certificar de que a porta estava
fechada e ninguém os observava, Tatiana descalçou um sapato e inseriu os
dedos ossudos no interior. Retirou cinco grãos amarelos e estendeu-os a
Nadejda, que se encontrava deitada na cama, muito quieta e silenciosa.

“Encontrei-os atrás de uma árvore”, sussurrou a mãe. “Devem tê-los
deixado cair durante as colheitas do ano passado.” Tal como os pais e a
maior parte das pessoas do kolkhoz e da aldeia, a menina tinha os braços e
as pernas reduzidas a pele e osso, a pele acinzentada e coberta de rugas, o
rosto macilento com os malares protuberantes e duas grandes sombras
escuras em torno dos olhos, cujo azul estava como que embaciado; parecia
uma velha. Nenhum dos três sobreviventes da família Skuratov comia havia
quase um mês.

Com gestos trémulos, Nadejda ergueu o braço, pegou nos grãos e
estudou-os para se certificar de que eram mesmo o que pensava que eram.

“Po… posso?”
A mãe anuiu.
“Come devagar.”
A filha olhou para a porta e para a janela, preocupada com a

possibilidade de ser apanhada a cometer o crime. Como não viu ninguém,
meteu os grãos à boca e começou a trincá-los.

“Hmm…”
“Devagar”, insistiu a mãe, sempre a falar num sopro, não apenas por ter

medo de ser escutada, mas sobretudo porque lhe faltavam forças para falar.
“Senão ainda partes os dentes.”

A seguir Tatiana pegou nos últimos dois grãos de milho que escondera
no sapato e deitou-os à boca, trincando-os suavemente para dar o exemplo.

De repente mãe e filha ouviram vozes aproximar-se e trocaram um olhar
de pânico; só falava alto quem estava bem alimentado, ou seja, os



comunistas. Se fossem vistas a comer perguntar-lhes-iam onde tinham
arranjado os grãos de milho e ainda acabavam como Anastasiya,
condenadas ao abrigo do Decreto sobre a Proteção da Propriedade
Socialista por se apropriarem de alimentos pertencentes ao estado soviético.

A porta abriu-se de repente e viram diante delas o camarada Dimitri,
brigadir do seu kolkhoz, pelo que pararam de imediato de mastigar. Em
bom rigor, o mais sensato seria engolirem os grãos de milho, assim não
haveria nenhuma prova do crime, mas tinham tanta fome que preferiram
correr o risco. De resto, e desde que não mastigassem, quem iria adivinhar
que estavam a comer propriedade socialista?

“Chegou uma pessoa para vos visitar.”
O chefe da brigada do kolkhoz deu um passo para o lado, abrindo

caminho à visita. As duas Skuratovas viram aparecer na porta uma mulher
de cabelo castanho encaracolado e um vestido azul e amarelo muito justo
que lhe acentuava as curvas; parecia uma estrela americana daquelas que
viam nas fitas dos velhos tempos, embora a cores e ao vivo.

“Pode deixar-nos a sós, se faz favor?”, pediu a visitante.
O brigadir manteve-se plantado no seu lugar e também ele a estudou.
“A camarada parece-me muito bem alimentada”, observou o camarada

Dimitri, desconfiado. “Deve com certeza ter alimentos açambarcados. Onde
mora, para eu mandar a minha brigada inspecionar a sua casa?”

“Não seja ridículo, homenzinho”, devolveu a desconhecida. “Já viu ao
ponto a que chegamos? Agora uma pessoa levanta suspeitas só porque não
tem aspecto famélico? Se assim é, porque não manda inspecionar a sua
própria casa? É que, olhando-se para si, e ao contrário de quase toda a gente
que vi desde que cheguei à Ucrânia, nota-se logo que o senhor anda bem
alimentado. O senhor e os seus capangas, claro. Aposto que tem comida
açambarcada.”

“O que está a camarada a insinuar? Eu e todos os camaradas
bolcheviques alimentamo-nos para estarmos em condições de cimentar a
gloriosa revolução de Outubro e lutar pela vitória da classe operária!” O
camarada Dimitri fez um gesto a indicar as pessoas esqueléticas que os
olhavam do quarto. “São estes sabotadores e parasitas que andam a minar as
justas conquistas do proletariado!”

A visitante estendeu-lhe uma nota de um dólar americano. “Não seja
absurdo. Deixe-nos em paz, por favor.”



O brigadir pegou na nota e, ainda a resmungar, afastou-se. A
desconhecida agarrou num saco que tinha pousado aos pés e só então
observou o interior do quarto. Apercebeu-se dos dois espectros silenciosos
que o habitavam e que a miravam com olhares inexpressivos e imóveis. A
visitante demorou-se um longo momento à porta a fitá-las, como se se
esforçasse por reconhecê~las e não tivesse a certeza de haver mesmo batido
à porta certa. Subitamente, como se as dúvidas se tivessem naquele instante
transformado em certezas, arregalou os olhos e deitou as mãos à boca.

“Tátil”, exclamou a mulher, chocada. “És… és tu?”
Foi a voz, e sobretudo a forma como a visitante falou, que produziu uma

espécie de eco na memória de Tatiana.
“Marisha?”
Deitada na cama, Nadejda viu a mulher largar o saco que trazia e

aproximar-se da mãe, estreitando-a nos braços como se se conhecessem
havia muito tempo.

“Tátil”, repetiu a desconhecida, os olhos a cintilarem de comoção. “O
que te fizeram eles, meu Deus? O que te fizeram eles?” Desviou o olhar
para a garota loira esquelética deitada na cama. “E ela? É a Nadija?”

“Sim, é a minha Nadija.”
A desconhecida acercou-se da cama e abraçou também Nadejda, mas a

garota esboçou um esgar de estranheza.
“Nadija! Sou a tia Marisha! Não te lembras de mim?”
Só nesse instante o nome, associado à palavra tia, a despertou da

letargia. A tia Marisha? Perscrutou-a com atenção, em busca das feições da
tia que com eles vivera nos arredores de Irkutsk e que partira para a China,
mas talvez porque isso acontecera muito tempo antes, ou se calhar porque a
irmã da mãe estava fisicamente diferente, não a reconheceu. Era contudo a
tia Marisha, a mãe reconhecera-a e além disso que sentido teria alguém
aparecer de repente no kolkhoz a fingir ser quem não era?

Percebendo enfim que se encontrava de fato perante a tia que idolatrara
na infância, Nadejda fez uma tentativa de devolver o abraço.

“Tia!”
Quando se desprendeu dos braços da sobrinha mais velha, Mariya

virou-se para a irmã.
“Onde estão a Anastasiya e o Pavel?”
Tatiana encolheu os ombros e baixou os olhos, como se não quisesse

falar muito sobre o assunto.



“Deus levou-os.”
A irmã mordeu o lábio inferior.
“E… e o Misha?”
“Está lá fora, provavelmente à procura de alguma coisa para comer. Ou

de vodka. Duvido que encontre.”
Depois de observar com atenção os rostos e os corpos macilentos da

irmã e da sobrinha, Mariya deu meia volta e foi buscar o saco que trouxera.
Meteu a mão lá dentro e extraiu dois pequenos pães.

“Olhem o que vos trouxe…”
“Pão!”
Com um gesto débil, Tatiana agarrou um enquanto a irmã dava o outro a

Nadejda.
“Comam devagar, está bem? Senão pode fazer mal.” Tratava-se de um

conselho escusado, pois a fraqueza era tal que nenhuma das duas se sentia
capaz de fazer depressa o que quer que fosse, mesmo comer, apesar de
estarem a morrer de fome.

Em boa verdade levaram dez minutos a mastigar um único pão,
alimento que Mariya completou com uma garrafa de leite que lhes deu a
bebericar. Ambas começaram a sentir-se um pouco melhor e, passada meia
hora, foram capazes de comer mais um pão.

“Onde arranjaste isto?”, perguntou a irmã num sussurro, como se
estivesse afônica, enquanto trincava o segundo pãozinho. “Há já um mês
que não via pão em parte alguma...

“Na kashtan de Kiev, claro. Não descobri nenhuma comida nos
mercados, é uma coisa impressionante, mas como vim da China com
dólares entrei nas lojas do partido e comprei o que quis.” Apontou com o
polegar para a janela. “Mesmo com tantos mortos à fome que vi lá fora
estendidos nas bermas das estradas e até das ruas das cidades, os camaradas
comunistas não se privam de nada, hem?”

Ainda a mastigar, a irmã baixou o olhar para o saco. “Trouxeste mais
alguma coisa, além de pão e leite?” Quase como uma vendedora ambulante
que expõe aos clientes maravilhas provenientes de terras distantes, Mariya
abriu o saco e foi tirando os produtos um a um.

“O leite é muito forte para os vossos estômagos vazios. Daqui a pouco
já vos dou mais um bocadinho, para não vos fazer mal. O mesmo para esta
alface, para as batatas, as cenouras, o fiambre e estas fatias de lombo de



porco.” Virou-se para Nadejda, que observava todos aqueles alimentos com
ar incrédulo, e sorriu. “Para a sobremesa, adivinhem o que vos comprei…”

A sobrinha percebeu que havia ainda mais alguma coisa no saco, mas
não conseguiu destrinçar as formas.

“Fruta?”
Mariya meteu a mão no saco e, com o gesto de uma ilusionista que

exibe ao público o seu número mais maravilhoso, extraiu os últimos
produtos que adquirira na kashtan reservada aos membros do Partido
Comunista.

“Bolinhos chak chak!”
O brigadir estudou os documentos com atenção redobrada, esforçando-

se por detetar qualquer irregularidade ou simples anomalia. Mas os selos do
volost ispolkom de Zelenyi Bir, o gabinete executivo que administrava o
povoado, pareciam genuínos e as assinaturas também. Não tinha por onde
pegar.

O camarada Dimitri levantou os olhos e pousou-os alternadamente em
Mikhail, Tatiana e Nadejda. Havia já algum tempo que não os via juntos e
pareceu-lhe que estavam até com mais energia. Conseguiam andar um
pouco melhor e até falavam mais, embora ainda pausadamente e a soprar
baixinho as palavras; decerto a desconhecida que chegara nessa manhã
estivera a alimentá-los. Aliás, parecia-lhe evidente que também fora ela que
trouxera aqueles documentos.

“Como conseguiram isto?”
Tatiana esforçou-se por sorrir.
“Temos os nossos meios”, respondeu sem verdadeiramente responder.

“Então? Podemos ir?”
“Querem mesmo abandonar o kolkhoz?”
“O senhor deve estar brincando conosco.” Olhou em volta para todo o

gabinete. “Estamos na minha antiga casa e este era o meu antigo quarto.”
Fez uma pausa para recuperar o fôlego, como se o simples ato de
pronunciar cada frase fosse equivalente a correr uma maratona. “Os
senhores nos roubaram a casa, nos roubaram a terra e, pior do que tudo, nos
roubaram dois filhos. E tudo isso para quê? Para nada. Os campos passaram
a produzir uma ridicularia em comparação com o que produziam quando
eram nossos. E estamos todos morrendo de fome.”

“Não há fome na União Soviética, já lhe disse!”, rosnou o camarada
Dimitri. “E a terra não produz porque vocês, agentes reacionários dos



kulaks exploradores da classe trabalhadora, estão a sabotar a revolução de
Outubro!” Tatiana voltou a suspirar. Gostaria de responder, de contra-
argumentar, de o insultar até, mas para quê? De que serviria isso? O homem
não via a realidade, apenas via o que queria ou o que lhe mandavam ver. O
governo estava entregue a ignorantes e fanáticos que encontravam
justificação para tudo através de uma sucessão de frases feitas e dogmas
inquestionáveis. Nada do que dissesse alteraria o que quer que fosse.

A mente daquela gente estava cheia de clichês desculpabilizadores. Se o
sistema não funcionava, a culpa era dos sabotadores. Se os kolkhozes não
produziam, a responsabilidade era dos contrarrevolucionários. Se as pessoas
estavam demasiado fracas e não conseguiam trabalhar, eram parasitas. Os
comunistas não tinham culpa de nada, o sistema que tentavam pôr em
prática era perfeito e a responsabilidade por todos os males era sempre dos
outros. Assim sendo, de que serviria discutir com o brigadir? Resolveria
alguma coisa? Além disso, e mesmo que quisesse discutir, a verdade é que
lhe faltavam as forças.

“Camarada brigadir”, soprou. “Podemos sair ou não?”
Com um gesto de desprezo, o chefe da brigada atirou os documentos na

direção dos três já ex-kolkhoznik.
“Vão.”
Guardaram os documentos que Mariya obtivera no volost ispolkom de

Zelenyi Bir a troco de um punhado de dólares, moeda muito procurada por
dar acesso às lojas kashtan, onde se vendiam os alimentos que o partido
confiscara a outros camponeses como eles, e saíram do kolkhoz que já fora
a sua casa.

Não olharam uma única vez para trás.
Encontraram Mariya junto ao portão a distribuir comida por três

homens em farrapos com instrumentos agrícolas nas mãos. Os
desconhecidos fizeram uma vênia de agradecimento, disseram “Deus um
dia vai lhe pagar” e afastaram-se comendo.

Quando chegou ao pé da irmã, Tatiana lançou-lhe uma expressão
inquisitiva.

“Andas armada em Santa Juliana de Lazarevo ou quê?”, perguntou,
referindo-se à santa russa padroeira dos pobres e dos necessitados. “Agora
dás comida a toda a gente?”

“Estes pobrezinhos, como tu lhes chamas, foram os meus guarda-costas
na loja kashtan”



Tatiana e Nadejda olharam com uma expressão de perplexidade para os
homens que já iam ao fundo do caminho.

“Quem? Estes vagabundos?”
“Sim.”
A irmã mais velha virou-se para a mais nova e estudou-a dos pés à

cabeça, como se a visse pela primeira vez.
“Mas tu agora andas com guarda-costas atrás?”
“Oh, Tati, sabes lá a confusão que foi quando esta manhã saí da kashtan

com a comida!”, disse Mariya. “Fui logo cercada por uma multidão de
famélicos e roubaram-me tudo o que tinha comprado.”

“Tcbort! Feriram-te ? ”
“Não, só queriam a comida. De qualquer modo, tive de voltar à loja,

claro, mas dessa segunda vez precavi-me. Fui ter com esses três tipos, uns
kholkhoznik desgraçados que passavam na altura pela rua com foices e
enxadas, e pedi-lhes proteção. Em troca prometi-lhes metade do que
comprasse. Só assim consegui que os famélicos não me roubassem pela
segunda vez à saída da kashtan nem no caminho até aqui.”

Mariya pegou no que restava do farnel e indicou-lhes que estava na hora
de se porem a caminho.

Fizeram o percurso até Zelenyi Bir a comer fiambre, passando em
silêncio pelos cadáveres das vítimas da fome que se aglomeravam nas
bermas, e só se detiveram à entrada da povoação quando chegaram ao
estabelecimento do velho Andryi.

Depararam-se com o edifício do serviço de diligências num estado
lastimável, a carroça degradada de eixos enferrujados e, no anexo
transformado em curral, uma mula esquelética a esgravatar a terra com a
língua. “É melhor chamares o Andryi.”

Seguindo a indicação da irmã, Mariya bateu à porta do estabelecimento.
Ouviram barulho no interior e o dono apareceu por fim, emaciado e
cansado, e lançou aos quatro visitantes um esgar de desconfiança.

“O que desejam?”
“O senhor já não faz serviço de diligência para Kiev?” O velho Andryi

abanou a cabeça.
“O governo requisitou-me os animais e só me deixou aquela pileca ali,

coitada, que nem palha tenho para lhe dar. Se nem para mim chega, onde
arranjarei para ela? Já não como há duas semanas, minha senhora.” Fez
uma pausa para recuperar o fôlego. “Quem hoje em dia aluga os meus



serviços para ir a Kiev ou a qualquer parte? Os poucos felizardos que têm
dinheiro não o gastam comigo, mas a comprar comida.” “Nós queremos ir a
Kiev.”

“E dispõem de documentos para isso? É que, não sei se sabem, os
bolcheviques restringiram os movimentos das pessoas, dizem que é por
causa dos kulaks e dos agentes contrarrevolucionários e mais não sei quê.
Agora são precisas autorizações para tudo, até para irmos de um sítio para o
outro neste paraíso comunista. E já ouvi uns zunzuns de que o governo vai
até instituir um sistema de passaportes internos que…”

Mariya estendeu-lhe os documentos que obtivera no volost ispolkom.
“Isto serve?”
O velho Andryi pegou nos papéis e foi remexendo a ponta dos bigodes

brancos enquanto os estudava.
“Sim”, confirmou. “E tem com que pagar?”
A cliente mostrou-lhe um pão de forma, um pedaço de fiambre e uma

nota de cinco dólares.
“Isto chega?”
O homem pegou no pão e no fiambre e, sem pronunciar uma palavra,

devorou-os de imediato. A seguir guardou os cinco dólares no bolso e
devolveu os documentos a Mariya. Ainda sem nada dizer, dirigiu-se à cerca
para avaliar o estado da mula; o animal estava de fato escanzelado, mas
aguentava-se de pé. Andryi voltou a casa e reapareceu momentos mais tarde
a segurar nos braços um pequeno monte de palha, evidentemente reservado
para uma eventualidade como aquela, e deu-o à mula.

Quando o animal acabou de comer, o velho puxou-o para fora da cerca e
atrelou-o à carroça. Só então voltou a encarar os clientes, convidando-os
com um gesto a treparem para o veículo.

“Davai, davai!”, exclamou. “Vamos!”



XXI

A figura marcial, ereta e elegante, com uma farda imaculada coberta de
medalhas, a cabeça reluzente e um bigode suave a conferir-lhe um toque
final de distinção, subiu à tribuna em passos lentos e majestosos e, uma vez
lá em cima, encarou a multidão de quadros do Kuomintang que se juntara
no grande salão da sede distrital do partido em Peiping para o escutar.

Uma longa salva de palmas acolheu o líder, acompanhada de pé por um
coro ritmado a entoar o nome dele a plenos pulmões.

“Chiang Kai-shek! Chiang Kai-shek!”
Ao cabo de alguns segundos, o general levantou o braço esquerdo num

gesto imperial e a assistência sentou-se e mergulhou num silêncio
expectante. A própria Lian-hua, instalada entre o pai e o capitão Su Tong
numa das últimas filas da sala, conteve a respiração, hipnotizada com a
personagem magnética que dominava todo o auditório.

“Camaradas!”, começou Chiang Kai-shek por dizer. “A hora que
vivemos é de suprema gravidade. A China está a ser ameaçada por dois
inimigos e chegou a hora de tomarmos uma decisão. De um lado temos o
inimigo da pele, os japoneses que tomaram a Manchúria e que
provavelmente não se ficarão por aí. Do outro temos o inimigo do coração,
os bandidos vermelhos. A verdade, camaradas, é que não temos capacidade
de lutar contra ambos ao mesmo tempo. Assim sendo, qual deles deveremos
enfrentar primeiro? O inimigo da pele ou o inimigo do coração?” Deixou a
pergunta pairar por momentos pelo ar. “A minha resposta, camaradas, é só
uma.” Cerrou os punhos e elevou a voz. “Kan wai bi xian an nei!”

Os quadros do partido reagiram a estas palavras inesperadamente
galvanizadoras repetindo-as em coro.

“Kan wai bi xian an nei!”
Tratava-se de uma velha frase com ressonância histórica, pois o próprio

Sun Yat-sen a pronunciara no passado, embora referindo-se a outros



inimigos do coração e da pele, na altura os senhores da guerra que
fragmentavam o país e as potências ocidentais que ocupavam partes da
costa chinesa. A frase era “primeiro pacificar o interior e depois resistir ao
exterior”. Ou seja, o que o general estava a dizer é que a prioridade seria
eliminar os comunistas e só mais tarde deveriam avançar contra os
japoneses.

“Oiço para aí os estudantes das nossas universidades saírem às ruas a
exigir que declaremos guerra ao Japão”, retomou Chiang Kai-shek. “Nobres
apelos, camaradas. Deveras nobres. Mas fariam melhor os estudantes se, em
vez de exigirem que os nossos bravos soldados se sacrifiquem contra os
japoneses, eles próprios se alistassem no Exército Nacional Revolucionário
para dar a vida pela pátria que tanto dizem amar. Porque o amor à pátria,
camaradas, não se grita nas ruas. Pratica-se no campo de batalha. Querem a
guerra contra os japoneses? Alistem-se e lutem!” Ergueu o punho cerrado. “
Lutem! ”

Toda a sala ecoou esta última palavra.
“Lutem! Lutem!”
O general agitou o dedo no ar.
“Mas não lutarão, camaradas. E sabem por quê? Porque estes estudantes

estão a ser manipulados pelo inimigo do coração. Não os ouvem nas ruas a
dar vivas aos bandidos vermelhos? Eles não dizem o que pensam, pois são
demasiado jovens para pensar por si próprios, apenas dizem o que o inimigo
do coração lhes diz para dizerem. Os bandidos vermelhos exigem a guerra
contra os japoneses, mas quem afinal fará essa guerra?” Encarou o
auditório. “Os bandidos vermelhos?”

A resposta veio em coro.
“Nós.”
“Claro que seremos nós. Quando há uns meses tivemos de lutar contra

os japoneses na batalha de Xangai, quantos soldados os bandidos vermelhos
empenharam nessa luta?” Formou com a mão uma concha que colocou
atrás da orelha esquerda, como se quisesse ouvir a resposta. “Quantos?”

“Nenhum!”
Chiang Kai-shek voltou a abanar o indicador pelo ar.
“Nem um único! Apenas derramaram palavras enquanto nós

derramávamos sangue. O que o inimigo do coração quer é que lutemos
contra os japoneses enquanto ele faz alastrar tranquilamente o seu cancro
pela China inteira. É isso o que o inimigo do coração quer. E agora pergunto



eu: poderemos lutar contra os japoneses enquanto os bandidos vermelhos
nos apunhalam pelas costas?” Sacudiu negativamente a cabeça e voltou a
empolgar-se. “Não! Mil vezes não! Temos de atacar o inimigo do coração
primeiro, pois esse é muito mais perigoso porque cresce dentro de nós. Os
bandidos vermelhos terão de ser extirpados quanto antes para que não se
transformem num tumor que infete toda a nação. E é por isso que vos
repito, camaradas: Kan wai bi xian an nei!”

Os quadros do Kuomintang entoaram de novo a uma só voz a célebre
frase de Sun Yat-sen, desta feita apresentada num novo contexto.

“Kan wai bi xian an nei!”
O general passou lentamente os olhos pelo auditório e retomou o

discurso, de novo num tom manso.
“Depois da doença do coração resolvida, teremos de tratar da doença da

pele. Que ninguém tenha dúvidas, camaradas, os japoneses alimentam
ambições ilimitadas sobre a China. A guerra entre nós é por isso inevitável.
Mas o fato de ser inevitável não quer dizer que a façamos já. Lutaremos,
sim, mas apenas quando estivermos prontos. Seremos nós a escolher o
momento, nós e não eles, e isso só acontecerá depois de eliminarmos o
inimigo do coração e de nos prepararmos devidamente para a batalha final
com o inimigo da pele, uma guerra que será declarada daqui a mais de mil
dias e durará dez anos, uma guerra que afirmará a China como nação
soberana e independente. ” Chiang Kai-shek fez uma pausa para fixar a
plateia e assim sublinhar o que tinha para dizer a seguir. “Enquanto o
momento não chega, camaradas, temos de ter paciência e nervos de aço.
Temos de saber aguentar as humilhações e conter o ímpeto da vingança
sempre que formos provocados. Temos de ganhar tempo custe o que custar
até estarmos prontos, na certeza de que o dia chegará em que daremos aos
japoneses a resposta que há muito merecem.” Voltou a levantar um punho
no ar. “Viva a China independente!”

A sala entrou em erupção.
“Viva!”
“Viva a revolução nacional!’’
“Viva!”
O general pegou num copo de água e bebeu um gole antes de

prosseguir.
“A grande batalha avizinha-se, camaradas, e tem de ser disputada em

várias frentes. Contamos com oficiais alemães que estão a treinar o nosso



Exército Nacional Revolucionário e vamos lançar novas campanhas de
supressão dos bandidos vermelhos nas suas bases de E-yu-wan e Jiangxi,
mas que ninguém tenha ilusões: apenas trinta por cento desta luta terá lugar
na frente de combate. O essencial da batalha contra os bandos comunistas
será política e decorrerá na nossa sociedade. E aqui, camaradas, há muito e
muito por fazer. A principal razão pela qual a revolução tem estado a falhar
é o modo de vida e de pensamento dos chineses não ter sofrido alterações
fundamentais que lhes permitam adaptar-se aos tempos modernos.
Precisamos de mudar a mentalidade do nosso povo, mas essa mudança não
pode ir no sentido de copiarmos os ocidentais e renegarmos os valores
duradouros da cultura chinesa, como até aqui se pensava. Não. Estamos
errados quando achamos que tudo o que vem do estrangeiro é bom e tudo o
que é chinês é mau. Essa maneira de pensar fez-nos perder o amor-próprio e
a confiança em nós mesmos. Proponho-vos por isso um novo modelo. E
esse modelo assenta em quatro conceitos eternos da nossa cultura: li, yi, yan
e chi.” Entoou de novo, à laia de slogan. “Li, yi, yan e chi.”

Toda a gente na sala percebeu que se tratava de uma palavra de ordem e
que o general esperava que a repetissem.

“Li, yi9 yan e chi!”
Sentado no seu lugar, Bang ponderou o significado destas palavras.

Decoro, justiça, integridade e honra. Todos os chineses sabiam que se
tratava dos quatro princípios confucianistas.

“Proponho o retorno das nobres ideias do sábio Kong Fuzi, embora
adaptadas à modernidade, como aliás tão sabiamente fez o honorável doutor
Sun Yat-sen”, disse Chiang Kai-shek. “A melhor ideologia para salvar a
nação e o povo são os três princípios do fundador da nossa república. É
baseando-nos neles e nos eternos valores tradicionais chineses que vamos
lançar um novo movimento. Chamar-se-á Nova Vida e destina-se a mudar
os padrões de comportamento dos chineses e a levar-nos de regresso aos
valores clássicos, a começar pelo respeito filial e pelo respeito pela
autoridade. O Movimento Nova Vida trar-nos-á uma vida nova porque irá
encorajar a ordem, a higiene, a simplicidade, o rigor e a disciplina, os
sentidos de diligência e prontidão, e o amor à grande família nacional como
extensão do amor filial. A mudança, camaradas, começa nas coisas mais
simples. Temos de parar de escarrar na via pública, temos de eliminar as
moscas e matar os ratos que conspurcam as nossas casas e ruas, temos de
ter as cozinhas limpas, temos de nos deitar cedo e erguer cedo, temos de



deixar de comer da mesma tigela, as mulheres têm de andar vestidas com
chi pao mais discretos e saias mais longas… muitas pequenas coisas
precisam de mudar para que as grandes mudem também. Olhem para a
Itália fascista, camaradas, olhem e vejam como os valores do homem novo
estão a produzir bons resultados. O sucesso dos italianos, por exemplo,
radica na adesão dos seus cidadãos à disciplina social e a regras
organizacionais. É aí que reside a origem da sua força. O honorável doutor
Sun Yat-sen dizia que o problema da China é que os chineses gozam de
demasiada liberdade individual e que por causa disso nos falta
solidariedade. O honorável doutor Sun Yat-sen defendia que era necessário
criar na China o novo homem nacionalista. E eu digo-vos, camaradas: esse
novo homem está a chegar!” Ergueu de novo o punho. “Viva a China
independente!” “Viva!”

“Viva o Kuomintang!”
“Viva!”
“Viva a revolução nacional!”
“Viva!”
O general Chiang Kai-shek acenou com o braço em despedida e a sala

inteira pôs-se de pé a aclamar o chefe. Pegando em Lian-hua pela mão,
Bang levantou-se e dirigiu-se para a porta de saída antes que os restantes
quadros do partido o fizessem. Depois de tudo o que vira e ouvira nesse dia,
e não estando necessariamente em desacordo com a maior parte da
mensagem que acabara de escutar, não era preciso ser muito perspicaz para
perceber que a China jamais aplicaria as ideias que ele aprendera no
Ocidente.
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O relato do julgamento da Liga do Sangue, como a imprensa designava
a organização clandestina cujos elementos estavam sentados no banco dos
réus, enchia parte da primeira página do Asahi Shinbun e duas páginas
interiores, com texto principal, artigos secundários, fotografias e
comentários. A leitura manteve Fukui absorto durante quase meia hora, o
mesmo acontecendo a todos os seus colegas que se encontravam no
Ministério dos Negócios Estrangeiros no turno desse domingo soalheiro. G
silêncio apenas era quebrado pelas interjeições ocasionalmente feitas num
ou noutro ponto do bureau europeu.

“Yare yare!”
O silêncio regressava por alguns instantes, até que se ouvia nova

exclamação no outro lado da sala.
“Oy!”
Os jornais noticiavam também a visita ao Japão de Charles Chaplin, o

grande ator que interpretava nas telas a famosa figura de Charlot, mas a
atenção de todos estava definitivamente centrada nos pormenores do
sensacional julgamento que decorria em Tóquio.

Quando terminou a leitura sobre o que se passara na audiência da
véspera, Fukui levantou enfim os olhos e espreitou Koichi, que na cadeira
do lado permanecia embrenhado na edição dessa manhã do Mainichi
Shinbun.

“O que achas disto?”
O colega continuou mais alguns segundos calado enquanto concluía a

leitura de um parágrafo.
“Acho que este Nisho Inoue tenciona usar o seu julgamento como

plataforma política”, murmurou por fim. “Se queres que te diga, está a sair-
se muito bem. Cheira-me que, em vez de condenado, ainda acaba
proclamado herói. Vais ver.”



Esta última observação arrancou um trejeito indignado a Fukui.
“Mas o tipo matou o ministro das Finanças, Koichi!”, disparou. “Não é

herói nenhum. É um assassino!”
“Concordo contigo, mas o que importa é a forma como o tipo fala no

tribunal, como a imprensa relata o julgamento e como o público interpreta
tudo isto. E garanto-te, Fukui, a coisa está a resultar para o lado dele e da
sua Liga do Sangue, ou lá como se chama essa organização de justiceiros.
Até a minha mulher lá em casa diz que o coitadinho tem toda a razão e que
os políticos são uma cambada de traidores e deviam ser todos corridos à
paulada e enviados para a cadeia, que o ministro das Finanças andou a tirar
dinheiro aos desgraçados dos soldados e só teve o que merecia… enfim,
essa conversa toda.”

Nada daquilo constituía propriamente novidade para Fukui. Se bem que
Ren se tivesse sempre mantido em silêncio sobre o assunto, ele todas as
manhãs e todos os finais de tarde ouvia os comentários dos passageiros do
elétrico quando ia a caminho do emprego ou de casa. O sentimento popular
mostrava-se claramente favorável ao homicida do ministro das Finanças,
com muita gente a dizer que apenas os militares tinham coragem para
enfrentar os políticos corruptos. Havia até quem invocasse o exemplo dos
quarenta e sete ronin para argumentar que o ministro das Finanças pusera
em causa a honra do país quando retirara dinheiro aos militares e por isso
assassiná-lo fora como matar o senhor Kira, um mero ato de sacrifício para
mostrar que o Japão conhecia giri.

“Como é possível uma coisa destas?”
A atenção de Koichi regressou ao seu exemplar do Mainichi Shinbun. A

resposta à pergunta encontrava-se aí.
“Olha-me só esta tirada do assassino”, disse, preparando-se para ler o

que estava escrito no jornal. “‘Enquanto os nossos gloriosos soldados
morriam na Manchúria a defender a pátria divina, o que fazia o ministro das
Finanças? Cortava o orçamento às Forças Armadas. Ou seja, tirava o tapete
de baixo dos pés dos mesmos rapazes que enviava para a morte! O que é
isto senão traição? E para onde ia o dinheiro que o ministro poupou ao
cortar o pré dos nossos bravos soldados? Para os pobres? Não, meus
senhores. Para o bolso dos políticos, claro! Quem se esqueceu já do
escândalo das linhas dos Caminhos de Ferro do Sul da Manchúria, do
escândalo do bairro das prostitutas de Osaka, do escândalo coreano, do
escândalo da entrega dos autocarros camarários aos interesses privados, do



escândalo da Companhia de Caminhos de Ferro Keisei, do escândalo das
taxas do gás, do escândalo da compra de terrenos para cemitérios, só para
lembrar alguns exemplos dos múltiplos esquemas ilícitos de enriquecimento
dos políticos e da alta finança à custa do povo? Eu não esqueci. Como
também não esqueço o absurdo de toda esta situação em torno do suposto
assassinato que eu cometi e que na verdade não passou de um ato da mais
elementar justiça. O ministro das Finanças roubava os bravos guerreiros que
arriscam a vida pela pátria bem-amada e pelos vistos não cometia nenhum
crime. Mas eu, por ter livrado o Japão de um político traidor e corrupto, sou
acusado de homicídio. Afinal o criminoso sou eu?’”

Enquanto ouvia, Fukui ia abanando a cabeça.
“Esse tipo tem a lábia toda…”
“‘Então eles roubam, enviam os nossos jovens para a morte e ainda por

cima ficam-lhes com os salários, e o criminoso sou eu?’”, prosseguiu
Koichi a leitura em voz alta do discurso reproduzido pelo jornal. “‘Isto faz
algum sentido na pátria dos quarenta e sete ronin? Será que o Japão já não
conhece gin? Já não há sentido de honra, nem de sacrifício, nem noção do
lugar próprio de cada um? O que se está a passar, meus senhores, é bem
revelador da decadência moral do Japão. Japoneses, acordai! O nosso país
precisa de um renascimento espiritual! Os políticos corruptos têm de ser
punidos e os soldados que arriscam a vida pela pátria venerada têm de ser
premiados! Basta de perseguir aqueles que, como os quarenta e sete ronin
em séculos idos, matam os senhores Kira dos tempos que correm e mostram
que conhecem giri, resgatando assim a honra sagrada da nação! Não
punamos os quarenta e sete ronin modernos pelo crime de cumprirem o seu
dever de honra, mas premiemo-los! Regressemos aos valores que fizeram
do Japão a terra divina que sempre foi, a pátria dos quarenta e sete ronin
que sacrificaram as próprias vidas para mostrar que conheciam giri e
regeneremos a gloriosa nação yamato! Se somos descendentes dos deuses,
ao menos mostremo-nos dignos deles! Honremos o imperador e expulsemos
as ideias estrangeiras! Banzai!”

Quando acabou de ler o texto, dobrou o jornal c pousou-o sobre a
secretária. Ao seu lado, Fukui coçava a cabeça, ponderando o impacto
daquelas palavras na população japonesa.

“Achas que o fulano ao menos vai ser condenado?”
Koichi sorriu sem vontade.



“Talvez apanhe dois ou três anos, sei lá. A imprensa está do lado dele e
o público também. Nestas condições, o tribunal terá muita dificuldade em
aplicar-lhe uma pena pesada. Mas o mais importante, se queres que te diga,
nem é isso. Com este louco transformado em herói, vão aparecer por aí
mais idiotas armados em quarenta e sete ronin que também quererão ser
heróis à custa do assassinato de políticos liberais, que estão a ser
transformados em senhores Kira dos tempos modernos. Os tribunais vão
sentir crescentes dificuldades em condenar esses assassinos e a lei tornar-se-
á letra morta no Japão. Os governantes moderados começarão a ter medo de
enfrentar os ultranacionalistas, por recearem ser mortos, e os militares
assumirão assim o controle de tudo. É isto que nos espera.”

O cenário parecia dantesco e Fukui massajou as têmporas com as pontas
dos dedos, quase na esperança de acordar do que desejava que não passasse
de um sonho mau.

“As coisas estão a ficar cada vez mais complicadas”, considerou. “Tudo
isto ainda vai acabar mal. Por causa do incidente da Manchúria, os chineses
decretaram um boicote aos nossos produtos, fazendo implodir o nosso
comércio com a China, e os ocidentais também estão a apertar conosco.
Não vês o que se passa com a economia? Logo três meses depois de esta
aventura ter começado tivemos de abandonar o padrão ouro e o yen
desvalorizou-se quarenta por cento. Quarenta por cento, Koichi! Como se
isso não bastasse, o valor das obrigações de ouro japonesas caiu para quase
metade em Nova Iorque. É um desastre! É por isso que o nosso primeiro-
ministro anda a tentar encontrar com Chiang Kai-shek uma solução pacífica
para esta situação.”

“E é também por isso, não te esqueças, que Inukai-shushou já foi alvo
de dois atentados contra a sua vida”, notou Koichi. “Escreve o que te digo,
os nossos militares nunca permitirão uma solução que envolva o abandono
da Manchúria. Uma coisa dessas é impensável.”

“Mas os militares têm de obedecer ao governo. Inukai-shushou foi
eleito e representa a população japonesa. Não pode ser ignorado. É o nosso
primeiro-ministro.”

“Pois sim, mas muitos militares entendem que o giri para com a pátria
está acima da obediência ao governo.” “Mesmo que a economia da pátria vá
ao fundo?”

O colega fez uma careta.



“Isso talvez seja um exagero. É verdade que estamos a enfrentar graves
dificuldades econômicas, mas tens de ver também o outro lado da questão.
Repara que tomamos a Manchúria em cem dias, o que é uma verdadeira
proeza, e já começamos a endireitar a economia da região. Como sabes,
com os chineses aquilo era um caos, um desgoverno total. Agora já há
ordem e a produção manchu está a aumentar. Estou convencido que…”

“Fukui-san".
Ao ouvir a voz de Kimura Akira, o diretor do bureau europeu, os dois

funcionários deram um salto nas cadeiras, puseram-se de pé e fizeram uma
vênia.

“Ao seu serviço, honorável diretor!”
O chefe tinha um envelope na mão.
“Tenho aqui uma série de telegramas confidenciais que nos chegaram

das nossas embaixadas na Europa”, disse Kimura.
“É coisa urgente e preciso que vá pessoalmente entregar o envelope ao

chefe de gabinete do senhor primeiro-ministro. Sua excelência terá de os ler
ainda hoje sem falta.”

Fukui aproximou-se, fez uma nova vênia e pegou no envelope que lhe
era estendido.

“Perdoe a minha abjeta pergunta, honorável diretor, mas, tratando-se de
um domingo, sua excelência o senhor primeiro-ministro encontrar-se-á na
residência do Kantei?”

“Com certeza. O filho dele deverá acompanhar Chaplin ao torneio de
sumo no outro lado do rio, mas o senhor primeiro-ministro ficará no Kantei.
Está à espera desta comunicação.” O subordinado dobrou-se numa vênia.

“É com grande comoção que lhe agradeço a superior honra de a minha
miserável pessoa ter sido escolhida para tão nobre missão, honorável
diretor.”

O responsável pelo bureau europeu virou as costas e encaminhou-se
para o seu gabinete. Ao chegar à porta, virou-se e lançou uma última
instrução ao subordinado. “Isso tem de lá estar daqui a meia hora.”

O automóvel negro do Ministério dos Negócios Estrangeiros
imobilizou-se diante do portão e a porta traseira abriu-se. O passageiro
apeou-se com o envelope na mão e, ainda agarrado à porta, contemplou o
vasto edifício cor de tijolo diante dele. O Kantei, a residência oficial do
primeiro-ministro, havia sido construído em Art déco com dois andares e



inaugurado apenas três anos antes para substituir o que fora devastado pelo
grande terramoto de 1923.

“Perdoe a minha miserável pergunta, Fukui-san, mas quanto tempo vai
demorar?”

A pergunta foi lançada do interior da viatura pelo motorista em tom
respeitoso, como era adequado quando uma pessoa de condição inferior se
dirigia a um superior hierárquico, e interrompeu os pensamentos do
passageiro.

“Cinco ou dez minutos, não mais. É só entregar este sobrescrito e já
volto.”

“Então, e se o honorável senhor Fukui me conceder a sua autorização, a
minha insignificante pessoa ficará à espera ali à frente.”

A porta traseira foi fechada, o carro arrancou e por seu turno Fukui
encaminhou-se para o recepcionista ao lado do portão. Não era a primeira
vez que servia de estafeta para levar documentos destinados ao chefe do
governo. Na verdade, a tarefa recaía com frequência em si> dado ser o mais
novo funcionário do bureau europeu e a missão de pombo correio não era
propriamente a mais prestigiada no ministério. Não que ele se importasse.
No fim de contas, quantos japoneses teriam o privilégio de entrar no
Kantei?

“Satake Fukui, Ministério dos Negócios Estrangeiros”, apresentou-se
quando chegou à recepção, entregando o seu cartão de funcionário. “Trago
correio diplomático urgente para sua excelência.”

“Oiça, não sei se… quer dizer, é melhor ir-se embora!”
A resposta surpreendeu o visitante; o conteúdo e a forma não eram de

modo algum o que se esperava de um recepcionista da residência oficial do
primeiro-ministro.

“Perdão?”
O homem na recepção parecia fora de si. Estava lívido e parecia olhar a

medo para o edifício cor de tijolo.
“Vá-se embora!”, insistiu. “Escute o que lhe digo, vá-se embora! Eu

próprio acho que… que…”
O recepcionista levantou-se de repente do seu lugar e fugiu da recepção,

deixando Fukui boquiaberto e sem saber o que pensar daquele
comportamento. O homenzinho teria enlouquecido? Como o recepcionista
abandonara o posto, o visitante deu meia volta e dirigiu-se às duas
sentinelas de guarda ao portão.



“Desculpem, tenho aqui correio para…”
“Não é o momento!”, cortou uma das sentinelas, perscrutando o Kantei.

“É melhor retirar-se.”
Fukui reparou então que os dois soldados agarravam as carabinas como

se estivessem preparados para as disparar a qualquer momento; tinham o
rosto tenso e, apesar de não estar calor, deslizavam-lhes gotas de
transpiração pelas faces pálidas.

Algo se passava.
“Aconteceu alguma coisa?”
Os olhos das sentinelas mantinham-se presos à residência oficial do

chefe do governo.
“Não ouviu a fuzilaria?”
“Qual fuzilaria?”, admirou-se o visitante. “Acabei agora de chegar e…”
“Há uns três minutos soou lá dentro um tiroteio intenso”, informou-o a

segunda sentinela. “Oiça, é melhor sair daqui. Isto não se sabe o que…”
Nesse instante saíram do Kantei uma dezena de homens em farda naval

e com ar apressado, os olhares esgazeados e os cabelos em desalinho. Os
oficiais da Marinha tinham ar muito jovem, traziam armas nas mãos e
passaram pelo portão sem dirigir palavra às sentinelas e sem por elas serem
interpelados. Fukui acompanhou-os com os olhos, viu-os deterem-se no
passeio e acenarem para a rua como se chamassem alguém. Apareceram
dois táxis.

“Para o quartel central da polícia”, ordenou um deles ao taxista.
“Depressa!”

Os táxis arrancaram com um guincho e as sentinelas e Fukui
entreolharam-se, sem saberem o que dizer. ato contínuo viram duas
empregadas da limpeza saírem em corrida do edifício, a chorar e a gritar, e
a seguir apareceu na porta do Kantei um homem com o colarinho desfeito e
a gravata desalinhada.

“Socorro! Ajudem!”
Uma das sentinelas acorreu de imediato e Fukui foi no encalço.
“O que se passa?”
O homem apontou para a residência oficial do primeiro-ministro.
“Sua excelência! Sua excelência!”, balbuciou. “Eles… eles… por favor,

ajudem sua excelência!”
O soldado mergulhou no interior do edifício, sempre com Fukui atrás.

Os dois percorreram os corredores do Kantei e encaminharam-se para o



gabinete do chefe do governo; as portas estavam escancaradas e no ar
pairava um forte odor a pólvora.

Entraram no gabinete e depararam-se no chão com o corpo de um idoso
empapado de sangue, os olhos vidrados e a parede atrás crivada de balas
que haviam falhado ou atravessado o alvo. Fukui fixou o olhar no rosto da
vítima e reconheceu Tsuyoshi Inukai.

Era o primeiro-ministro.
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Com as notas verdes de dólar na mão, a obtenção dos documentos de
circulação interna nos serviços administrativos centrais de Kiev revelou-se
relativamente simples. Bastaram dois dias, que os elementos da família
Skuratov usaram para se restabelecerem e recuperarem as forças. Era
incrível o poder do dinheiro. À custa das miraculosas notas verdes que a
irmã de Tatiana trouxera da China, instalaram-se no magnífico Palast Hotel,
um estabelecimento de luxo no centro da capital ucraniana que lhes
proporcionou um absoluto contraste com o que haviam passado em Zelenyi
Bir.

A vida na grande cidade não lhes pareceu tão difícil como no campo e
depressa perceberam que a população urbana vivia à custa das rações
distribuídas pelas autoridades, embora nas últimas semanas essas rações
tivessem começado a ser cortadas e já se vissem pessoas com fome. Apenas
as que tinham moeda estrangeira que lhes dava acesso às kashtan, como
Mariya, estavam fora de perigo, o mesmo acontecendo aos membros do
Partido Comunista, aos funcionários públicos, às altas patentes militares e
aos gerentes de fábricas, servidos em lojas especiais vedadas ao povo, desde
que saíssem desses estabelecimentos protegidos por uma escolta que os
defendesse das revoadas de esfaimados.

À custa do dinheiro de Mariya conseguiram arranjar um médico. O
doutor Alexander Kalynyk foi ao hotel observar os Skuratov, uma vez que
os três recuperavam ainda do estado de debilidade geral a que a fome os
havia reduzido e sofriam de diarreia contínua. Aconselhou-os a
descansarem durante um mês para recuperarem as forças e a saúde.

Ao ouvir a recomendação, contudo, Mariya sacudiu negativamente a
cabeça.

“Não pode ser, doutor”, disse com determinação. “Temos de sair do
país. Não há nada que lhes possa dar para que aguentem a viagem até à



China?”
O médico recomendou-lhes que comessem arroz para travar as diarreias

e receitou-lhes uns xaropes revigorantes. Quando acabou a consulta, fitou
os quatro pensativamente. “Os senhores vão mesmo sair da União
Soviética?”

“O mais depressa possível.”
“E conseguem fazê-lo?”
“Com dólares, doutor, tudo é possível.”
O doutor Kalynyk foi à porta do quarto e abriu-a bruscamente.

Espreitou para o corredor e confirmou que estava deserto. Voltou a fechar a
porta e sentou-se diante dos pacientes.

“Oiçam, alguém tem de contar ao mundo o que se está a passar neste
país”, murmurou com intensidade, as mãos a começarem a tremer perante o
perigo que corria por falar no assunto. “Como sabem, não há uma única
notícia na imprensa sobre isto. Aliás, nem em conversas se pode aludir ao
que se passa. Um colega que comentou o caso com familiares foi preso e
condenado a cinco anos de trabalhos forçados por propaganda
antissoviética. O próprio uso da palavra fome é proibido, percebem? Nem
sequer os famélicos podem dizer que têm fome. Corro por isso um grande
risco ao falar neste assunto convosco, mas se vão mesmo sair do país têm
de saber o que se passa.”

“Nós sabemos, doutor”, assentiu Mariya. “Não se esqueça de que
acabamos de chegar da província, onde a situação é muito pior do que aqui
na cidade.”

“Pois, mas falta-vos a imagem geral, entendem? Têm consciência de
que milhares de agricultores estão neste momento a tentar chegar às cidades
e que os bolcheviques ergueram barreiras nas estradas para os impedir?”

“Claro que sim. Quando vínhamos da província só conseguimos passar
essas barreiras à custa de documentos que obtive no volost ispolkom de
Zelenyi Bir. Mas mesmo assim já vi camponeses aqui em Kiev, doutor. Isso
quer dizer que alguns conseguem.”

“Os que aqui chegam são os que rastejam pelos pântanos para contornar
as barreiras, coitados, mas só passa um em cada dez mil que fazem a
tentativa. E, uma vez aqui, não há nada para eles. Os comunistas proíbem
que lhes sejam entregues senhas de racionamento ou qualquer alimento.”
“Está a falar a sério?”



“Se não acredita, dê uma volta pela cidade e veja”, recomendou o
doutor Kalynyk, indicando a janela. “E a proibição não se limita à comida,
minha senhora. Há dias houve uma reunião no hospital e um alto quadro do
Partido Comunista deu-nos ordens muito claras a interditar assistência
médica aos camponeses que chegam à cidade. Quem os ajudar será
deportado para a Sibéria.”

“O quê?!”
“É como lhe digo, minha senhora. Os comunistas não têm coração, é um

horror.”
“Mas porque fazem eles isso, doutor?”
“Sei lá. Acusam os desgraçados dos camponeses de serem sabotadores e

parasitas e kulaks e mais não sei quê, as etiquetas são tantas que já lhes
perdi a conta. O fato é que, para além da má governação provocada pela
loucura das coletivizações, o que se está a passar é também deliberado.
Entende? É deliberado.”

“Como pode afirmar uma coisa dessas, doutor?”
“Sei muito bem o que estou a dizer. Para já, qualquer ajuda aos

famélicos é proibida. Uma mulher que um destes dias tratei tinha perdido
um filho e conseguiu ir à Rússia buscar pão para dar aos seus outros dois
filhos, que morriam de fome. Foi apanhada pelos guardas e retiraram-lhe o
pão. Os filhos morreram dias depois. Percebe o que lhe estou a contar? Os
guardas retiraram-lhe o pão para que ela e a família morressem. Foi
intencional.”

“Que horror!”
O médico sacudiu a cabeça.
“A desumanidade dos bolcheviques é incrível. Já fui chamado para selar

o acesso a aldeias onde a população inteira tinha morrido. A senhora faz
ideia do que é circular por um lugar onde toda a gente está morta de fome
nas suas casas? É indescritível. Numa habitação em que entrei parecia que
tinha havido uma guerra, mulher contra marido, mãe contra filhos, todos à
luta pelas últimas migalhas. Não lhes valeu de grande coisa porque
morreram todos. ]á numa casa vizinha o amor durou até ao fim. Mesmo sem
forças e com dificuldades em mexer a própria língua, a mãe não se cansou
de contar histórias de embalar aos filhos para que esquecessem a fome.
Morreram também. Os comunistas chegam a obrigar famélicos a trabalhar
nos kolkhozes até caírem mortos no chão.”

“Jesus!”



“Isto contado ninguém acredita, minha senhora. Para esconder o que
aqui se passa, somos obrigados a pôr placas à entrada dessas aldeias a dizer
que a povoação está de quarentena por causa de uma epidemia de tifo. E nas
certidões de óbito das pessoas que morrem à fome não podemos sequer
mencionar a verdadeira causa de morte. Temos de dizer que morreram de
doença súbita ou escrever outra mentira qualquer.”

Mariya e os três Skuratov ouviam-no em silêncio, sabendo que tudo era
verdadeiro mas também conscientes de que, se um dia relatassem o que
tinham vivido, visto e sabido, seriam encarados como caluniadores e
anticomunistas primários.

“É horrível”, murmurou Tatiana. “E não há nada que possamos fazer.
Nada de nada.”

O doutor Kalynyk respirou fundo, esmagado pelo mesmo sentimento de
impotência, misturado com uma sensação de vergonha e revolta muda.

“Os comunistas passaram pela Ucrânia como uma praga de
gafanhotos”, sentenciou em tom lúgubre. “Reduziram uma das mais férteis
terras agrícolas do mundo a um deserto de fome, horror e morte.”

Sempre que saíam do hotel e passeavam por Kiev, os Skuratov
cruzavam-se com longas filas de pessoas à frente das mercearias; eram
famélicos e muitos deles, para não dizer a maior parte, tinham dificuldade
em manter-se de pé e só se sustinham porque se agarravam aos cintos dos
que se encontravam à frente deles, e assim se equilibravam.

Já medicada e com algumas forças recuperadas, embora permanecesse
algo debilitada, Nadejda começou também a sair à rua e constatou que
quando os da frente das filas eram atendidos recebiam entre duzentos e
quatrocentos gramas de pão. A garota decidiu contar os passos que dava
entre o último elemento de uma dessas filas e a mercearia.

“Quinhentos”, disse no fim. Parou e contemplou a longa fila que
acabara de percorrer. “Dei quinhentos passos.”

Contabilizou quatrocentos e vinte passos na fila seguinte e quinhentos e
trinta na terceira fila que encontraram. Dava uma média de quinhentos
passos em cada fila.

“Cada passada equivale a um metro, não é?”, constatou Mariya. “Isso
significa que as bichas têm em média meio quilômetro de comprimento.”

Depois de se cruzarem com muitas dessas filas, os Skuratov perceberam
que a última centena de pessoas em geral não conseguia sequer receber os
poucos gramas de pão a que tinha direito quando chegava a sua vez. Em



lugar disso, nuns casos entregavam-lhes um talão e noutros escreviam-lhes
a carvão um algarismo no braço, dando-lhes assim direito a entrarem nas
filas do dia seguinte.

“E se lhes déssemos a nossa comida?”, sugeriu Nadejda,
experimentando um sentimento de culpa por ter acesso aos alimentos das
lojas kashtan enquanto tanta gente morria de fome em redor dela. “Alguém
tem de os ajudar…”

A tia abanou a cabeça.
“Temos de ser realistas”, opôs-se. “Precisamos de preservar os nossos

poucos recursos para nos salvarmos. Se quisermos ajudar toda a gente,
acabaremos por não ajudar ninguém e perder-nos-emos nós também.”

“Perder-nos-emos como, tia?”
“Não ouviste o que o doutor disse?”, retorquiu ela num vago tom de

repreensão. “Os bolcheviques punem quem ajuda os famélicos. A última
coisa que neste momento precisamos é de arranjar problemas com as
autoridades.”

“Mas, tia, e se…”
Mariya estacou de repente a meio da rua e virou-se para a sobrinha com

o olhar carregado.
“A conversa acabou.”
Ao terceiro dia, e já na posse dos documentos de que precisavam para

saírem da Ucrânia, os Skuratov foram à estação central de Kiev e
adquiriram bilhetes de comboio para Moscou. Uma multidão de famélicos,
silenciosos e de olhares inexpressivos, enchia a praça da estação; tratava-se
evidentemente dos camponeses que tinham conseguido contornar as
barreiras nas estradas e a quem a ajuda era proibida. Volta e meia a polícia
aparecia e enxotava-os. Eles afastavam-se, mas regressavam meia hora
depois e ficavam plantados em silêncio, como fantasmas antes de o serem.

Enquanto aguardavam sentados num banco da gare, Mariya pagou a um
empregado ferroviário para que lhes trouxesse qualquer coisa de comer. O
homem voltou pouco depois com umas fatias de pão e uma panela quente
de sopa solyanka muito aguada.

“O silêncio sobre o que aqui se passa é total, mas eu, que devido ao meu
trabalho viajo de comboio por toda a Ucrânia, sei bem da fome que por aí
vai”, confidenciou o empregado quando os viajantes lhe explicaram que
planeavam abandonar a União Soviética. “Garanto-vos que há milhões de
pessoas a morrer à fome.”



A informação foi aceite por Tatiana, Nadejda e Mikhail, mas a grandeza
do número suscitou o cepticismo de Mariya.

“Milhões? Não pode ser.”
“Sim, milhões. Vi camiões e camiões carregados de cadáveres, minha

senhora. É inacreditável. A maior mortandade está a decorrer na província,
um horror que não imagina. Bem os vejo deitados ao longo das linhas
férreas à espera que lhes atirem pão dos comboios que passam. O pior é que
esta desgraça também já chegou às cidades. Observei mortos nas ruas de
Uman, de Dniepropetrovsk e de Carcóvia, e os meus colegas disseram-me
que a situação é igualmente muito grave em Donetsk e em Odessa. Em
Carcóvia vi com os meus próprios olhos a polícia e esquadrões do Partido
Comunista fazerem um raide contra os camponeses famélicos que se
concentravam à porta das lojas e meterem-nos em vagões de comboios que
tivemos de transportar até um buraco aberto junto à estação de Lisove.
Deitaram-nos para lá como se fossem esterco e fomo-nos embora. Não
imaginam como me custou ser cúmplice desse… desse crime.”

À excepção de Mikhail, que permanecia com o olhar ausente, as
viajantes entreolharam-se, desconcertadas.

“Deixaram-nos a morrer no buraco?”
“Eu vi, minhas senhoras.” Apontou para os olhos. “Vi. E os meus

colegas de Carcóvia contam-me que todas as semanas é realizada uma
operação dessas.” Olhou em redor, para se certificar de que não havia
ouvidos indiscretos, e baixou ainda mais a voz. “Os problemas já chegaram
aqui a Kiev, como devem ter reparado. Por causa das malditas
coletivizações, disseram-me que as colheitas foram este ano quase metade
das do ano passado. Os kolkhozes são totalmente ineficientes, mas como
não podem admitir o óbvio, porque contraria a doutrina, os tolos dizem que
a culpa é dos sabotadores. Os produtores mais eficientes e laboriosos foram
considerados kulaks e executados ou deportados porque, como conseguiam
produzir mais, dispunham de mais bens e isso é proibido, enquanto os
incompetentes e os preguiçosos acabaram por ser promovidos.” Arqueou as
sobrancelhas. “Já viram o absurdo? Puniram os bons agricultores e
premiaram os maus! Destruíram assim nestes últimos anos todo o sistema
de produção. Ah, uma desgraça!” Talvez por ser a pessoa que menos tempo
ali vivera, Mariya era a mais estarrecida das viajantes.

“Como é possível alguém continuar comunista depois… depois de ver
os resultados disso tudo?”



“Olhe, minha senhora, sabe o que lhe digo? Eles acreditam porque
querem acreditar. Quando veem o que se passa, convencem-se a si próprios
de que a culpa é dos sabotadores e dos contrarrevolucionários e que, se não
fosse o que chamam inimigos de classe e quejandos, tudo caminharia sobre
rodas. Os tipos querem tanto acreditar no comunismo que chegam a negar o
que os seus próprios olhos observam, percebe? São absolutamente
incapazes de assumir que as suas ideias, todas elas muito bonitas no papel,
pura e simplesmente não funcionam quando transpostas para o mundo real.
A partir do momento em que a situação atinge proporções em que já não é
possível esconder nada nem deles próprios, falam em meros excessos da
revolução e avançam com as purgas internas. Os dirigentes culpam os
homens que mandaram para o terreno, acusando-os de excesso de zelo por
terem posto em prática as medidas que eles próprios, os dirigentes, lhes
mandaram aplicar.” Riu-se sem vontade. “O comunismo é um contrassenso
total.”

“E o senhor, como se aguenta?”
O empregado ferroviário acariciou os dólares que recebera para trazer o

pão e a sopa.
“Sabe, minha senhora, se não fosse este emprego que me permite viajar

por toda a parte tinha a família a morrer à fome. Isto está um horror, só lhe
digo. Um horror.”



XXIV

Fazia um frio agreste nessa manhã de novembro. O ano de 1932
aproximava-se do fim e o frio apertava, apesar de o calendário indicar que o
inverno ainda não chegara. Artur andava na rua de tal modo agasalhado que
por baixo de tantas lãs o seu corpo dava a impressão de ter engordado;
talvez não parecesse elegante, mas o que lhe importava isso se só assim se
sentia confortável?

Quando se preparava para entrar no Estado-Maior, sentiu um automóvel
imobilizar-se ao lado dele e, embrenhado nos seus pensamentos, ignorou-o.

“Major Teixeira!”, chamaram-no. “Venha daí!”
Só quando ouviu uma voz vagamente familiar pronunciar o seu nome

estacou no passeio e virou a cara. Reconheceu o seu chefe direto no Estado-
Maior, o brigadeiro Paulino Coelho, à janela de um carro negro de serviço.
Respeitando as hierarquias, pôs-se de imediato em sentido e fez
continência.

“Meu comandante, bom dia.”
“Vou agora a Alenquer e o capitão Mendonça, que me devia

acompanhar, adoeceu. Venha o senhor comigo.”
Vindas de quem vinham, aquelas palavras eram uma ordem e, sem

hesitar, Artur encaminhou-se para o automóvel e acomodou-se no banco de
trás, ao lado do superior hierárquico.

O chauffeur meteu a primeira e a viatura arrancou, encaminhando-se
para uma das saídas de Lisboa.

“Qual a missão em Alenquer, meu comandante? É uma inspeção à
unidade local?”

O brigadeiro Coelho sorriu.
“Esse é o pretexto oficial”, indicou. “Na verdade quero ouvir o Rolão

Preto.”



O nome era vagamente familiar, mas Artur não o identificou de
imediato. Vacilou um momento. Não queria dar parte de ignorante,
considerando as responsabilidades organizativas que o obrigavam a estar a
par de tudo, mas sentiu que poderia arriscar.

“É o comandante da guarnição de Alenquer, não é verdade?”
O chefe soltou uma gargalhada sonora.
“O Rolão Preto, major?” Nova risada. “Ah, não há dúvida, o senhor tem

graça!”
A casquinada e a resposta tornaram claro que errara o alvo. Fez um

esforço de memória, tentando visualizar o quadro de oficiais em Alenquer,
e, ao lembrar-se, bufou de frustração.

“Tem razão, meu comandante”, constatou, passando a mão pelo cabelo.
“Onde tenho eu a cabeça? A guarnição de Alenquer está entregue ao
tenente-coronel Ayres, como é evidente.”

“Não tire o comando ao Ayres que o homem ainda lhe dá o fanico,
major”, zombou o brigadeiro. “Veja lá o sarilho que o senhor ainda arranja,
hem! Olhe que o senhor tenente-coronel é pessoa de grande
suscetibilidade…”

“Mas então, meu comandante, quem é afinal esse Rolão Preto?”, quis
saber. “O nome parece-me familiar, embora confesse que assim de repente
não estou a ver quem seja.” O brigadeiro Coelho esfregou as mãos e largou
sobre elas um bafo de vapor, esforçando-se por gerar calor que o protegesse
naquela manhã fria e úmida, e um lampejo fugaz, ensopado de voluntarismo
e fascínio, perpassou-lhe no olhar castanho no momento em que respondeu
à pergunta do subordinado.

“É o chefe que vai suceder a Salazar.”
Apesar de o auditório da Câmara Municipal de Alenquer não ser muito

grande, a multidão que o enchia não deixou de impressionar Artur. O major
não ficou surpreendido apenas pelo elevado número de pessoas que ali
encontrou, mas também pelo tipo de gente que se juntava naquele espaço;
viam-se sobretudo muitos jovens, buliçosos e aguerridos, e também vários
oficiais do Exército, quase todos tenentes, embora o que mais lhe tivesse
chamado a atenção fossem os diversos operários que ali se concentravam,
todos eles facilmente identificáveis graças aos fatos-macaco azuis, em
alguns casos ainda sujos de óleo ou lama.

Baixou os olhos e consultou o folheto que lhe haviam entregado à
entrada do auditório, procurando perceber o que os atraía ali.



PROLETARIADO de Alenquer!
Neste momento em que elementos VENDIDOS AO ESTRANGEIRO

apregoam a luta de classes geradora da CONFUSÃO de que se querem
APROVEITAR» para conseguirem os inconfessados fins, nós queremos a
UNIÃO de todos os portugueses.

Pela Pátria INDEPENDENTE e LIVREI
Pela JUSTIÇA SOCIAL!
Pela FAMÍLIA!
Pelo MUNICÍPIO!
Pelo SINDICATO!
Comício HOJE em ALENQUER.
NÃO FALTE!
Tudo aquilo, incluindo o estilo panfletário do texto e as maiúsculas a

sublinharem as palavras-chave, parecia perturbadoramente suspeito.
Apreensivo, a sombra de uma terrível dúvida a perpassar-lhe pelo espírito,
Artur virou-se para o lado.

“Meu comandante, onde diabo me meteu o senhor?”, inquietou-se,
mostrando-lhe o folheto. “Já viu isto? Fala aqui em proletariado e em
sindicatos e mais não sei quê.” Apontou para os trabalhadores de macacão
que se encontravam entre o público. “E ali estão operários à espera do
início da sessão.” A suspeita tornava-se quase certeza. “Não me diga… não
me diga que me trouxe a um comício comunista!”

O brigadeiro Coelho riu-se.
“Tenha calma, já vai ver.” Virou-se para trás e espreitou a porta de

entrada do auditório. “Eles devem entrar a qualquer momento. Disseram-me
que o Rolão Preto foi apenas a um porto de honra com o presidente da
câmara e já aí vem.”

O palco estava decorado com duas faixas a dizerem “Nacional-
Sindicalismo”. Havia por todo o lado bandeiras de Portugal e bandeiras
brancas com a cruz de Cristo a vermelho. Estas últimas deixaram Artur
ainda mais intrigado.

“O que está a cruz de Cristo aqui a fazer? Isto é uma sessão sobre os
Descobrimentos?!”

O comandante voltou a rir-se.
“De certo modo, sim”, retorquiu de modo críptico. “Vamos descobrir

uma nova via.”



Sem perceber a resposta, Artur ia fazer uma nova pergunta mas calou-se
porque nesse instante o auditório pareceu entrar em erupção. Os olhares
voltaram-se todos para a porta e o major seguiu-os, tentando entender o que
se passava.

Duas filas de homens de camisa azul com uma banda branca nos braços
direitos a exibir a cruz de Cristo formaram dois longos cordões da entrada
até ao palco. A multidão agitou-se com a expectativa, percebendo que o
grande momento estava prestes a acontecer. Os tambores começaram a
rufar, tensos e em crescendo, à maneira dos circos. As luzes apagaram-se
como se de um cinema se tratasse, um projetor acendeu-se e incidiu sobre a
porta e de repente por baixo do foco apareceu um vulto recortado diante da
luz de fundo. Dir-se-ia um espectro.

Foi a apoteose.
“Ro-lão Pre-to!”, urrou a multidão em euforia. “Ro-lão Pre-to! Ro-lão

Pre-to!”
O vulto avançou e, ultrapassado o efeito do corpo recortado diante da

luz, a sua figura atravessou a sala entre os dois cordões formados pelos
camisas azuis, até que saltou para o palco, enérgico e voluntarioso; era um
homem de cabelo escuro penteado para trás, a farda igualmente azul, não
um azul qualquer mas o azul-índigo usado pelos operários fabris, e
braçadeira com a cruz de Cristo.

O homem plantou-se na berma do palco e, teatral, encarou a massa de
gente com uma expressão de desafio nos olhos. O nome, presumivelmente o
seu, continuava a ser entoado pela turba no mesmo coro ritmado.

“Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”
De repente o homem da farda azul estendeu o braço direito e fez a

saudação romana, como os fascistas de Itália, no que foi prontamente
imitado pela maior parte das pessoas presentes no auditório. O hino
nacional começou a ser entoado. Todo aquele espetáculo lhe pareceu de tal
modo inesperado que, de olhos arregalados e boca aberta, Artur levou ainda
alguns segundos a reagir.

“Este gajo pensa que é o Mussolini ou quê?”
“Chiu!”
Como militares, os dois oficiais do Estado-Maior puseram-se em

sentido perante A Portuguesa, mas apenas o brigadeiro Coelho estendeu o
braço na saudação romana. As últimas estrofes do hino foram entoadas em
tom triunfal e no final um clamor voltou a erguer-se no auditório.



Ao cabo de quase meio minuto, Rolão Preto fez do palco um gesto com
os braços a pedir calma. Ouviram-se chius e algumas ordens de “silêncio!”
e o alarido esmoreceu.

“Portugueeeses! ”
Como em resposta a esta palavra vociferada com grande acento na

terceira sílaba, o clamor voltou, vigoroso embora breve.
“Proletááários!”
Novo clamor em resposta.
“A revoluçããão começooou!”
O homem não falava; gritava. E a cada frase seguia-se uma nova

algazarra, como se Rolão Preto fosse o tenor e o público o coro, numa
estranha coreografia em que o protagonismo alternava entre o palco e as
bancadas e de novo o palco, num pingue-pongue constante; dir-se-ia uma
peça de teatro moderno em que os espectadores se assumiam igualmente
como partes integrantes do espetáculo.

“A revolução tem de ser feita pelo homem novo!”, proclamou o orador,
desta vez num tom menos declamado e com menos pausas para evitar ser
interrompido pelas ovações a cada palavra. “O homem novo nasce da
juventude! Vejam Sidônio, que soube rodear-se de jovens! Vejam
Mussolini, que não deixa que os cabelos brancos entrem no Palácio Chigi!
Temos pois de começar a revolução pelos jovens! Viva a juventude
proletária! ”

O público respondeu num coro entusiástico.
“Viva!”
“Há para aí uns reviralhistas que querem eleições. Pobres coitados, que

não entenderam ainda o rumo do tempo. As democracias são fósseis do
século que se finou. As democracias são a face política do capitalismo.
Pergunto-vos eu: o que nos deram o capitalismo e a democracia?”

Calou-se, à espera da resposta à pergunta.
“Deram-nos ladrões!”, gritou alguém da assistência.
“Gatunos!”, respondeu outra.
“Tendes razão!” disse Rolão Preto, retomando a palavra. “A democracia

e o capitalismo deram-nos políticos trafulhas que se abotoam com o
dinheiro dos contribuintes enquanto o operariado sofre, deram-nos a gula do
Orçamento e o défice e a dívida que eles contraíram mas nós é que
pagamos, deram-nos a banca gananciosa que nos esvazia os bolsos para
encher os deles, deram-nos os judeus da alta finança e os abutres sem ninho,



deram-nos charlatães sebosos e gordinhos com os seus chapéus de coco e
bolsos a abarrotar com o dinheiro do proletariado, deram-nos clientelas
partidárias ávidas e especuladores e exploradores que chupam nas tetas do
povo, deram-nos o colapso da Bolsa de Nova Iorque, as falências e o
desemprego, deram-nos a crise e um cortejo de famélicos e injustiçados!
Numa palavra, deram-nos desgraça!”

Fez uma nova pausa a pedir a reação do público, que veio de pronto.
“Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”
Levantou os braços para silenciar a turba.
“Mas enganam-se aqueles que pensam que a resposta para os males da

democracia e do capitalismo está no bolchevismo e no comunismo. Olhem
para a Rússia e para a miséria que por lá grassa! Bolchevistas e comunistas
faiam em luta de classes e na ditadura do proletariado como se a solução
estivesse na submissão de umas classes a outras. Essa gente só se satisfaz
com a luta de classes e com o conflito permanente entre as classes de um
país, que é como quem diz, só se satisfaz quando um país está em constante
estado de guerra civil em que todos lutam contra todos. E falam em
internacionalismo como se as nações não existissem, como se um operário
português fosse igual a um agricultor chinês ou a um preto das palhotas,
como se a pertença a uma classe fosse mais importante do que o sagrado
sentimento de pertença a uma pátria. O internacionalismo que apregoam é o
internacionalismo de os russos mandarem nos portugueses! Querem pôr
Stalin a dar ordens a Portugal! Ah, quão enganados estão se pensam que
nos deixaremos ficar! Na nossa terra, camaradas, quem manda somos nós!”

Ovação no auditório.
“Apoiado!”
“Por-tu-gal!”, gritou ritmadamente a multidão. “Por-tu-gal! Por-tu-gal!

Por-tu-gal!”
“Proletáááários!”, berrou o orador, sobrepondo a sua voz à do público.

“Se os bolchevistas, os comunistas e os socialistas julgam que assistiremos
impávidos à grande patranha que andam a vender ao operariado,
desenganem-se! Não ficaremos de braços cruzados! E sabem por quê?
Porque existe uma terceira via! Começou a revolução! Nasceu o nacional-
sindicalismo!”

“Ro-lão Pre-to!”, voltaram os espectadores a entoar em uníssono, num
frenesim entusiástico. “Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”



“O povo já não crê num milagre saído das urnas, a não ser que das urnas
nasça o milagre do chefe que nos guia e dirige, o chefe que põe fim à
fantochada da democracia, que enfrenta as conspirações antipatrióticas dos
comunistas e nos aponta o caminho para a salvação da pátria. Tal milagre,
como todos sabem, acabou de acontecer na Alemanha. Os alemães
elegeram Adolfo Hitler seu chefe. Apesar de ter ganho as eleições, ainda
não lhe deram o poder. Mas a seu tempo terão de o depositar nas suas mãos
feitas de firmeza. Nesse dia, camaradas, tremam os capitalistas e os
democratas, tremam os comunistas e os socialistas, pois as suas mentiras
serão desmascaradas, como já foram pelo Duce em Itália.”

“Du-ce! Du-ce! Du-ce!”
“A maior ameaça, meus amigos, não é a dos capitalistas e dos

democratas, pois esses já estão desacreditados e a ser enterrados por toda a
parte. A maior ameaça é a dos comunistas e dos socialistas, os marxistas
desvairados que enganam o proletariado com as suas pataratices da luta
entre classes, os seus embustes sobre o valor do trabalho e a grande
intrujice do internacionalismo. A luta de classes é um erro pois a produção
não pode resultar de um conflito entre os seus diversos elementos, mas sim
do seu acordo.

A teoria marxista do valor é um embuste porque a ideia de que o valor
de um produto é determinado apenas pelo trabalho manual necessário para
o fabricar e que esse é o valor do salário justo dos operários é um disparate
sem ponta por onde se lhe pegue, pois o valor de um produto não é apenas o
trabalho manual mas também o capital e a máquina necessários para o
fabricar. Uma peça que um operário levava antes horas a fazer é agora
produzida em alguns minutos por máquinas compradas com capital e quase
sem intervenção do homem, o que faz da máquina e do capital, e não do ser
humano, o centro do processo produtivo. Assim sendo, pela teoria
comunista o trabalho do operário pouco vale. No desejo de bater o
capitalismo, Marx excedeu-se na defesa dos operários e comprometeu-os.
Há que desmontar essa mentira perigosa, que, a pretexto de defender o
proletariado, apenas o arrastará para a miséria mais abjeta. E quanto ao
absurdo do internacionalismo, camaradas, o que posso dizer que não
tenham todos já entendido? Como se pode ignorar a nação se é a nação que
mais nos inspira o sacrifício e a abnegação? Temos, por isso, de libertar os
trabalhadores das grilhetas da servidão e da mentira comunista!”

“Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”



“A resposta para essa gente que engana o proletariado com as aldrabices
da luta de classes, da teoria do valor e do internacionalismo é uma e só
uma.” Exibiu o punho fechado. “A força! Enfrentaremos a mentira com a
força e a força do nacional-sindicalismo tem um nome: ação direta!”

“Ação direta! Ação direta!”
A ação direta, Artur sabia, eram as ações violentas que os comunistas

em todo o mundo e os fascistas em Itália desencadeavam com frequência
nas ruas para reprimirem e eliminarem a dissensão, com o objetivo último
de desencadearem a revolução.

Rolão Preto abriu os braços para silenciar a turba.
“Camaraaaaadas! A terceira via chegou e a revolução começou! A

pátria é uma realidade eterna que se realiza pela ação.” Fez um trejeito de
boca, à Mussolini. “Chegou a revolução nacional-sindicalista, que proclama
que o homem não é o indivíduo mas a pessoa, que todo o trabalhador tem
na comunidade portuguesa o direito a pão e justiça, que não pode haver
preconceitos de raça e que é preciso respeitar as crenças religiosas de cada
um, que as liberdades são a primeira condição da personalidade, que os
direitos do espírito são inalienáveis e apenas limitados pelos direitos da
personalidade e da nação e que o ensino será garantido mesmo àqueles que
não tenham meios materiais mas possuam mérito. A revolução nacional-
sindicalista põe a família no centro moral em torno do qual se desenvolve a
personalidade humana e estabelece que a família terá direito a habitação e a
um patrimônio inalienável e que não terá direito à terra quem a não faça
produzir. É essa a revolução com que nos comprometemos! ”

“Re-vo-lu-ção! Re-vo-lu-ção!”
“Eu sei que andam para aí uns saudosistas em prantos inúteis diante do

muro das lamentações da nossa raça. A esses digo: a dor e a paixão de
Portugal nos passos da sua história imperial vêm-lhe sempre desta
fatalidade do destino em que chefe e povo raramente se fundiram. Mas
prestem atenção, camaradas: essa fatalidade está a acabar. Um povo só
marcha nas vias imperiais quando o clima da sua exaltação realiza milagres
de uma fé sem limites, dando-lhe confiança em si próprio e uma disposição
heroica para o sacrifício. Os comunistas e os socialistas estão enganados:
não há classes!

“O que há é a pátria! Os capitalistas e os democratas estão também
enganados: não há indivíduos! O que há são células de um órgão! A pátria é



um corpo formado por órgãos. Os órgãos, que se traduzem em grupos
corporativos, não devem lutar entre si, mas cooperar mutuamente.”

Ora aí estava outra ideia adotada de Mussolini!, percebeu Artur. Não
fora o Duce quem, no rescaldo do colapso de Wall Street, viera com esta
ideia do corporativismo? Talvez acreditando que a crise desencadeada na
Bolsa de Nova Iorque era o sinal de que o capitalismo atingira enfim a
contradição final prevista por Marx e Engels e se esgotara, os fascistas em
Itália afastaram-se da economia de mercado e centraram a atividade
econômica no estado, dando assim um novo passo na direção de um
socialismo nacionalista. Pelos vistos este Rolão Preto defendia a mesma
coisa para Portugal.

“A pátria realiza-se na fusão do chefe com a vontade e os anseios do
povo, e no entendimento de que somos um corpo destinado, não à luta de
classes, mas à cooperação entre corporações”, continuou o orador no seu
tom empolgado. “Militares, médicos, proletários, camponeses, estudantes,
advogados, sapateiros, professores… cada um é um órgão, cada um é uma
corporação, e o corpo não é saudável se os órgãos estiverem em guerra uns
com os outros na luta de classes, mas sim se cooperarem entre si. Essa
cooperação entre corporações, no entanto, só é possível se for conduzida
por um chefe. O chefe!”

“Chefe! Chefe! Chefe!”
“O país precisa de um chefe que o guie, o chefe que saia dos gabinetes e

arrebate na sua paixão, que interprete a vontade do povo e a cristalize num
estado orgânico, que construa de baixo para cima e não de cima para baixo,
como vem a ser feito no nosso país.” Fez uma pausa dramática, os olhos a
pairar sobre a sala antes da tirada final, pronunciada, não de forma
arrebatada, como fizera até aí em cada conclusão de frase, mas num sopro,
quase como se se sentisse triste. “Pois esse chefe, camaradas, não o temos
ainda.”

A multidão que enchia o auditório entrou em delírio, irrompendo num
novo coro a saudar o orador. A última frase, perceberam todos, era dirigida
a Salazar.

“Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”
O barulho tronou-se ensurdecedor. O líder do nacional-sindicalismo

abandonou o palco em apoteose, gritaram-se vivas sucessivos, “Viva
Portugal!”, “Viva o nacional-sindicalismo!”, “Viva Rolão Preto!”,
estenderam-se braços em saudação romana e a multidão galvanizada cantou



de novo A Portuguesa. No final soou uma revoada de palmas e virou-se a
gritar por Rolão Preto. O orador mergulhou naquela massa de gente e foi
engolido por ela. A sala reverberava com a exaltação e no meio de toda a
euforia a corrente humana arrastou-o para fora do auditório como as águas
revoltas de um imenso rio a carregarem um tronco.

Quando a calma por fim regressou, apenas quebrada pelo som distante
das sucessivas ovações da multidão já na praça do município, Artur
apercebeu-se de que ficara só, pois o seu superior hierárquico, arrebatado
ele também pela oratória do líder do nacional-sindicalismo, saíra
igualmente para a rua para o vitoriar. Ainda abalado com o espetáculo que
acabava de presenciar, abanou a cabeça e contemplou o auditório já deserto,
o chão coberto de panfletos como confetes festivos, o som do clamor
empolgado da multidão e dos gritos vibrantes do orador ainda a ecoarem-
lhe nos ouvidos.

“Chiça!”, murmurou. “Que missa…”



XXV

A viagem para Moscou começou por ser atribulada. Ao longo da linha,
enquanto atravessavam a Ucrânia, viram revoadas de pessoas famintas
plantadas de olhar vazio voltado para o comboio. A certa altura atiraram-
lhes toda a comida que tinham, mas ficaram com a amarga sensação de ter
lançado umas gotas de água para um deserto imenso.

O mais absurdo foi que, minutos depois de terem arremessado os
alimentos pela janela, foram interpelados por um fiscal.

“Os camaradas não sabem que é proibido dar comida aos
camponeses?”, questionou-os o fiscal. “Se isto se repetir terei de informar a
polícia, ouviram?”

Quando por fim saíram da Ucrânia e entraram na Rússia a viagem
tornou-se mais tranquila, apesar das sucessivas interrupções das autoridades
para verificar os documentos de viagem. Apenas uma vez foram
incomodados, quando um miliciano que suspeitou que eram kulaks em fuga
começou a levantar problemas e ameaçou mesmo detê-los para
averiguações, mas duas notas de um dólar passadas sub-repticiamente
acabaram por resolver o problema.

Chegaram à capital ao final da noite e alojaram-se num pequeno hotel
perto da Rua Arbat. Na manhã seguinte dirigiram-se ao centro
administrativo do Ministério do Interior trémulos de ansiedade. Havia
andaimes por toda a parte e Moscou estava toda ela em obras, com um
formigueiro de operários em furiosa atividade a demolir igrejas e a escavar
a terra para construir o metro, carregando pedras e entulho de um lado para
o outro.

“Tcbort!”, praguejou Mariya. “Isto parece um estaleiro!”
No momento em que entraram no ministério para obter a documentação

que lhes permitiria sair do país apenas Mariya se mostrava confiante.
Baseada na sua experiência, acreditava que a moeda americana lhes abriria



facilmente todas as portas, o que fora sendo confirmado ao longo do tempo
que ficaram em Moscou e se foram abastecer nas beriozkas, as lojas russas
de moeda estrangeira equivalentes às kashtan ucranianas.

No momento em que se abeiraram do balcão do centro administrativo
sabiam que em nenhum lugar como ali seria testado o poder dos dólares. É
que os funcionários tinham aqui fama de comunistas convictos, verdadeiros
zelotes do regime. Seriam corruptíveis?

“Esta é a minha autorização de viagem”, disse Mariya, mostrando no
guichê o documento que obtivera antes de sair da China. “Como vê, sou
residente em Harbin. Vim visitar a família, mas agora tenho de voltar para
lá.”

O olhar do funcionário desviou-se para os três Skuratov esqueléticos
que aguardavam ao lado.

“E eles?”
Mariya esboçou um sorriso.
“Pois, esse é justa mente o problema. Precisam de documentação a

autorizar que saiam da União Soviética. Foi por isso que aqui viemos.”
“Não se sai do país como quem vai ali dar um passeio. A União

Soviética é o paraíso do campesinato e do proletariado e só os inimigos de
classe podem querer fugir.”

“Longe de nós a intenção de abandonar este paraíso, camarada. Só
que… enfim, tencionamos sair para exportar a revolução.”

Ao ouvir esta expressão, o funcionário soergueu uma sobrancelha.
“Vocês são do Comintern?”
“Não, não! Quando falo em exportar a revolução refiro-me apenas ao

nosso empenho de cidadãos soviéticos. Faremos propaganda pela pátria do
socialismo.”

“Têm algum documento oficial que ateste a utilidade socialista da vossa
saída? Um papel do governo ou um certificado de um organismo soviético
relevante?”

Estava ali o nó do problema. Mariya abriu a carteira de mão e extraiu do
seu interior duas notas de cinco dólares, com as quais se pôs a brincar.

“Não haverá maneira de dar a volta ao problema?”, quis saber; atirando
ao funcionário uma olhadela repleta de insinuações. “Estou certa de que
poderemos chegar a um entendimento…”

O homem do guichê fixou os olhos nas notas verdes e depois levantou-
os para a utente que as manejava.



“A camarada está a tentar corromper-me?”, perguntou num tom frio.
Pôs-se bruscamente de pé. “Talvez seja melhor chamar o meu superior
hierárquico. Esse tipo de comportamento contrarrevolucionário é punível
com a pena de morte,”

Ao ouvir a ameaça, Mariya apressou-se a estender o dinheiro à irmã,
que ficou com as notas na mão sem saber o que lhes havia de fazer.

“O quê?”, exclamou, fingindo-se escandalizada. “O camarada está a
insinuar que… que…? Isto é um ultraje! Limitei-me a tirar o dinheiro da
carteira para o dar à minha irmã, como o senhor pode ver. A família vem da
Ucrânia e ela precisa dos dólares para comprar comida na beriozka,
coitadinha.” Abanou a cabeça, o olhar verde a transbordar de indignação.
“Como pôde o camarada pensar que… que estava a tentar suborná-lo?”
Pregou a palma da mão ao peito, a inocência personificada. “Eu?” A seguir
colou as costas da mão à testa e fechou os olhos, como costumava ver nos
filmes americanos do Moderne, o cinema perto da sua casa em Harbin. “Oh,
nunca fui tão insultada!”

O funcionário olhava-a de boca aberta, embasbacado com a reação e até
já a perguntar a si mesmo se não a teria interpretado mal quando a vira
remexer nas notas de dólar.

“Eu… quer dizer, a camarada…”
Mas Mariya não lhe deu tempo para completar a frase. Voltou-lhe as

costas e, arrastando os Skuratov atrás, foi-se embora em passo rápido, os
sapatos a tiquetaquearem pelo mármore. Quando chegou ao fundo do
corredor, virou-se uma última vez para trás e apontou o dedo ao funcionário
que ainda a observava do guichê.

“A sua chefia será informada disto!”
A visita ao centro administrativo mostrara-lhes que tinham ali um

problema delicado para resolver. Os dólares pelos vistos não os ajudariam a
obter os documentos que autorizassem a viagem dos Skuratov, ou pelo
menos não surtiram efeito com aquele funcionário em particular.
Resultariam com outro? A experiência poderia ser levada a cabo, claro, mas
quando se recolheram ao quarto do hotel e pensaram no assunto pareceu-
lhes que não deveriam forçar a sorte.

“É demasiado arriscado”, considerou Tatiana. “Se o funcionário que nos
aparecer for como este…”

A irmã abanou a cabeça.
“É pouco provável.”



“Pois sim, mas é possível. Ora se isso acontecer outra vez não haverá
teatrinho que nos salve.” Pôs as costas da mão na testa, a imitar a cena
protagonizada por Mariya diante do funcionário. “Esse teu número do
‘nunca fui tão ofendida’, resultou uma vez, mas não resultará uma segunda,
podes ter a certeza.”

Ninguém discordou, mas o problema permanecia e era preciso encontrar
uma solução. As irmãs puseram-se a matutar no assunto em silêncio,
Tatiana junto à janela de olhar preso na rua, Mariya sentada à escrivaninha,
enquanto Mikhail e Nadejda estavam deitados na cama e aparentemente
alheados do assunto.

“E se ficássemos aqui em Moscou?”, cogitou Tatiana, encarando a
família. Fez um gesto a indicar a rua. “No fim de contas isto não está tão
mau como na Ucrânia e…”

“Estás doida?”, atalhou a irmã, quase indignada. “Este país não tem
futuro, Tati. Vocês têm de sair daqui!”

“Isso eu sei. Mas… como?”
Era uma boa pergunta. Mariya pôs-se de pé e começou a andar de um

lado para o outro no meio do quarto enquanto voltava a equacionar a
questão. Os bolcheviques tinham fechado a União Soviética e sair do país
não era fácil. As possibilidades que considerara nos últimos minutos não a
tinham levado a sítio nenhum. Impunha-se uma nova perspectiva. Resolveu
concentrar-se na conversa que tivera com o homem do guichê e lembrou-se
de uma coisa que ele dissera e a que na altura não tinha prestado a devida
atenção. O que fora exatamente? Ah, sim. Perguntara se havia um papel do
governo ou um certificado de um organismo soviético relevante… O que
quereria ele dizer com aquilo? E se…?

“Já sei!”, exclamou, o olhar em fogo. “Já sei! A resposta é o Kitaysko-
Vostochnaya zheleznaya doroga!”

Os olhares inquisitivos dos três convergiram para ela. “Hã?”
Mariya dava já pulos no meio do quarto. Parecia uma criança à beira de

abrir os presentes de Natal.
“A Companhia de Caminhos de Ferro Transmanchuriana!”
A irmã de Tatiana passou a semana inteira a trocar telegramas com

amigos que se encontravam na China, movendo influências em busca de
uma solução. Ao fim de dez dias conseguiu um documento enviado pela
companhia russa dos caminhos de ferro Transmanchuriana, sediada em
Harbin, a requisitar com grande urgência os serviços de Mikhail



Nikolayevitch Skuratov para trabalhos inadiáveis de manutenção da linha,
sem os quais a circulação ferroviária estaria em perigo. Mais explicava o
documento que a presença deste técnico altamente qualificado era
necessária pelo mínimo de dois anos, pelo que parecia incontornável que
viesse acompanhado pela mulher, Tatiana Skuratova, e pela filha, Nadejda
Skuratova. Pormenor crucial, o papel era acompanhado por um parecer
positivo do cônsul soviético em Harbin, na verdade um velho conhecido de
Tatiana.

Armados com esse documento, os quatro voltaram ao centro
administrativo e, tremendo de expectativa, apresentaram-no no guichê. Os
funcionários leram-no várias vezes e fizeram diversas perguntas e
verificações, mas por mais que inquirissem não detetaram qualquer
anomalia, nem podiam detetar pois tratava-se de um documento genuíno de
fato emitido pela Companhia dos Caminhos de Ferro Transmanchuriana e
assinada pelo respetivo diretor, o engenheiro Vasily Mirokhin.

“Vamos processar este pedido”, rendeu-se por fim o funcionário do
guichê. “Voltem cá amanhã.”

As palavras deixaram Mariya na expetativa.
“Isso significa o quê, camarada?”
O funcionário arrumou a documentação daquele processo.
“Significa que as autorizações vão ser concedidas.”
Quiseram saltar de alegria e rir e festejar, mas se contiveram. Não só

seria contraproducente mostrarem alegria por serem autorizados a
abandonar o paraíso socialista como na verdade aquilo não passava de uma
promessa. Seria possível que as autoridades bolcheviques os deixassem
mesmo sair do país? Parecia bom de mais e a experiência ensinara-os a
desconfiar das promessas demasiado boas.

Viveram uma noite de grande ansiedade durante a qual mal
conseguiram pregar olho. Na manhã seguinte saíram do hotel muito cedo,
em silêncio e com semblantes compenetrados, todos a temerem falar das
suas expectativas não se desse o caso de atraírem o azar. O momento da
verdade chegara.

Apresentaram-se no guichê do centro administrativo e, quase a medo,
Tatiana perguntou se havia novidades. Depois de as fazer esperar durante
vinte minutos, o funcionário do guichê apareceu ao balcão com várias
folhas e três pequenos cadernos vermelhos com a foice, o martelo e uma
estrela nas capas.



“Estas são as autorizações de viagem”, anunciou o funcionário,
entregando-lhes as folhas. Depois passou-lhes para as mãos os três
caderninhos vermelhos. “E estes são os passaportes.”

Olharam para a documentação com uma expressão incrédula e pegaram
nela com mãos trémulas.

“Podemos mesmo ir embora?”
O funcionário assentiu com um leve movimento da cabeça.
“Tenham boa viagem.”
Logo que se viram com os documentos na mão, e sem tempo para

celebrações, correram até à estação de Yaroslavsky, um belo edifício em
estilo revivalista russo com telhados que pareciam saídos das ilustrações de
um livro de contos de fadas. Quando ali entraram, dirigiram-se ao balcão de
vendas para adquirirem bilhetes para o Transiberiano.

“O comboio está lotado”, revelou a funcionária num tom monocórdico
de enfado ao chegar a vez deles. “Só temos lugares para daqui a dois anos.”

Os quatro esbugalharam os olhos.
“Dois anos?”
“Sim. Está tudo vendido.” Olhou para o utente que estava na fila atrás

deles. “O seguinte!”
Atordoados, nenhum dos quatro se mexeu. Foi Mariya a primeira a

reagir. Esboçando um esgar de resignação, retirou da carteira uma nota de
dez dólares e depositou-a sobre o balcão.

“Isto chega?”
Quando pousaram na nota, os olhos da funcionária brilharam e a voz

dela animou-se de vida súbita.
“Se me der mais uma nota igual, camarada, até lhe arranjo uma cabine

privativa! Mas não pode ser neste comboio, receio bem.”
Mariya pousou uma segunda nota no balcão.
“Aqui está”, disse. “Quando partirá o nosso comboio?”
Depois de lançar um olhar em redor para se certificar de que ninguém a

surpreendia a meio daquela transação irregular, a recepcionista pegou nas
duas notas, meteu a mão entre os seios e guardou o dinheiro na roupa
interior. A seguir emitiu quatro bilhetes e entregou-os aos viajantes ao
mesmo tempo que lhes dava a notícia sobre quando sairia a ligação que lhes
estava destinada.

“Na primavera.”



XXVI

As mesas do café diante do edifício do Estado-Maior estavam quase
todas ocupadas por homens de farda militar, que, como era costume àquela
hora, ali tinham ido tomar café, trocar dois dedos de conversa e ler os
matutinos. Artur acomodou-se num lugar junto à janela para aproveitar o
sol ameno da Primavera e respirou fundo. Tinha ido logo pelas nove da
manhã à escola primária do Campo de Santana votar na nova Constituição e
só depois viera para o serviço. A votação decorria pelos vistos com
tranquilidade por todo o país e os receios de que comunistas,
anarcossindicalistas ou reviralhistas aproveitassem a ocasião para lançar
distúrbios ou até golpes de mão revolucionários não se confirmaram.

Artur tinha inclusivamente visto duas mulheres a votar, caso inédito em
Portugal, e, considerando o conservadorismo do presidente do Ministério,
surpreendente até. Não era Salazar que insistia que o lugar das mulheres era
em casa a tratar da família? No entanto, dera-lhes poder de voto, coisa que
o parlamentarismo democrático jamais lhes concedera durante a monarquia
e a República. É certo que o voto das mulheres fora limitado àquelas que
tinham cursos do ensino secundário ou superior, enquanto aos homens
bastava saberem ler e escrever para poderem votar, mas o que ninguém daí
em diante poderia negar é que fora a ditadura a dar esse passo igualitário.

Os seus pensamentos dispersaram-se no momento em que o empregado
se abeirou dele.

“O que toma, senhor major?”
“Um café, claro.”
Com o pedido feito, Artur cruzou a perna e pôs-se a ler o jornal. A

primeira página de O Século era dominada pelo plebiscito desse dia à nova
Constituição, como seria de esperar, mas sobre o assunto não havia grandes
novidades, para além da informação de que o presidente do Ministério ia



votar a Arroios, pelo que a sua atenção prontamente se desviou para uma
caixa no canto da primeira página.

Havia já alguns dias que seguia com curiosidade os acontecimentos na
Alemanha, sobretudo depois de o presidente Hindenburgo ter enfim
nomeado Adolfo Hitler para o cargo de chanceler e de os direitos políticos
básicos terem sido suspensos no país na sequência do recente incêndio no
parlamento alemão, o Reichstag. Tal como procedera com os anteriores
chanceleres, cuja governação o parlamento dominado pelos socialistas
bloqueava sem oferecer alternativas, o presidente entregou a Hitler o poder
de aprovar leis sem passar pelos deputados. A exemplo do que Lenine
fizera na Rússia e Mussolini em Itália, Hitler mandara cercar o Reichstag
pelos seus camisas castanhas enquanto os deputados não confirmassem esse
poder. Uma vez a lei aprovada, o novo chanceler usou-a de uma forma
muito mais vasta e radical do que os antecessores, tendo de imediato
proibido os sindicatos, extinguido os parlamentos regionais e tornado
obrigatória a filiação dos funcionários públicos e dos juízes no Partido
Nacional-Socialista. A democracia parlamentar estava morta e enterrada na
Alemanha.

As últimas notícias provenientes do país, ou pelo menos aquelas que se
encontravam na caixa das breves, davam conta de um assalto dos camisas
castanhas das SA, a tal força de choque do partido nazi, a um café de
Berlim onde alguns elementos da liga alemã dos direitos humanos se teriam
juntado para uma reunião. Dizia o jornal que os camisas castanhas haviam
abatido a tiro a dona do café e um dos ativistas, e agredido os restantes com
matracas, tendo depois destruído os vidros e o mobiliário do
estabelecimento.

“Chiça, estes gajos não brincam!”, comentou em voz alta, chocado com
o que lia. “Já viram isto?”

Lançou a pergunta para a mesa vizinha, onde três camaradas do Estado-
Maior tomavam o café.

“O quê?”
Artur virou a primeira página do jornal na direção deles e apontou para

a notícia sobre o assalto dos camisas castanhas.
“Isto aqui. Os tipos do senhor Hitler entraram num café e mataram duas

pessoas…”
Os três vizinhos encolheram os ombros.



“Olhe, se calhar era do que estávamos a precisar por aqui”, observou
um deles, um coronel conhecido pelo temperamento sanguíneo. “Quero lá
saber da Constituição que hoje vai a plebiscito! Está visto que com este
Toninho da treta a gente não se safa!”

“O que diabo se terá passado na cabeça do senhor presidente da
República para escolher esse cinzentão enfezado para presidente do
Ministério e lhe dar esta confiança toda?”, questionou outro, um jovem
tenente. “Este burocrata de Coimbra é uma verdadeira afronta ao Exército!”

As queixas nos meios castrenses contra Salazar haviam-se tornado
recorrentes devido à persistente questão dos salários baixos no Exército, aos
cortes nos investimentos militares e ao fim das nomeações de oficiais para
muitos cargos públicos bem remunerados, mas dessa feita as invetivas
pareciam a Artur mais acirradas e atrevidas que de costume. “Aconteceu
alguma coisa?”

“Então não aconteceu?”, insurgiu-se o coronel. “O major viu a amnistia
decretada pelo governo? Só de loucos!”

O oficial referia-se ainda sem dúvida aos dois decretos do governo que
concediam uma amnistia a presos condenados por crimes políticos.

“Qual é o problema?”, questionou ele. “Quando o doutor Salazar foi
empossado como presidente do Ministério entendeu assinalar o
acontecimento com uma amnistia aos opositores políticos que se encontram
na cadeia ou que foram deportados. Parece-me, se querem que vos diga, um
louvável gesto de reconciliação nacional.”

“Louvável?”, irritou-se o coronel. “Então agora é louvável deixar à solta
comunistas violentos que conspiram contra a lei e a ordem? É louvável
libertar o ex-capitão Ramalho e o tenente Torres, depois da tentativa de
golpe que esses facínoras protagonizaram contra a situação? Está tudo
doido ou quê? E quem assumirá responsabilidades se essa gente sair outra
vez às ruas aos tiros? O Toninho? Os seus ministros?” “É verdade que a
amnistia inclui os comunistas, mas só aqueles que não têm sangue nas
mãos”, argumentou Artur. “Os bombistas, os que participaram em
atentados, aqueles a quem foi apreendido material de guerra ou de fabrico
de explosivos estão, como o meu coronel bem sabe, excluídos desta
amnistia. Permanecem presos e serão julgados em tempo oportuno. Portanto
esse perigo de que os opositores políticos agora libertados se vão pôr aos
tiros é, como vê, muito relativo.”



“Relativo uma ova! Esta política de pacificação não passa de uma
manifestação de fraqueza! Em vez de punir os delinquentes e mostrar
firmeza aos desordeiros, que sinal lhes dá o governo do doutor Salazar?
Perdoa-lhes! É assim que se garante a ordem pública? Razão têm o senhor
Hitler e os seus camisas castanhas!” Assentou um murro na mesa. “Porrada
na oposição! O Toninho devia era seguir-lhes o exemplo em vez de andar
armado em Jesus Cristo!”

“O Rolão Preto é que tem razão!”, exaltou-se o tenente sentado à
mesma mesa. “O presidente do Ministério não é o chefe de que Portugal
necessita! Precisamos de um homem de ação, de um Duce que nos
galvanize, não de um amanuense católico que se esconde nos gabinetes em
vez de arregimentar as massas para a revolução patriótica! Olhem para o
que está a acontecer na Alemanha! Este Hitler anda a pôr toda a gente na
ordem! Precisávamos era de um tipo assim!” “Tenham calma”, disse Artur,
espantado com tanta agressividade. “É preciso bom senso.”

“Qual calma qual carapuça!”, protestou o tenente. “Precisamos é de um
chefe a sério! Bom senso seria meter o Rolão Preto no lugar do Toninho!
Isso é que seria bom senso! Porque agora que puseram o reviralho à solta
quem é que vão chamar quando ocorrer a próxima revolta? A tropa, claro!
Nós é que temos de dar o corpo às balas e pagar com a •t vida os disparates
destes governantes!”

“Sabem o que vos digo?”, perguntou o coronel. “Na . próxima revolta
do reviralho, que se bata o Toninho e se batam os senhores ministros que
tão bem sabem perdoar aos inimigos e tanto desprezam aqueles que pelo
regime se têm sacrificado! Que se batam eles!”

Os três militares da mesa vizinha encontravam-se em absoluto estado de
exaltação, cada um mais peremptório e enervado que o outro, e Artur,
percebendo que não valia a pena prosseguir aquela discussão, arrumou o
jornal, levantou-se e largou sobre a mesa uma moeda para pagar o café.
Saiu do estabelecimento com a plena consciência de que precisava de fazer
um telefonema para a presidência do Ministério.

Urgia ter uma conversa com Salazar.



XXVII

A cabine do Transiberiano só dispunha de quatro lugares, o que lhes
pareceu excelente, mas logo que se instalaram tornou-se claro que os
assentos de madeira eram desconfortáveis e o cheiro a fumo negro libertado
pelos fornos a carvão da locomotiva impregnava o ar e fazia-os tossir. Mas
o que lhes interessava isso, depois de terem passado tanto tempo em
Moscou à espera de vagas para a grande viagem?

O inverno na capital soviética não tinha tido história, graças aos dólares
que tudo facilitaram, mas mesmo assim foi com um misto de esperança e
apreensão, que no caso de Nadejda adquiria laivos de pura excitação, que
iniciaram a grande travessia da Ásia. Como bagagem levavam uma única
mala, a que Mariya trouxera da China e onde estava guardada a pouca
roupa que traziam de Zelenyi Bir e duas cestas carregadas de comida
adquirida numa beriozka de Moscou.

As coisas, no entanto, correram mal logo na primeira inspeção de
documentos, meia hora depois de saírem da capital.

“O que está aí nessas cestas?”, perguntou o polícia que lhes examinou
os papéis de viagem. “Isso é regulamentar?”

“É só comida, camarada polícia”, disse Tatiana, fazendo um sinal à filha
para mostrar o que se encontrava lá dentro. “Ora veja.”

Nadejda ajoelhou-se e retirou o pano sobre a primeira das cestas,
exibindo assim um pão borodinsky de tamanho familiar e aspecto apetitoso,
várias maçãs vermelhas com ar fresco e suculento, um queijo zakusochny
azulado, carne saio e fiambre. A segunda cesta transportava três recipientes
de cobre.

O polícia tocou neles com a ponta dos dedos.
“Está quente”, constatou. “O que é isto?”
A adolescente levantou as tampas, expondo o conteúdo fumegante e

bem cheiroso.



“Aqui é borsch”, indicou Tatiana, apontando para a sopa num dos
recipientes. A seguir indicou os restantes. “Ali está pelmeni e acolá uma
salada Olivier. São o nosso almoço e o nosso jantar: ”

Passando a língua pelos lábios, o polícia devorou os pratos com os
olhos, A seguir endireitou-se e pigarreou, ajeitando o casaco e assumindo
de novo uma postura oficial.

“Muito bem. Onde estão as autorizações para o transporte de bens
alimentares?”

Os viajantes arquearam as sobrancelhas.
“As autorizações de…?”, gaguejou Tatiana. “Desculpe, camarada

polícia, mas deve haver aqui um equívoco qualquer. Não tenho
conhecimento de nenhum documento que seja necessário para autorizar as
pessoas a transportarem farnel numa viagem…”

“Portanto, está a dizer-me que não se encontra na posse de nenhuma
autorização de transporte de bens alimentares?”

A questão deixou a mãe de Nadejda atrapalhada. “Quer dizer, não… isto
é, não sabia que era preciso…” Com um gesto rápido, o polícia agarrou nas
duas cestas. “Então, e em nome da classe trabalhadora e da gloriosa
revolução de Outubro, vejo-me forçado a requisitar estes bens de modo que
não caiam nas mãos dos burgueses, kulaks e outros contrarrevolucionários e
inimigos de classe e sejam canalizados para a justa luta do proletariado.”

Mariya, que até ali assistira à conversa em silêncio, deu um salto do
lugar e agarrou os cestos.

“Alto lá que isso não é assim!”, exclamou. “O que o senhor está a fazer
é a roubar-nos. A comida é nossa!” Mas o polícia era mais forte. Deu um
empurrão à mulher, atirando-a de volta ao seu lugar, e abandonou a cabine
com os cestos.

“Os bens burgueses pertencem à classe trabalhadora!” Rubra de fúria,
Mariya pôs-se de novo de pé e meteu a cabeça pela porta.

“Isto não vai ficar por aqui!”, vociferou, bramindo os punhos. “Vou
apresentar queixa!”

O polícia desapareceu ao fundo do corredor, deixando para trás apenas o
rasto das gargalhadas e das suas últimas palavras.

“Vá queixar-se ao politburo/”
O incidente com o primeiro polícia que apareceu no comboio para

inspecionar os documentos deu-lhes uma ideia precisa do tipo de problemas
com que se iriam confrontar no resto da viagem. A segurança constituía



uma questão essencial e nem os agentes da autoridade a garantiam; pelo
contrário, naqueles tempos de fome e dificuldades eram eles próprios uma
das maiores fontes de insegurança.

“O dinheiro, tia Marisha!”, avisou a sobrinha, alarmada com o que vira
e consciente de que o sucesso da viagem dependia quase exclusivamente do
poder persuasivo da carteira de Mariya. “Se eles virem os dólares, vão
roubá-los…”

A ameaça tornou-se evidente para todos, até para o alheado e silencioso
Mikhail. Percebendo que teria de tomar precauções, Mariya pegou na
carteira e virou-se para Nadejda.

“Nadija, vens comigo?”
“Sim, tia.”
Meteram as duas pelo corredor da carruagem e fecharam-se no quarto

de banho. O compartimento tresandava a urina e fezes, mas nada daquilo
nesse momento interessava. O importante era resolver o problema que
tinham em mãos. Mariya fez com o dedo sinal para a sobrinha se virar de
costas e escondeu o dinheiro. Quando se deu por satisfeita, tocou no ombro
de Nadejda.

“Já te podes voltar”, disse. Quando as duas ficaram frente a frente, abriu
os braços para se deixar revistar. “Agora faz de conta que és um polícia e
andas à procura de dinheiro. Vê se o encontras.”

Vencendo a relutância em apalpar a tia, Nadejda obedeceu e passou as
mãos pelo corpo dela, metendo os dedos pelo chi pao que Mariya havia
trazido da China. Não encontrou nada. A seguir verificou o cabelo, depois
os sapatos e por fim o local mais óbvio, a carteira. Sempre sem sucesso.
Encarou-a e riu-se.

“Acho que a tia Marisha está pobrezinha outra vez.”
Voltaram as duas à cabine perdidas de riso; a tensão acumulada com o

arranque da viagem e com o episódio do polícia e a solução que haviam
encontrado no quarto de banho desencadeara um riso nervoso que não
conseguiam dominar. Tatiana achou estranha tanta boa disposição em
circunstâncias que não eram para rir, para mais porque o guarda os tinha
roubado apenas uma hora antes, e passou os olhos perscrutadores pelo
corpo da irmã.

“Onde guardaste o dinheiro?”
Com uma nova gargalhada, Mariya deixou-se cair no lugar e ronronou

como uma gata. Depois de lançar um olhar fugidio na direção de Nadejda e



Mikhail, como se se quisesse certificar de que eles não estavam atentos,
virou-se para a irmã e esboçou um sorriso cheio de malícia.

“Onde tu imaginas.”
Sem os cestos de comida, só tiveram oportunidade de satisfazer o

apetite quando no dia seguinte o Transiberiano parou na estação de
Yekaterinburg. É certo que a fome, embora atingisse proporções bíblicas na
Ucrânia, se tornara generalizada por toda a União Soviética, mas a procura
de moeda forte também. Por isso, a plataforma da estação encheu-se de
babushkas com tabuleiros a vender petiscos que haviam confeccionado em
casa. Todas vinham protegidas por homens, presumivelmente familiares,
que impediam os esfomeados de lhes roubarem a comida, e
propagandeavam os seus produtos aos gritos.

“Vareniki/”
“Kartoshkar
“Truboshki!”
Com a fome de quem já não comia há quase vinte e quatro horas,

Mariya baixou a janela da cabine e fez sinal a várias delas para que se
aproximassem.

“Quero essas espetadas de shashlyk”, indicou, apontando os produtos
que lhe interessavam. “E também blinis, vareniki e truboshki. Alguém tem
alguma coisa que se beba?”

“A Mila tem leite!”, confirmou uma delas. Virou-se para trás e lançou
um berro. “Mila, vem cá!”

A babushka do leite, uma matrona larga com seios tão fartos que se diria
serem a origem do produto que vendia, aproximou-se da janela e estendeu
uma garrafa à passageira pendurada na janela do comboio.

Percebendo que toda a gente na plataforma os observava, Mariya pagou
depressa o que elas pediram e fechou de imediato a janela. Voltou ao seu
lugar e contemplou a comida pousada nos regaços dos companheiros de
viagem.

“É melhor comermos já tudo”, aconselhou enquanto pegava num
pauzinho de shashlyk e começava a devorá-lo de pronto. “Depressa,
depressa!”

A irmã olhou para ela com admiração.
“por quê? O que se passa?”
Mariya fez um gesto com o polegar a indicar o corredor do comboio,

por onde, além dos passageiros, circulavam os fiscais.



“Vais ver que o que sobrar não tarda será requisitado para a classe
trabalhadora…”

Apenas cinco minutos depois de o comboio ter arrancado da estação de
Yekaterinburg, e numa altura em que a composição ainda ganhava
velocidade, três polícias apareceram apressadamente na cabine e pediram os
documentos.

“E a comida?”, quis saber um deles. “Onde está?”
Mariya era a inocência em forma de gente.
“Qual comida?”
“Vocês sabem muito bem qual.”
“Não, não sabemos.”
Os elementos da autoridade varreram a cabine com os olhos.
“Não têm comida nenhuma?”
“Não.”
O polícia que parecia chefiar o trio fez com a língua um estalido de

irritação por se ver forçado a abrir o jogo.
“Onde está a comida que vocês compraram às babushkas em

Yekaterinburg?”
“Comemo-la, ora essa. Foi-se enquanto o diabo esfrega o olho.” Soltou

uma risada. “Ah, estávamos com uma larica que nem lhe conto.” Virou-se
para Nadejda com ar despreocupado. “Os vareniki eram uma delícia, não
eram, Nadija?” A pequena estremeceu com a pergunta, sobretudo porque
atraíra para ela as atenções indesejadas dos polícias. Engoliu em seco e,
baixando a cabeça com embaraço, replicou num fio de voz amedrontado.

“Sim, tia.”
O polícia que parecia chefiar o grupo exalou um bafo de desagrado e

trocou um olhar com os companheiros, como se lhes perguntasse o que
deveriam fazer perante as circunstâncias. No entanto, não precisou de
resposta, pois lembrou-se de imediato da alternativa à comida e voltou a
encarar os viajantes.

“E o dinheiro? Onde têm o dinheiro?”
A resposta voltou a ser dada por Mariya, sempre a mais destemida,

talvez por ter o regresso à China assegurado pelos documentos que trouxera
de Harbin.

“B/m/”, praguejou. “Não me diga que agora já é proibido andarmos com
dinheiro…”



“Se forem dólares, a camarada precisa de uma autorização especial.
Como deve imaginar, não se pode circular por aí com dinheiro burguês, não
é verdade? Seria um ato contrarrevolucionário que podia pôr em perigo as
justas conquistas da revolução.”

“Nunca ouvi falar em tal coisa. Aliás, de tal modo não é assim que nas
lojas do partido, as beriozkas, não se paga em rublos e sim em dólares.”
Encolheu os ombros. “Mas, oiça, tudo isso me é indiferente pois apenas
disponho da valiosíssima moeda soviética.”

O polícia esboçou um ar incrédulo.
“Mas há pouco pagou às babushkas em dólares…”
“Já vi que o camarada polícia nos esteve a observar com muita

atenção”, atirou ela num tom zombeteiro. “Ah, como é reconfortante saber
que os camaradas estão sempre a zelar pela nossa segurança! Porém, deixe-
me desiludi-lo. Receio bem ter gasto os últimos dólares que possuía para
comprar essa comida. Quis gastar essas notas miseráveis o mais depressa
possível, para poupar os meus preciosos rublos.” A inflexão irônica não
agradou ao polícia, já frustrado por não ter chegado a tempo de requisitar os
blinis, o shashlik, os vareniki e os truboshki que as vira comprar às
babushkas. As viajantes negavam ainda por cima ter dólares, as notas que
com os seus próprios olhos constatara terem sido utilizadas para pagar às
velhotas que vendiam comida na plataforma de Yekaterinburg. Para
cúmulo, faziam troça deles.

“Toda a gente de pé!”, ordenou, assumindo voz de comando. “Vamos
passá-los a todos em revista! Agora é que veremos se escondem ou não
dinheiro burguês!”

Os três polícias vasculharam na mala e nas roupas dos viajantes,
alongando-se mais na revista a Mariya, decerto em punição pelo tom de
escárnio com que ela os brindara. Não encontraram nada. Ameaçaram
requisitar os passaportes e chegaram a sair com os documentos de viagem
para o corredor, provavelmente na esperança de que os dólares aparecessem
para os resgatar.

Os quatro sabiam, no entanto, que estariam perdidos se cedessem e lhes
entregassem as notas americanas, uma vez que acabariam por ficar sem
dinheiro nenhum e precisavam dele para olear qualquer problema que
viesse ainda a aparecer, pelo que nada fizeram para além de protestar com
grande veemência. Ao fim de algum tempo um dos polícias regressou e
atirou os documentos de viagem para o meio da cabine.



A seguir desapareceu sem pronunciar uma palavra.
As inspeções sucederam-se, sempre com os polícias à procura de

comida, dinheiro ou objetos preciosos. Houve uma nova inspeção depois de
Omsk, outra por alturas de Krasnoyarsk e outra ainda à chegada a Irkutsk.

Quando o Transiberiano se imobilizou nesta última estação, os quatro
ficaram em silêncio a observar a plataforma, os olhares carregados de
nostalgia. Mariya lembrava-se do dia em que dali partira para a China,
Tatiana e Nadejda reviviam a visita que ali tinham feito com Anastasiya
para verem os comboios passar. Parecia que tudo aquilo sucedera num outro
tempo, numa outra vida.

“Será que ainda vendem chak chak naquela padaria?”, observou
Nadejda, hipnotizada com a visão da Irkutsk da sua infância. “Lembra-se,
mamãe? Fomos lá com a Anastasiya e… e…”

As lágrimas corriam pelo rosto gasto de Tatiana e a filha calou-se. Sim,
tudo aquilo tinha de fato acontecido numa outra existência, quando a irmã
estava com eles e Pavel se encontrava no ventre da mãe e o pai ia para o
mercado da cidade vender os produtos da quinta. Quantas coisas se tinham
passado desde então!

“Nadija”, chamou a tia, estendendo-lhe duas notas de um dólar. “Não te
esqueças de ir buscar a comida…”

Libertando-se do estado letárgico em que mergulhara desde que
instantes antes tinham entrado na estação de Irkutsk, Nadejda agarrou no
dinheiro e correu para a porta da carruagem. Depois do episódio de
Yekaterinburg, quando os polícias lhes requisitaram a comida, haviam
tomado várias decisões importantes. A primeira era que Mariya não daria
mais respostas impertinentes ou que pudessem parecer pôr em causa os
bolcheviques e a revolução de Outubro, muito menos a polícias, pois
punha-os a todos em risco. A segunda é que não voltariam a comprar
alimentos às babushkas pela janela da cabine, de modo a não atraírem
atenções indesejadas, sobretudo das autoridades. A tarefa de adquirir
comida passou a ser entregue a Nadejda, que tinha ordens estritas para ser o
mais discreta possível.

Na paragem de Irkutsk, a garota conseguiu das velhotas mais umas
espetadas shashlyk e outros blinis, embora a joia do seu curto périplo pela
plataforma da estação tenha sido a grande delícia da sua infância naquela
cidade, os bolinhos que exibiu aos pais e à tia logo que retornou à cabine.

“Vejam!”, anunciou, orgulhosa. “Chak chak!”



XXVIII

A bandeja com a travessa foi trazida para a apertada sala de jantar por
uma criada de avental sob o olhar atento de Maria de Jesus, a governanta
que naquela pequena casa do número três da Rua do Funchal controlava
todo o trabalho doméstico de semblante severo e com cuidado minucioso. A
criada, uma garota magra que nem dezoito anos devia ter, pousou a travessa
fumegante no meio da mesa e a governanta, sempre vigilante, fez-lhe sinal
de que levasse os pratos de sopa vazios enquanto ela própria servia os três
convivas.

“Então o caldo verde?”, quis Maria de Jesus saber enquanto a criada
empilhava os pratos sujos sobre a bandeja. “Estava alguma coisa de jeito?”

“Uma delícia, dona Maria!”, apressou-se Artur a elogiar. “Um
verdadeiro pitéu!”

O outro convidado da noite era Antônio Ferro, um homem que
aparentava maior idade que a que tinha por se encontrar tão bem nutrido.
Inclinou-se para a frente e cheirou o vapor aromático da travessa.

“Hmm… petinga frita com feijão-frade!”, exclamou Ferro. “Já me
disseram que é uma especialidade sua!”

“É um dos pratos favoritos do senhor doutor”, disse Maria de Jesus,
referindo-se ao anfitrião. “A petingazinha e o arroz de lampreia são uma
perdição cá em casa.”

A governanta saiu da sala com o habitual ar compenetrado, o rosto
grave e os olhos perscrutadores, e regressou à cozinha no encalço da criada.
Logo que Maria de Jesus se afastou, o dono da casa pegou na garrafa de
vinho tinto que se encontrava assente diante dele e encheu os copos dos
convidados.

“Ora provem lá isto.”
Artur meteu o vinho à boca e sentiu um certo sabor avinagrado agredir-

lhe o paladar. Pela careta feita por Ferro percebia-se que tivera a mesma



impressão.
“Agh!” O segundo convidado estremeceu. “Quem lhe vendeu esta

zurrapa, senhor doutor?”
Salazar arregalou os olhos, chocado e quase ofendido.
“por quê? Não gosta?”
A reação do ditador foi um sinal de alerta. Talvez a franqueza não fosse

recomendável na avaliação do vinho que lhes fora dado a provar,
perceberam ambos os convidados.

“Uh… é excelente.”
“Uma… uma maravilha. Delicioso.”
O anfitrião fitou-os com intensidade.
“Acham mesmo?”
Os dois balançaram afirmativamente as cabeças com vigor reforçado,

esforçando-se por parecer sinceros.
“Ah, sem dúvida. É magnífico.”
“Onde arranjou vossa excelência tamanha preciosidade?”
Os olhos embevecidos de Salazar desceram sobre a garrafa que ainda

segurava na mão.
“Fui eu que o fiz”, revelou com orgulho. “É produção da minha quinta

em Santa Comba Dão. Uma maravilha, hem? E sou eu quem o engarrafa
pessoalmente.”

“O senhor doutor?”
“Eu mesmo. Elevada qualidade, não vos parece?”
“Elevadíssima!”, devolveram os visitantes quase em coro.

“Elevadíssima!”
“É uma pena a produção ser tão escassa e faltar-me o tempo para a

aumentar.” Engoliu um trago do seu copo. “Ah, beber vinho é dar de comer
a um milhão de portugueses!”

Os dois convidados sabiam que Salazar era um profundo conhecedor
dos vinhos do Dão e do Porto, mas pelos vistos as suas qualidades de
apreciador não se faziam sentir quando avaliava a sua produção caseira.

“Aposto que o senhor doutor celebrou o triunfo do plebiscito com um
copito do seu vinho…”

Tratava-se de uma referência à consulta popular feita dias antes para
aprovar o texto constitucional que enquadrava a ditadura.

“Ah, com certeza! Os números, aliás, foram eloquentes! Houve mais de
setecentos mil votantes favoráveis à nova Constituição e menos de seis mil



que se opuseram. Não foi isso uma grande vitória?”
“Sem dúvida, senhor doutor!”, exclamou Ferro com entusiasmo, que de

imediato refreou. “Mas… enfim, é verdade que as abstenções foram
contabilizadas como votos favoráveis?”

Salazar ergueu o sobrolho, alerta.
“Com certeza”, confirmou. “Se se abstiveram é porque não se opunham.

Porque pergunta?”
“Por nada, por nada.” Mudou o tom de voz, ciente de que a sua

observação poderia ser mal interpretada e por isso ansioso por passar para
outro assunto. “O que se segue agora, senhor doutor?”

“Bem… logo que sejam aprovados os decretos relacionados com a
entrada em vigor do novo estatuto constitucional, irei a Belém apresentar ao
senhor presidente da República a demissão coletiva do governo. O senhor
presidente deverá então encarregar-me de formar um novo governo e serei
um ditador constitucional, ou seja, um ditador cuja ação não é arbitrária
mas limitada pela lei. É assim que deve ser.”

Artur remexeu-se na cadeira.
“Disseram-me no Estado-Maior que a designação de presidente do

Ministério irá mudar.”
“É verdade. O governo é o Conselho de Ministros e doravante o chefe

do governo será, como me parece natural, o presidente do Conselho.”
O oficial suspeitava que a alteração refletia a influência do título

presidente del Consiglio que estava em vigor em Itália, mas não exprimiu o
seu pensamento até porque a admiração de Salazar por Mussolini havia
algum tempo que esmorecera. Em vez disso, pegou no seu copo de vinho e
ergueu-o em brinde.

“Então… à Constituição!”
Os companheiros de mesa imitaram-no e tilintaram os copos uns nos

outros.
“À Constituição!”
Os dois visitantes voltaram a beber um trago do dão doméstico na

esperança de que lhes soubesse melhor, mas o sabor agreste mantinha-se.
“Que maravilha de vinho”, mentiu Ferro, esforçando-se por ocultar a

repulsa. “O senhor doutor devia ter sido enólogo. Envergonhava os
franceses!”

“Não é que não tenha pensado nisso”, assentiu Salazar num tom a roçar
a melancolia. “Sou um camponês, filho de camponeses. Não posso viver



sem respirar o cheiro da terra. Para trabalhar preciso de sentir em volta de
mim árvores, moitas e flores. E na produção do vinho sabem do que gosto
especialmente? Do cheiro da uva fresca e sobretudo do mosto. Ah, que
aroma inebriante!”

Nada interessado em retomar a conversa em torno do vinho, sobretudo à
luz do faux pas de quando descrevera a produção vinícola do chefe do
governo como uma zurrapa, Antônio Ferro apressou-se a provar o prato que
acabava de ser servido.

“Hmm, esta petinga está deliciosa…”
Os três começaram a comer.
“Ali a Maria é uma cozinheira de mão cheia!”, observou Salazar. “Olaré

se é! Desde os meus tempos de Coimbra que ela sabe muito bem do que eu
gosto. A petinga frita com feijão-frade é uma das suas especialidades, mas
devo notar que, além do arroz de lampreia, também o bacalhau assado com
batatas a murro que a Maria faz… ui, é de afiar o dente!”

“A dona Maria é uma santa, senhor doutor!”, observou Ferro. “O dedo
que ela tem para a cozinha é qualquer coisa de fenomenal.”

“A Maria dispõe de uma quantidade impressionante de livros de
cozinha e todos os dias tenta as receitas mais extraordinárias”, revelou o
anfitrião com ar divertido. “Às vezes sou vítima das suas experiências,
embora lhe repita que me contentaria com bacalhau com batatas ou
sardinhas assadas, regadas com o subtil vinho rosé que me manda o
professor Bissaya.”

“O professor Bissaya Barreto tem uma bela produção vinícola que não
consome, não é verdade?”

O ditador inclinou-se para Artur.
“Não ligue ao doutor Ferro”, recomendou. “Desde que assumi a

presidência do Conselho que anda com a mania de que sabe tudo sobre mim
e os meus amigos.”

“Oh, senhor doutor!”, protestou Antônio Ferro. “Não é nada disso, por
amor de Deus!” Esboçou um gesto a mostrar o seu corpo arredondado.
“Não vê que me interesso por tudo o que seja boa comida e boa pinga? É
por isso que o invejo. Eu aqui gordo e anafado e vossa excelência magro
que nem um carapau e isso…”

“Magro que nem uma petinga!”, corrigiu Artur, a mastigar o peixe. “E
nem precisa do feijão-frade!”

Todos se riram.



“Pois, talvez”, assentiu o outro convidado. “E vossa excelência
mantém-se assim magro, note-se, apesar de ter na dona Maria uma
cozinheira de mão cheia.”

Salazar abanou a cabeça.
“Não é só na cozinha que ela mostra os seus talentos, doutor Ferro”,

disse. “Não é só na cozinha…”
“Oh?”
“O senhor tem diante de si um prisioneiro, doutor Ferro. Sim, um

prisioneiro. Governo o estado mas para isso preciso que alguém me governe
a mim. Que sei eu da existência diária? Não uso porta-moedas nem
dinheiro. Onde é que eu gastaria as notas? Não escolhi nenhuma das minhas
gravatas nem nenhum dos meus fatos, nem sei quantas camisas tenho. O
poder absorve-me todo o tempo e todo o pensamento. Depois da minha
chegada a Lisboa, a Maria encarregou-se de tudo o que eu tive de
negligenciar. Livrou-me de todas as preocupações materiais. Conhece os
meus assuntos muito melhor do que eu. Vive a minha vida, compreende?
Até escreve por mim!”

Antônio Ferro arregalou os olhos, chocado.
“Escreve pelo senhor doutor?!”
O ditador virou-se de novo para a porta para lá da qual desaparecera a

governanta.
“ó Maria!”, chamou. “Maria!”
A porta que dava para a cozinha abriu-se e Maria de Jesus encarou-o,

solícita.
“Sim, senhor doutor?”
“É ou não verdade que muitas pessoas que não se querem dirigir a mim

pela via oficial lhe escrevem cartas a si?”
A governanta suspirou.
“Valha-me Deus! Perco o meu tempo a responder a todas essas cartas

quando tenho tanto que fazer em casa…” “Que tipo de cartas, dona
Maria?”, quis saber Antônio Ferro. “O que lhe escrevem as pessoas?”

“Oh, pedem-me emprego, solicitam-me audiências com o senhor doutor,
querem promoções, dinheiro… eu sei lá. Toda a gente pretende favores,
nem lhe passa pela cabeça.”

“E a senhora?”
“Eu? Escapo-me como posso.”
Antônio Ferro estreitou as pálpebras, como se estivesse a testá-la.



“Não transmite nenhum dos pedidos?”
A mulher trocou com o ditador um olhar comprometido e corou.
“Às vezes até digo alguma coisita, não vou dizer que não, mas o senhor

doutor não gosta nada. Uma vez até me disse que andava a exagerar nos
pedidos…”

“Pronto, pronto”, cortou Salazar, fazendo com a mão um gesto para ela
se afastar. “Vá lá à sua vida, Maria.”

“Sim, senhor doutor.”
A governanta fez uma vênia e retirou-se pela porta de onde viera,

deixando de novo os três comensais a sós na sala de jantar. Antônio Ferro
percorreu a decoração com o olhar e soergueu um sobrolho.

“Agora que é presidente do Conselho, o senhor doutor devia mudar-se
para uma habitação mais condigna”, observou. “Isto aqui é um pouco…
como direi? Um pouco… enfim, modesto em demasia.”

“Tem razão, doutor Ferro. Já me pus aliás à procura e encontrei uma
coisinha jeitosa pertencente ao adido comercial de França ali na Bernardo
Lima, uma transversal da Duque de Loulé.”

“Um palacete?”
“Qual palacete! Onde é que eu tenho dinheiro para um palacete, doutor

Ferro?”
O convidado pareceu desconcertado com a resposta.
“Bem… o senhor doutor agora é o presidente do Conselho, não é

verdade? Presumo que o estado pague as suas despesas e…”
“O senhor enlouqueceu?”, escandalizou-se Salazar. “Eu pago do meu

bolso tudo o que uso na minha vida pessoal, doutor Ferro! As boas contas
são um princípio sagrado e o estado não tem obrigação de custear as
despesas da minha vida privada.” Apontou para o candeeiro sobre a mesa.
“A luz da minha casa sou eu que a pago do meu bolso e o telefone
também.” Indicou a porta que conduzia à cozinha. “O salário da Maria e das
duas empregadas que aqui tenho também são pagos do meu bolso.” Mexeu
na toalha branca sobre a mesa na qual comiam. “Até esta toalha é minha. A
do estado está guardada e apenas é usada se houver um banquete oficial.”

O visitante encolheu-se no seu lugar.
‘‘A sua postura honra-o, senhor doutor.”
“O patrimônio do estado só deve ser utilizado em funções oficiais,

compreende?”, insistiu Salazar, num tom já mais conciliador. “No resto,
qualquer equipamento tem de ser custeado pelos utilizadores. Ou seja, por



mim. São estes os princípios da boa governação que aplico ao país, a
começar por mim próprio.”

Antônio Ferro transpirava e olhou de relance para Artur, como se
buscasse apoio.

“Sem dúvida que tem razão, senhor doutor”, repetiu. “É só que… quer
dizer, sendo presidente do Conselho parece-me que o senhor doutor deveria
estar alojado com maior dignidade e… enfim, um palacete seria talvez o
mais adequado. A forma como o senhor doutor se apresenta aos visitantes,
sobretudo aos estrangeiros, também é uma questão de estado, não lhe
parece? O senhor doutor tem de parecer importante.”

“Importante?”
“Sim, importante. Para que o respeitem.”
Salazar sorriu inesperadamente e inclinou-se para Artur.
“Ora aqui está o doutor Ferro com a mania das importâncias”, observou.

“Desde que publicou no Diário de Notícias aquelas conversinhas que teve
comigo que se acha gente importante.”

“Senhor doutor!”, protestou Ferro, fingindo-se ofendido. “Como pode
vossa excelência dizer uma coisa dessas? Até já se comenta por Lisboa
inteira que nessas entrevistas vossa excelência foi… passada a ferro!”

Soltou-se uma gargalhada geral.
“Belo trocadilho, sim senhor”, assentiu o ditador. “Está a ver o que as

entrevistas fizeram pela sua reputação?”
“A minha reputação, senhor doutor, está já impressa a inolvidáveis

letras de ouro que cintilam com ofuscante brilho no firmamento rutilante do
jornalismo português. Não se esqueça vossa excelência de que já entrevistei
Benito Mussolini! Mais, já entrevistei o papa, já entrevistei o marechal
Pétain, já entrevistei Clemenceau, já entrevistei Poincaré, já entrevistei
Gabriele d’Annunzio, já entrevistei Primo de Rivera e já entrevistei o
próprio Adolfo Hitler! Quem em Portugal se pode gabar de tamanhos
feitos?”

“Lá vem você…”
Com a curiosidade acicatada pelas notícias que lia nos jornais sobre o

novo chanceler alemão, que acabava de usar os poderes ditatoriais que o
presidente e o parlamento lhe haviam entregado para ilegalizar todos os
partidos e prender ou expulsar do país os seus chefes, Artur interessou-se
pelo último nome mencionado pelo jornalista. Além do mais, as ações
violentas da milícia de camisas castanhas, formadas por antigos elementos



das Sturmtruppen que ele próprio enfrentara nas trincheiras da Grande
Guerra, intrigavam-no especialmente.

“O doutor já entrevistou o senhor Hitler? A sério?”
“Ó major, o senhor não lê o Diário de Notícias?”, quase se indignou o

jornalista; parecia até que o interlocutor o havia insultado. “O senhor não
viu a sensacional entrevista que eu lhe fiz e que ocupou a primeira página?
O senhor não leu a prosa imorredoira que escorreu a tinta de ouro da minha
caneta com um dos maiores furos do jornalismo português este século?”

“Bem, talvez tenha sido o furo do século”, admitiu Artur em tom bem-
humorado, “mas não foi o furo de O Século, porque esse é o jornal que eu
leio.”

“Faz mal, faz mal.”
Os pratos já estavam vazios e nessa altura reapareceram na sala de

jantar a governanta e a criada com a travessa da sobremesa. Enquanto a
criada arrumava os pratos sujos, Maria de Jesus distribuía pelos comensais
a marmelada quase em estado líquido.

“Mas, por favor”, insistiu Artur, cheio de curiosidade. “Conte lá como
foi isso com o senhor Hitler, estou a palpitar de curiosidade.”

O interesse do oficial no furo jornalístico pareceu serenar Antônio
Ferro, tão orgulhoso se sentia do feito. Depois de deitar uma colherada para
provar o primeiro pedaço da marmelada, o jornalista assumiu uma postura
teatral.

“Tudo aconteceu há três anos, num dia frio de neve”, recordou num
registo melancólico. “Os nazistas tinham acabado de ficar em segundo lugar
nas eleições e, nesse ano de 1930, desloquei-me a Munique para entrevistar
o seu chefe. Ah, foi o cabo dos trabalhos, nem imaginam! O assessor dele,
um gigante chamado Putzi Hanfst… uh… Hanfst qualquer coisa, veio ao
meu hotel, vasculhou meu quarto e fez-me uma série de perguntas… como
direi?, no mínimo indiscretas.”

“Tais como?”
“Oh, as coisas mais incríveis. Queria saber quem era eu, qual a minha

idade, se era casado, se tinha filhos, quanto ganhava de ordenado, quais as
minhas opiniões, o que pensava do senhor Hitler… enfim, um verdadeiro
interrogatório policial, nem vos conto. Depois o homem disse que o chefe
não dava entrevistas, que talvez respondesse por escrito a duas ou três
perguntas, que estava ocupado, sei lá. Insisti, argumentei que não tinha feito
toda aquela viagem para receber umas respostas manhosas por escrito, que



já tinha entrevistado Mussolini e não se tratava daquela maneira uma pessoa
que havia entrevistado o Duce, que isto e que aquilo. Ao fim de um grande
choradinho, lá acabamos por ir para a sede dos nazistas tentar a sorte, mas
confirmou-se que o senhor Hitler não falaria comigo, estava numa reunião
qualquer. Respondi que não podia ser, que não sairia dali e que me
suicidaria se não falasse com ele. O tal Putzi achou graça à minha rã bula e
voltou lá para dentro. De repente, a porta abriu-se com violência e… e,
voilà!, ali estava o senhor Hitler diante de mim.”

“E então?”
Num gesto dramático, Ferro colou as costas da mão à testa como se

revivesse a cena.
“Oh, que olhos! Que olhos!”
“Ai sim? O que têm?”
“Hipnóticos. Magnéticos. São de um azul-claro desconcertante e… e

penetrantes, parecia que soltavam faíscas. Dir-se-ia um Rasputin teutônico.
Fixou-se em mim com uma expressão severa, de desprezo e piedade, mas
acabou por me estender a mão e… e apertou-me o bacalhau.”

Salazar interrompeu-o.
“E porque o olhou ele assim tão severamente ?”
“Sei lá! Dizem que o senhor Hitler não gosta dos latinos.”
“Pois eu acho que ele olhou para si e pensou que o senhor doutor fosse

judeu.”
Apanhado desprevenido pela boutade do chefe do governo, Antônio

Ferro arregalou os olhos.
“Eu? Judeu? Hom’essa!”
“ó doutor, vá ver-se ao espelho!”, sorriu o ditador. “O senhor não

reparou que é a cara chapada de um judeu?” virou-se para o outro
convidado. “O que acha, senhor major?”

Artur examinou melhor o comensal ao seu lado. Antônio Ferro era um
homem redondo, de barriga vasta e, apesar de ainda novo9 estava quase
calvo. Apenas tinha cabelo na nuca.

“Sim. Com essa barriga é bem capaz de passar por um banqueiro judeu
anafado.”

O jornalista esboçou um esgar.
“Ora bolas, vim aqui para ser gozado. Pois ficam os cavalheiros a saber

que, por muito que me atribuam ares de banqueiro judeu, sou português de



gema, ouviram?” Baixou a voz, como se fizesse um aparte. “Logo eu, que
sou tão esbelto...”

O grupo riu e o anfitrião encheu os copos dos convidados de mais
vinho, embora tendo o cuidado de não se voltar a servir; todos sabiam que o
presidente do Conselho apenas bebia um copo de vinho às refeições.

“Não fique complexado”, disse Salazar. “Eu próprio tenho sangue
judeu.”

“O senhor doutor?”
“Sou marrano do lado do meu pai e da minha mãe”, esclareceu. “E

suspeito que o mesmo acontece com a esmagadora maioria dos
portugueses…”

Os comensais anuíram.
“E bem capaz de ter razão, senhor doutor.”
“Mas continue, doutor Ferro”, encorajou o ditador, pousando a garrafa

do dão de produção caseira. “Continue. Dizia-nos que o senhor Hitler lhe
apertou o bacalhau. E depois?”

Antônio Ferro suspirou e retomou a pose teatral; dir-se-ia Vasco Santana
numa atuação em pleno palco do Parque Mayer.

“Não me esqueço das primeiras palavras que ele me dirigiu. Oh, foram
absolutamente inolvidáveis.”

“O que disse ele?”
“‘Três perguntas rápidas e expressivas.”
“Perdão?”
“Foi o que ele me disse. ‘Três perguntas rápidas e expressivas.’ De

modo que tive de me resignar, claro… Fiz-lhe as três breves perguntas que
ele me pediu e o senhor Hitler respondeu-me.”

Salazar seguia a conversa com ar divertido.
“Os jornalistas adoram embelezar”, observou o chefe do governo para

Artur. virou-se para Ferro como se o desafiasse. “Não se esqueça de contar
como foi a coisa e quanto tempo durou, meu caro. Não ornamente em
excesso, ouviu? Conte toda a verdade, vá lá.”

Antônio Ferro corou de embaraço.
“Bem, foi uma conversa de cinco minutos, se tanto”, admitiu. “O senhor

Hitler ficou de pé, as mãos metidas nos bolsos e, lamento dizê-lo, com um
certo ar de quem fazia um frete.” Arqueou as sobrancelhas. “Mas disse-me
coisas sensacionais. Sen-sa-cionais!”

“Tais como?”



“Bem… disse-me que o partido nazista é o partido da paz, embora não
da paz de Versalhes. Além disso disse-me que o seu partido era respeitador
da propriedade privada e por isso inimigo de Moscou e que toda a gente o
devia reconhecer como a única verdadeira muralha na Europa contra o
bolchevismo, e disse-me ainda que os nazistas não eram monárquicos nem
republicanos, apenas desejavam a Alemanha para os alemães da mesma
forma que Monroe desejara a América para os americanos.”

O jornalista calou-se.
“E depois?”
“E depois nada. O homem bateu com o tacão das botas à maneira

militar, estendeu o braço em saudação romana, e, upa!, foi-se embora. Por
momentos até pensei que estava no teatro.”

Artur esboçou um semblante decepcionado.
“Essas declarações não me parecem tão sensacionais como isso…”
“Mas estive com o homem, senhor major! Ele agora é o chanceler da

Alemanha e o chefe do fascismo alemão e entrevistei-o. O seu assessor
disse-me até que fui o primeiro jornalista do mundo que se lhe dirigiu em
francês!” Levantou a voz e o dedo para realçar o feito. “O primeiro do
mundo, já viu? O senhor tem consciência do furo que foi? Grande malha,
hem? Ah, os papalvos de O Século ficaram verdes de inveja! Até hoje ainda
não digeriram o banho que levaram.” O major virou-se para Salazar, que
mantinha um semblante trocista perante a forma entusiástica como o
jornalista se referia à sua fugaz e atribulada entrevista com o novo
chanceler alemão.

“Se me permite o atrevimento, o que pensa o senhor doutor deste
Hitler?”

Ao ouvir a pergunta, a expressão do anfitrião metamorfoseou-se
instantaneamente. O sorriso de bonomia transfigurou-se numa fisionomia
taciturna enquanto o ditador mergulhava devagar a colher na tigela onde
restava já pouca marmelada, como se quisesse ganhar tempo para ponderar
o que dizer.

“A Europa deve-lhe o grande serviço de ter feito recuar, com
assombrosa energia e com empolgantes músculos, as fronteiras do
comunismo.”

Uma resposta defensiva, percebeu o major.
“Mas agrada-lhe?”



A resposta não foi imediata. O presidente do Conselho enterrou a colher
no último pedaço de marmelada do seu prato e, saboreando-o, constatou
que os visitantes já haviam terminado as sobremesas. Arrastou a cadeira
para trás com um guincho no soalho e pôs-se de pé.

“Meus senhores, façam o obséquio de me acompanhar”, convidou,
indicando com um gesto a salinha ao lado. “Se não se importar, senhor
major, darei a resposta à sua pergunta na sala de estar, onde Maria nos
servirá o café. Estaremos mais cômodos e… mais quentes, não é verdade?”

“Com certeza, senhor doutor.”
Os três passaram para a pequena sala de estar, onde estava tanto frio

como na de jantar, ou mais, mas no momento em que os visitantes se iam
sentar nos sofás o anfitrião deteve-se num sobressalto, como se se tivesse
esquecido de algo.

“Ah, só um momento!”
“O que se passa, senhor doutor?”
Sem responder de imediato, o ditador rodou nos calcanhares e voltou

apressadamente para a sala de jantar, onde desligou o botão do interruptor e
apagou a luz. Já às escuras, regressou para junto dos convidados a esfregar
as mãos e com um sorriso irônico.

“A minha famosa avareza, não é verdade?”
Uma vez na sala de estar ligou um candeeiro de luz amarelada que se

encontrava ao lado da sua poltrona favorita, um grande fauteuil junto à
lareira. A seguir pegou em três mantas de lã, distribuiu duas pelos
convidados e, sentando-se no fauteuil, assentou a terceira sobre o regaço,
aconchegando-a para aquecer as pernas. Por fim pousou os pés sobre uma
escalfeta previamente aquecida por dona Maria e sentiu o calor invadir-lhe
o corpo.

Reunidas enfim as condições de conforto, descontraiu-se e sorriu para
os dois homens que o encaravam com expectativa. Chegara a hora de lhes
revelar o que realmente pensava de Hitler, de Mussolini, do nazismo e do
fascismo.



XXIX

A muralha cortava a cristã das colinas verdejantes e serpenteava até se
perder no horizonte como uma interminável centopeia gigante. Enquanto
escalava as velhas escadas de pedra, todavia, não era na monumental obra
dos seus antepassados que Lian-hua se concentrava, mas na sensação que
lhe aquecia a mão. O pai segurava-a, terno e firme, e conduzia-a para o
tabuleiro da muralha.

Há quanto tempo ansiava pelo toque daquela mão forte e calorosa!
Quantas semanas haviam passado desde a última vez que ele estivera com a
família? Não andariam os afazeres profissionais e políticos a afastá-lo
tempo de mais?

“Então, princesa?”, perguntou Bang, olhando-a com um sorriso
suavemente trocista. “Já estás cansada?”

“Eu? Claro que não!”
“É só mais um bocadinho, vá lá.”
Na verdade a garota sentia-se ofegante. A viagem desse domingo de

Peiping à Grande Muralha fora cansativa, mas estavam há tanto tempo para
a fazer que não havia cansaço que a derrotasse.

A festa do Chongyang constituiu a oportunidade perfeita. A tradição
mandava assinalar o fim do Outono no nono dia do nono mês com uma
escalada a uma colina ou a uma montanha para um piquenique,
supostamente com o fim de proteger do perigo. Não era o nove um número
yang do I Chingf O duplo nove significava um duplo yang, o que não era
considerado auspicioso e obrigava à ascensão a pontos elevados. Os que
não o podiam fazer contentavam-se com a subida ao topo de um edifício,
por exemplo, mas no caso da família Yang a opção esse ano foi subir à
Grande Muralha e fazer aí o piquenique tradicional da festa do duplo nove.

Quando Lian-hua deu por ela, a família pisava enfim o tabuleiro da
enorme estrutura de pedra.



“Wah!”, espantou-se ela ao empoleirar-se entre as ameias do muro e, do
alto da colina, contemplar a serpente de pedra que os Yang palmilhavam. “É
enorme!”

O pai pegou na irmã ao colo para que ela, bem mais pequena, pudesse
ver o que estava para além da muralha.

“Ayah!”, exclamou a pequerrucha, espantada com a extensão da
estrutura. “Isto acaba em algum sítio?”

Bang apontou para o horizonte.
“Estão a ver ali ao fundo?”
As filhas e a mulher fixaram os olhos no horizonte. Os montes eram

recortados pelo azul-claro do céu e a muralha afundava-se para lá de uma
colina distante.

“Sim.”
“A fronteira púrpura termina no mar, a muitos e muitos quilômetros

naquela direção.”
A fronteira púrpura, ou zi sai, era uma das expressões usadas pelos

chineses para se referirem à Grande Muralha. Mais do que uma barreira
física, tratava-se de uma proteção psicológica que confortava os chineses;
para lá daquela construção que serpenteava por montes e vales estendia-se o
hostil mundo exterior; a terra sem lei dos bárbaros, dos selvagens, dos
marginais, a fonte das ameaças que pesavam eternamente sobre a China.

Suspiraram ao contemplar o espaço imenso para além da fronteira
púrpura e começaram a caminhar pela muralha. O tabuleiro era pontuado
regularmente por torres e rasgado aqui e ali por pequenas passagens, mas o
piso apresentava-se desconfortavelmente irregular; muitas pedras estavam
cobertas de musgo e outras pareciam soltas, de tal modo que era preciso
cuidado para não tropeçar numa delas. Mesmo assim Lian-hua e a irmã
largaram a correi; deixando os pais para trás, e a rirem-se às gargalhadas
foram até à torre mais próxima e voltaram.

Fizeram a brincadeira duas vezes mais, mas à terceira a mãe travou-as.
“Pronto, já chega!”, disse ela. “Agora vamos comer.”
Com a ajuda das filhas, Meixing estendeu uma toalha sobre o chão do

tabuleiro da muralha. Depois de distribuir os sacos e as tigelas que trouxera
de Peiping, a família Yang acocorou-se para comer. Apesar de
profusamente regada a vinho de crisântemo, como mandava a tradição para
proceder à limpeza do corpo e assinalar condignamente o Chongyang, a
refeição não era rica nem saborosa. No fim de contas o farnel dos



piqueniques tinha de ser simples e prático. O charme estava no ato de
comer ao ar livre, e sobretudo de o fazer sobre a Grande Muralha, não no
requinte dos pratos. Lian-hua trincou um crepe frio e inspirou o ar puro da
montanha.

Que perfeito era aquele dia!
O vento trouxe-lhes vozes já perto do final da refeição. Voltaram-se e

espreitaram na direção da origem dos sons.
Por baixo da torre mais próxima viram dois soldados aproximarem-se

em passo de corrida. Lian-hua não teria prestado grande atenção não fosse
ter-se apercebido da súbita tensão que assaltara os adultos, e em particular o
pai. Bang ficara hirto como uma estátua e o seu semblante endurecera.

“Que foi, pai?”
Bang mantinha os olhos fixos nos militares, mas fez com a mão um

gesto a mandá-la calar.
“Chiu!”
As duas filhas prestaram então atenção aos soldados. O que se passaria

ali?, interrogou-se Lian-hua. Porque estaria o pai tão preocupado com
aqueles homens? Fixou-os com cuidado e apercebeu-se de que usavam uma
farda caqui e um capacete em forma de cântaro invertido e grevas a
apertarem-lhes as calças sobre as botas. Pensando bem, nunca vira militares
trajados daquela maneira.

Os dois homens traziam espingardas a tiracolo e, apesar de correrem,
conversavam distraidamente, tendo passado pela família sem lhe prestar a
menor atenção.

“Itsu modoru?”
À pergunta de um deles, respondeu o outro:
“Mo sukoshi shitara modorou.”
As vozes foram-se perdendo à medida que os homens se afastavam,

deixando as duas garotas pasmadas. O que raio teriam eles dito? Tratar-se-
ia de um sotaque especial daquela zona de Jinshanling ou de um dialecto de
alguma parte da Ghina, como Cantão ou Xangai?

Só quando os soldados ganharam uma distância considerável Bang
pareceu descontrair-se.

“Que foi, pai?”, voltou Lian-hua a perguntar, quando o viu menos tenso.
“Quem são?”

“Piratas anões.”



Quase instintivamente, e apavoradas ao ouvirem aquelas palavras, as
duas garotas deram um salto e agarraram-se aos pais, ambas a tremer e a
mergulhar a cara nos peitos deles, como se assim se pudessem esconder do
perigo.

“Tenho medo!”, choramingou a mais nova. “Vamos embora!”
“Calma, meninas!”, disse a mãe, ocultando o seu próprio nervosismo.

“Calma!”
O pai afagou-lhes as cabeças e acariciou-lhes os cabelos negros, longos

e reluzentes, esforçando-se por tranquilizá-las.
“Pronto, já passou, já passou…”
As duas tremiam sem cessar e Lian-hua levou alguns minutos a ganhar

coragem para se afastar do pai e espreitar para trás. Os soldados japoneses
já haviam desaparecido para lá de uma torre e a família Yang voltara a ficar
sozinha.

“O que estão os piratas anões aqui a fazer?”, perguntou a mulher, ainda
perturbada com o incidente. “Andam um pouco longe dos quartéis, não?”

Bang virou-se para as colinas a oriente para onde apontara nessa manhã
quando indicara a direção do mar e do fim da Grande Muralha.

“Os japoneses têm um destacamento em Shanhaiguan desde o tempo da
revolta dos Boxers”, explicou. “Permite-lhes controlar a passagem entre a
Manchúria e o resto da China. Estes homens provavelmente vieram de lá e
resolveram passar o domingo a percorrer a muralha.”

“E podem fazer isso?”
“Bem, eu julgava que não, mas… enfim, eles passaram aí, disso não há

dúvida. Ayah, esta gente é muito descarada! Andam furiosos porque a
Sociedade das Nações acabou de aprovar uma resolução a responsabilizá-
los pelo incidente de Mukden e pela invasão da Manchúria e a exigir que
eles abandonem o território que nos conquistaram.”

“Não foi por isso que os piratas anões abandonaram a Sociedade das
Nações?”

“Foi, pois.” Bang soltou uma gargalhada. “Perderam por quarenta e dois
votos contra um e ficaram furiosos.”

“Pois, mas quais foram as consequências práticas disso?”
A pergunta de Meixing desconcertou o marido.
“Uh… que eu saiba, nenhumas.”
A filha mais nova não parava de choramingar.
“Vamos embora…”



O encontro estragara o ambiente do piquenique, trazendo o medo para
onde antes havia alegria. Os pais, no entanto, não se sentiam dispostos a
deixar-se vencer pela inopinada aparição dos soldados inimigos. No fim de
contas, não estavam na sua terra? Para que se iriam embora? Se se
retirassem, não seria isso uma maneira de deixar os japoneses vencerem?

Quando Meixing se preparava para repreender a filha e mandá-la calar-
se, contudo, um estranho murmúrio, acompanhado pelo rumor de motores e
pelo guincho de rodas metálicas em movimento, fê-los imobilizar-se e de
novo prestar atenção. O som pareceu-lhes vir do lado exterior da muralha.
Que diabo se passaria?

Num gesto quase sincronizado, o casal Yang e a filha mais velha
puseram-se de pé e abeiraram-se das ameias da muralha. “Wah!”

Estarrecidos, viram o horizonte que se estendia para lá da muralha, a
terra sem lei dos bárbaros, encher-se de homens fardados de caqui e
veículos blindados com os canhões apontados, todos a avançarem tão
depressa que erguiam no seu encalço enormes nuvens de poeira; era um
exército inteiro em movimento.

A grande fronteira púrpura estava de novo sob ameaça, e com ela toda a
Ghina. Os soldados vinham dos montes limítrofes. Havia tantos que o
próprio solo começou a rumorejar e depois a tremer ao ritmo dos seus
passos e das suas rodas, e por toda a parte flutuavam bandeiras brancas com
círculos vermelhos ao centro que os deixaram gelados de terror.

Os japoneses tinham chegado à Grande Muralha.



XXX

Fazia frio.
Como não queria ligar o aquecimento para não gastar energia, Salazar

mantinha-se vestido de sobretudo com a sua manta de lã no regaço e
obrigava os convidados a imitarem-no, sob pena de enregelarem na sala de
estar. Acomodado no seu grande fauteuil de couro fulvo à beira da lareira,
que estava apagada, presumivelmente para poupar também na lenha, e com
os pés assentes na escalfeta quente, manteve os olhos fixos nos convidados,
e em particular em Artur. “Então o que queria o senhor major saber?”
“Perguntava-lhe eu, senhor doutor, o que realmente pensa deste novo
chanceler da Alemanha.”

O presidente do Ministério respirou fundo.
“Para ser franco, receio que o senhor Hitler vá longe de mais”,

respondeu por fim. “Não digo que ele, tal como o senhor Mussolini, não
sejam grandes homens. São certamente. Mas a tendência para o cesarismo e
para os cultos pagãos deixam-me, confesso, de pé atrás. O estilo fascista
toca um tudo-nada o ridículo, com homens de pouca idade imitando o andar
forte, a expressão dura, o olhar sobranceiro, o ar de desafio e de plena posse
de si com que o senhor Mussolini comanda as massas italianas. O pior, no
entanto, é a violência. O senhor major já viu que estes camisas castanhas
andam a agredir e a matar católicos na Alemanha só porque são católicos? £
perseguem judeus só porque são judeus? E matam comunistas por dá cá
aquela palha? Que maneira de atuar vem a ser esta, Santo Deus?”

“Vossa excelência está a defender os comunistas?”, espantou-se Ferro.
“Reconhece a sua influência?”

Salazar respirou fundo.
“Sabem, o comunismo parece novo para muitos e é velhíssimo. Refere-

se a ele na antiguidade Platão na sua República. O problema é que, tal como
nazistas e fascistas, os comunistas transformaram as suas ideias numa



religião e os seus resultados visíveis na Rússia são de miséria, até porque o
comunismo combate um sentimento inerente à natureza humana, o de
propriedade privada. Acho até graça quando oiço comunistas a falar de
liberdade. Quem defende o comunismo deveria perceber que Uberdade e
comunismo são duas ideias antagônicas.”

Lembrando-se das velhas lições do professor Baptista, Artur não resistiu
a intervir neste ponto.

“Sem dúvida”, concordou. “Rousseau, por exemplo, achava que
liberdade e igualdade são compatíveis, de tal modo que a Revolução
Francesa proclamou no mesmo fôlego liberdade, igualdade e fraternidade,
mas colocar os dois primeiros conceitos lado a lado é um absurdo. Ou há
liberdade ou há igualdade. Se numa situação hipotética as pessoas partirem
todas de uma pobreza igual mas forem livres de fazer o que quiserem, as
mais capazes e empreendedoras tornar-se-ão ricas e as mais incapazes
manter-se-ão pobres. Portanto, a liberdade contém em si o gérmen da
desigualdade. Pelo contrário, se quisermos impor a igualdade teremos de
restringir a liberdade, o que significa que a igualdade contém em si o
gérmen da escravidão. Portanto há que escolher, ou queremos liberdade ou
queremos igualdade.”

O anfitrião olhou para Artur com o espanto estampado nos olhos; ao
longo de todo o tempo em que privara com o oficial nunca imaginara que
ele fosse versado em filosofia política.

“O senhor major tem toda a razão”, concordou. “Além disso, também
autoridade e liberdade são dois conceitos incompatíveis. Onde existe uma
não pode existir a outra. Aliás, a autoridade absoluta pode existir, a
liberdade absoluta não existe nunca. Quando se procura aliar o conceito de
liberdade ao conceito de progresso comete-se um erro grave. A liberdade
vai diminuindo à medida que o homem vai progredindo, que se vai
civilizando. Do homem primitivo, absolutamente livre no mundo da sua
floresta, ao homem de hoje, que obedece a leis e a regras, há toda uma
evolução no sentido da perda da liberdade e do ganho civilizacional.”

“Jean-Jacques Rousseau parecia ignorar isso…”
“As ideias de Rousseau, embora decerto bem-intencionadas, foram

responsáveis pelos excessos da Revolução Francesa e, de certo modo, estão
na origem dos trágicos acontecimentos a que estamos a assistir na Rússia.
Como sabem, a revolução russa é uma grande experiência, que, até pela
enorme violência e pelos próprios crimes que ali se praticam, está a correr



mal. É portanto perigoso e insensato imitá-la. Devemos combatê-la, mas
tem de haver limites nesse combate e os limites são a lei. Não interessa
combater os homens, o que se deve combater são as ideias. Ora estes líderes
cesaristas da Alemanha e de Itália usam a força sem restrições e violam a
lei e a decência de uma forma por vezes confrangedora. Mais ainda, fazem
o culto da violência, acham que a força é que é boa. Isso não é aceitável,
pelo menos aqui em Portugal. O estado quer-se forte mas não violento. Tem
de haver primado da lei, senão… senão é a selva.”

“Mas não haverá algumas semelhanças entre o Estado Novo e o
fascismo?”

“A nossa ditadura aproxima-se evidentemente da ditadura fascista no
reforço da autoridade, na guerra declarada a certos princípios da
democracia, no carácter acentuadamente nacionalista, nas preocupações
sociais. Afasta-se, porém, em tudo o resto. Aliás, Mussolini é um
oportunista da ação, ora marcha para a direita, ora marcha para a esquerda,
combate hoje a Igreja mas pouco depois é ele próprio quem faz o Tratado
de Latrão, para mandar encerrar, meses passados, as associações católicas.”

“Estas minhas perguntas sobre o senhor Hitler e o fascismo, senhor
doutor, não são inteiramente inocentes, como vossa excelência deve
calcular”, disse Artur, vendo enfim a oportunidade para suscitar a questão
que o levara a pedir aquele encontro que as circunstâncias haviam
transformado em jantar. “É que, não sei se sabe, apareceu agora um
movimento aqui em Portugal chamado nacional-sindicalismo.” Salazar
respondeu com súbita secura.

“Claro que sei. Estou informado de tudo.”
“Então também estará informado de que, nas entrelinhas, os apoiantes

deste movimento andam a criticá-lo e a insinuar que o senhor doutor não é
o chefe de que o país precisa.” “Pois, querem que eu seja um Mussolini ou
um Hitler, não é verdade?” Fixou o olhar no seu convidado. “Eu sei que sou
diferente deles. Os grandes homens, os grandes chefes, os grandes ditadores
não se deixam embaraçar com preconceitos, com fórmulas, com
preocupações de moral política. Para consolidarem o poder pessoal, para o
aumentarem, são capazes de todas as audácias, de todas as mutações, de
mudar o próprio regime, como fez Napoleão em meia dúzia de horas,
ficando com a consciência tranquila. Não sou feito dessa massa. Não passo
de um simples docente que deseja contribuir para a salvação do seu país,
mas que não pode fugir, porque a sua natureza não lho permite, a certas



limitações de ordem moral, mesmo no campo político. O que quero dizer é
que, por exemplo, certas afirmações e atitudes na ordem moral são impostas
por Mussolini ao fascismo, não são impostas pelo fascismo a Mussolini. Ele
quer assim e poderia querer o contrário sem se contradizer. Pelo contrário,
os limites dentro dos quais pretendemos trabalhar são impostos pelos
princípios fundamentais do Estado Novo português à nossa ação, à ação dos
governantes. O Estado Novo não pode fugir, nem pensa fugir, a certas
limitações de ordem moral que julga indispensável manter como balizas da
sua ação reformadora.”

“O que o senhor doutor está a dizer é que, ao contrário de Mussolini e
Hitler, não muda o regime conforme as suas conveniências e ambições
pessoais, é o regime que baliza a sua ação”, resumiu Artur para mostrar que
entendera a resposta. “Mas, se vossa excelência me permite, as críticas ao
senhor doutor incidem noutra questão. Muitos militares acham vossa
excelência frio, distante, isolado, fechado no seu gabinete, e gostariam mais
de o ver como um Mussolini, um Hitler; um ditador que sai à rua e discursa
e galvaniza as massas.”

O presidente do Conselho respirou pesadamente.
“Entendo-o, senhor major, e entendo-os. Talvez tenham razão, mas nada

posso fazer. Nós constituímos um regime popular, não um governo de
massas. Sabe por quê? Para mim é uma tortura falar em público. Se fosse
possível nunca faria um discurso.”

“Aliás, esse seu horror aos discursos vale-lhe constantes críticas e
gracejos do reviralho”, observou Ferro. “Há quem diga que gostaria de o
ver na Assembleia diante de uma interpelação de fulano, de beltrano, de
sicrano…”

“Venciam-me, com certeza. Sou um homem de atos, não de prosápia.
Odeio os discursos ocos e as interpelações vistosas e vazias, tão ao gosto
dos regimes parlamentares mas que servem apenas para o brilharete diante
da plateia. O meu propalado isolamento é aliás uma defesa que se adequa
perfeitamente ao meu feitio. E olhem que não são apenas os
parlamentaristas que gostam das tiradas de belo efeito, embora inúteis. A
visita, a conversa sem objeto nem objetivo, palavrosa, estirada, é defeito
comum em Portugal a homens e mulheres. Somos um povo de
conversadores inúteis. Estava arranjado, e estava arranjado o país, se eu
atendesse todas as pessoas que me querem falar, que me querem apresentar
os seus casos pessoais. Não teria feito com certeza a obra que me atribuem



e não teria resolvido a maioria desses casos pessoais, que se enquadram
sempre, quando legítimos, em medidas de ordem geral. Não chego a
compreender como seria possível ir um ministro a toda a parte, presidir a
banquetes, cerimônias, sessões solenes, aparecer em todas as festas e
recepções. Onde iria encontrar tempo, depois de tudo isso, para fazer uma
obra, a sua obra? Não teria o país o direito de nos acusar de trair a nossa
missão, de abandonar por uma ação estéril e exibicionista os negócios do
estado e da nação?”

“Com efeito.”
“Além do mais, reparem, não se trata apenas de uma questão de tempo

ou feitio, mas também de ordem moral. O governante que quer ser justo não
pode sentir vacilar a mão no momento em que vai articular uma disposição
ou em que vai proferir um despacho que podem favorecer ou prejudicar o
homem que ele conhece de perto, a quem aceitou um jantai; com quem
falou no seu gabinete. Sabe, pode-se fazer política com o coração, mas só se
pode governar com a cabeça. Assim, para conservar a liberdade de espírito
e não trair a minha consciência, afasto todo o risco de emoção e confino-me
no isolamento e no silêncio.” Abanou a cabeça, quase como se falasse para
si próprio. “Não, tenho de me sentir liberto de todo o sentimentalismo. Não
devo recear, repito, que um decreto novo favoreça ou lese uma pessoa em
casa de quem eu me teria encontrado na véspera em conversa amiga. Daí
que evite a vida social, os jantares em casa de amigos, os pequenos
favores…”

“A fama de incorruptível precede-o, senhor doutor”, assentiu Ferro.
“Conta-se até que há alguns anos, quando vossa excelência era ministro das
Finanças e partiu uma perna ao escorregar numa escada do Terreiro do
Paço, recusou que o governo lhe pagasse as despesas do tratamento…”

“É verdade”, confirmou o ditador com uma expressão nostálgica nos
olhos. “Isso sucedeu na altura das crises governamentais, quando a minha
demissão no célebre episódio da portaria dos sinos provocou o afastamento
do senhor coronel Vicente de Freitas da presidência do Ministério. Lembro-
me como se fosse hoje que o senhor presidente da República teve a
gentileza de me visitar no Hospital da Ordem Terceira e na ocasião eu tinha,
vejam lá, a perna engessada. Aliás, e já depois desse governo caído, o novo
presidente do Ministério, o senhor general Ivens Ferraz, também me veio
visitar ao hospital para me convencer a aceitar as Finanças.”



“Mas se o acidente se deu em serviço, porque não aceitou vossa
excelência que o estado lhe pagasse o tratamento?”

Salazar esboçou com a mão um gesto vago no ar.
“Porque sou pessoa de boas contas. Recebo um ordenado de quinze

contos mensais e tenho de me governar com ele.” Fez um gesto largo, a
abarcar o espaço em redor. “Está a ver esta casa? Aluguei-a eu, do meu
próprio bolso. Da minha saúde também trato eu. Os portugueses não têm de
me pagar nada para além do salário. Se não me soubesse governar a mim,
com contas certas e equilibradas, como poderia governar o país?”

“Como deve calcular, essa postura suscita admiração em muitos
quadrantes”, observou Artur. “Com esse tipo de probidade, o senhor doutor
não pode impedir que muitas pessoas gostem de si.”

“Olhe, senhor major, prefiro o respeito ao amor, pois a paixão dos povos
é inconstante e também perigosa. Tenho de me libertar de toda a paixão, até
porque a felicidade se atinge pela renúncia, não pela posse. Os que desejam
aplaudir-me hoje hesitariam em desviar-se de mim se outra paixão se
apoderasse deles? Quantas vezes me tenho sentido impressionado pela
indiscutível sinceridade de certas manifestações! Quantas vezes me vejo
sacudido pelo desejo quase irresistível de gritar ao povo a minha gratidão!
Porém, quando estou prestes a falar, uma voz interior diz-me: cala-te, estás
a exceder-te! Se fosse arrastado por influências passageiras, se os meus
hábitos e as minhas palavras fossem escravas do entusiasmo das multidões,
ou simplesmente dos meus amigos, deixaria de ser eu. E então já não me
pareceria honesto continuar a governar.

“Não há dúvida de que isso o distingue dos senhores Hitler e
Mussolini”, atalhou Ferro. “O que lhe interessa não é a forma, é o conteúdo.
E é aí, no conteúdo, que pode haver semelhanças entre vossa excelência e
os outros ditadores…”

“No conteúdo?” Abanou a cabeça. “Não, há todo um universo a separar-
nos do senhor Mussolini e do senhor Hitler. Sabe, as soluções que estão a
ser aplicadas em Itália e na Alemanha não têm cabimento em Portugal.
Acolho o estado corporativo, introduzi-o até na Constituição que ainda
agora submetemos com sucesso ao plebiscito dos portugueses, porque
entendo que, em vez de luta de classes, deve haver cooperação entre as
classes. Mas… fascismo e nazismo? Não. De modo algum. Não admito o
culto da violência nem a divinização do estado. O estado é um instrumento,
não um fim em si mesmo e muito menos uma divindade. Oponho—me à



estatolatria. O estado não é nenhum Deus perante o qual tenhamos de nos
curvar, como fazem os fascistas e os nazistas. O nacionalismo pagão dessa
gente despreza os destinos eternos para adorar a nação divinizada. Enquanto
católico, não o posso aceitar. Aliás, o fascismo e o nacional—socialismo,
divergentes do comunismo pelas suas concepções econômicas e exigências
espiritualistas, a ele se assemelham pelo conceito do estado totalitário. Em
ambos, o partido é o estado, a cujos fins está subordinada toda a atividade
dos cidadãos, e os homens não existem senão para o engrandecer.”

“Bem, mas nós aqui em Portugal também só temos, ou vamos ter, um
único partido…”

“Não fazemos, no entanto, a idolatria do estado. Isso nunca. Além do
mais, também não aceito essa ideia pouco católica da superioridade dos
arianos.”

Ferro arqueou uma sobrancelha.
“Nós, os arianos, não somos superiores?”
“O senhor não, porque tem cara de judeu”, gracejou Artur. “De qualquer

modo, quando fala em arianos, suspeito que o seu amigo Adolfo Hitler se
esteja a referir aos alemães, e talvez também aos ingleses e aos
escandinavos, os chamados nórdicos, não aos latinos e muito menos aos
eslavos, aos turcos, aos persas e aos indianos, que segundo os historiadores
são também povos arianos.”

O ditador abanou a cabeça.
“Essa ideia da superioridade das raças não é nossa”, sentenciou. “Já

muitos séculos antes de se falar em direitos do homem e em igualdade
racial nós tínhamos altos dignitários de cor quer nas províncias, quer junto
da corte portuguesa. Além do mais, já viram os defeitos que nós, os
portugueses, temos? E verdade que o nosso povo é bondoso, inteligente,
sofredor, dócil, hospitaleiro, trabalhador, generoso, afetivo, emocional e
educado. Mas e o resto? Já repararam no nosso sentimentalismo excessivo,
no nosso individualismo por vezes doentio, na falta de tenacidade e na
superficialidade que pomos na análise das questões? E o nosso horror à
disciplina? Chegamos tarde a tudo e raramente cumprimos os nossos
deveres com o devido zelo. Além do mais falta cultura aos portugueses, o
que lhes confere por vezes um certo primarismo nalgumas camadas sociais.
Nem sequer sabemos estudar. Ainda hoje se decoram sebentas e dizem-me
que os estudantes das universidades estudam em cafés. São essas as marcas
de um povo superior? Sobretudo, e como católico que sou, não posso



aceitar tal ideia de superioridade racial. Superioridade civilizacional… com
certeza, toda a gente vê que há civilizações que se superiorizaram a outras.
Mas não superioridade racial. Deus fez o homem à sua imagem e essa é
uma verdade bíblica eterna. Não está lá escrito que Deus fez o ariano à sua
imagem, mas que fez o homem, portanto todos os homens foram feitos à
imagem de Deus, e isso é válido para o loiro da Alemanha e para o preto de
África.”

“Mesmo assim, não pode o senhor doutor ignorar a grandeza dos feitos
dos portugueses…”

“Decerto que não ignoro, mas também não me deixo iludir. Se a obra ou
a vida exigem qualidades diversas das que possuímos, parece difícil de
conceber que esta se modifique estruturalmente e aquela se mantenha sem
essa base do homem novo que para estes fins, como no Evangelho, se
reputa essencial. Temos, mais do que qualquer outro povo meu conhecido,
uma história em que a normalidade, a média, a temperatura equilibrada, não
são regra. Aos períodos heroicos segue-se com incrível rapidez a depressão
catastrófica, o desânimo coletivo, a tristeza nacional. Isto parece indicar que
a ação excecional de homens excecionais não assenta numa base larga e
estável que a suporte, a faça perdurar e render, e sugere ao nosso espírito a
ideia de que a melhor garantia do futuro da grei estará em diferente
formação do português.”

“Ou seja, o sistema de ensino terá de mudar.”
“Sim, mas nem sempre no sentido em que pensamos. Sabe, a máxima

parte dos conhecimentos que adquirimos nos estabelecimentos de ensino
são perfeitamente inúteis.

A superioridade pertence aos que, estudando pouco nos livros das aulas,
aprendem a ler mais nos livros da vida. Eu sinto uma simpatia imensa pelo
cábula inteligente das escolas portuguesas. O essencial não é saber as coisas
mas saber raciocinar sobre elas. O conhecimento, a cultura, não servem
para mobilar um espírito mas para formá-lo.”

Considerando irrelevante esta vertente da conversa no contexto dos
grandes problemas ma is prementes e preocupado em redirecioná-la para o
assunto que realmente o apoquentava, Artur aproveitou a pausa para
intervir.

“Rem, mas voltando à questão do uso da força. Creio que o senhor
doutor terá consciência de que a recente amnistia dos presos políticos caiu
mal em certos sectores do Exército…” “Já o sabia quando levei os decretos



à assinatura do senhor presidente da República. Cheguei até a avisá-lo. Mas
oiça, ninguém de boa-fé me pode acusar de compactuar com os
economistas do Chiado, embora eu de certo modo compreenda os
descontentes. Quando, pela formação social de um povo, o estado é tudo ou
quase tudo, há multidões de indivíduos cujos interesses dependem, na
máxima parte, da posse do poder, da pessoa que exerce o poder, de estar lá,
ou com ele ou perto dele um amigo ou um amigo do nosso amigo. É isso o
que os senhores da oposição querem. E natural que homens educados para a
luta puramente política, para as especulações demagógicas e a exaltação
emotiva das massas, não hajam mostrado compreensão nem querido
adaptar-se.”

“Acha o senhor doutor que essa gente pode voltar a enganar os
portugueses?”

“E porque não? O povo português é trabalhador e em geral paciente,
mas corre o perigo de se deixar seduzir facilmente pelos que, sem nenhuma
preocupação intelectual ou moral, sabem falar-lhe ao coração. O povo é
também vincadamente individualista, mais capaz de atos pessoais de
heroísmo que de esforço regular em obras coletivas. Acrescente que o seu
coração é generoso, a sua inteligência muito rápida, a sua faculdade de
adaptação surpreendente, mas o seu espírito pouco inclinado à objetividade.
Em geral só tem com a autoridade relações baseadas na desconfiança, A
obediência é mais receosa que cívica, e sempre discutida. Tal é o povo,”

“E a elite?”
“A elite é reduzida e caracteriza-se por um espírito crítico sistemático.

Dir-se-ia que lhe importa marcar a cada momento a sua independência e a
sua personalidade.”

“Muitos desses elementos da elite, e até pessoas do povo, são
comunistas perigosos, pois só pensam em desencadear a violência que leve
à revolução do proletariado,..”

“Perigosos?” Fez uma careta, condescendendo. “Alguns sê-lo-ão
decerto. O comunismo, como era de prever, tem-se mostrado na sua
aplicação prática uma teoria antinatural e profundamente antieconômica,
que vive da exploração dos mais baixos instintos do homem e dos seus
piores defeitos.”

Artur concordou.
“Pois, cultiva a inveja, incentiva o ressentimento e a revolta por um ter

mais do que outro…”



“Mas, sabe, no bas-fond social há um confuso embora natural tumultuar
de ideias e sentimentos. Fruta do tempo. Dirigindo ou agitando esse bas-
fond existem, aqui e além, uns senhores bem tratados pela vida que se
dizem comunistas mas que defendem muito bem o que lhes pertence. O
comunismo é, para a generalidade, uma atitude como qualquer outra.
Defende-se hoje afinal o marxismo como certas damas empoadas
defendiam, nos fins do século XVIII pelos salões de Versalhes, os
enciclopedistas, cujas doutrinas desencadearam a Revolução Francesa.”

“Os comunistas dizem que a história encaminha a humanidade para uma
sociedade socialista.”

“Esse socialismo de estado que muitos apregoam e aconselham como
um regime avançado seria na verdade o sistema ideal para lisonjear o
comodismo nato e o delírio burocrático do comum dos portugueses. Nada
mais cômodo, mais garantido, mais tranquilo do que viver à custa do
estado, com a certeza do ordenado no fim do mês e da reforma no fim da
vida, sem a preocupação da ruína ou da falência. O estado não paga mal e
paga sempre. É-se desonesto, além disso, com maior segurança, com segura
esperança de que ninguém repare. As próprias falências, os desfalques, as
irregularidades, se há compadres na governação, são facilmente abafados e
os défices cobertos, regalia única!, pelos orçamentos do estado. O patrão é
imaterial, quase uma imagem. O socialismo de estado é o regime burguês
por excelência.”

“Mas o senhor doutor reconhece que na nossa sociedade há injustiças
graves…”

“Claro que há injustiças graves. Há quem tenha de mais e quem tenha
de menos, mas isso é outra coisa. Do que estou a falar é dos senhores da
oposição bem instalados na vida que dizem defender o povo mas afinal
usam o povo para defender o que é seu. Eu não posso admitir a pequenez e
o ridículo das preocupações mesquinhas de certos grupos e grupinhos
diante das realidades nacionais. Não compreendo nem posso tolerar que
meia dúzia de inúteis passem a vida a deitar cartas, às mesas dos cafés,
sobre o meu destino e os destinos dos meus colaboradores, enquanto os
homens que estão no poder se debatem com altos problemas nacionais e os
vão resolvendo. Se a política portuguesa tivesse de regressar à botica, à
conspirata, à alfurja, ao pessoalismo, à formação de clientelas partidárias, se
não me sentisse com a força e a coragem necessárias para a manter na
devida altura, preferia desistir, e desistir de vez.”



O corolário da frase alarmou Antônio Ferro,
“Desistir, senhor doutor?”
“Descanse, não me parece que haja agora esse perigo”, sorriu o ditador.

“Foi aliás por isso que decidi esta amnistia”, acrescentou, retornando à
questão suscitada pelo oficial. “Acho que os homens que ela abrange,
condenados e deportados, mas não julgados muitos deles, têm direito a uma
lei, à definição jurídica dos seus casos. Por outro lado, e como está escrito
num dos decretos, trata-se de um ato de clemência inspirado numa política
superior a paixões mesquinhas.” “Pois, eu li, senhor doutor”, atalhou Artur,
preocupado com o desagrado que percebera entre os seus camaradas de
armas. “Todavia, e se vossa excelência me permite que o diga, há militares
que estão a interpretar esta amnistia como um sinal de fraqueza e até de
encorajamento a ações sediciosas por parte do reviralho, e isso está a
aproximar a tropa dos nacional-sindicalistas. O raciocínio de alguns dos
meus camaradas é simples. Se a sanção contra atos subversivos é o perdão,
todos os opositores se sentirão à vontade para lançar novas ações de
subversão. Isso é algo que o Exército não pode tolerar.”

“Eu sei que há por aí umas luminárias que me acusam de não aplicar os
métodos que as circunstâncias impõem e que acham que eu deveria fazer
um mais largo apelo e um maior uso da violência. Compreendo que essa
ideia floresça tendo em atenção a dimensão dos males e dos perigos que
temos de enfrentar. Porém, sempre me pareceu que os processos
revolucionários de violência são contraindicados entre nós. A nossa
autoridade deve assentar na ética e na lei, não na violência. Um poder que
se considera limitado pela moral e pelo direito não pode fazer o que quer,
mas apenas o que deve. O problema das ditaduras é justamente criarem um
poder pessoal com seduções a que é difícil resistir e a que talvez nem se
devesse resistir. Há problemas que se resolveriam facilmente com duas
penadas, passando por cima de tudo, de todas as leis, de todas as normas, de
todos os obstáculos individuais. Mas o bem que uma vez assim se faz pode
ser inutilizado pelo muito mal que outras vezes se poderia fazer. Um poder
sem limites, rápido e decisivo, tem as suas seduções e as suas vantagens, é
certo, mas também os seus perigos. Haja bom senso, serenidade e
moderação. O mal do senhor Hitler, que pelos vistos tanta admiração anda a
suscitar em certos sectores de excitados que nunca estão satisfeitos com
nada e querem sempre mais e mais, é que faz do poder o que quer, sem



limitações da lei nem da moral, e uma coisa dessas não me parece adequada
para Portugal. A violência não é da nossa raça nem dos nossos hábitos.”

“Acha vossa excelência que somos um povo mais pacífico do que os
outros?”

“O que nos falta é tenacidade para sermos consequentes na violência.
Reparem, o caso das nossas revoluções é significativo. Perdem-se vidas,
semeiam-se lágrimas, a opinião pública reclama sanções severas e os
governos obedecem-lhe na primeira hora. Afastam-se e demitem-se os
funcionários, dá-se baixa aos militares, julgam-se os crimes, decretam-se as
punições adequadas. Mas a certa altura estão os tribunais adormecidos, os
presos em liberdade, os funcionários reintegrados, o público esquecido da
revolução e das lágrimas e dos sofrimentos passados, e passa-se uma
esponja sobre tudo. O povo está tão deseducado que não leva a exigência de
justiça até ao fim. A violência não lhe está no sangue. Aliás, basta ver as
reações das gentes diante dos grandes crimes, a que os jornais dão
proporções escusadas. O primeiro movimento é de violência, de rancor,
quase de ódio contra o criminoso. O assassino é julgado e no tribunal
aparece de repente ao seu lado a companheira dedicada, a mãe velhinha, o
filho abandonado, e logo o povo se compadece. Coitado! Pobre homem! Já
basta o que sofreu! E quando é lida a sentença sente-se logo nas entrelinhas
dos jornais e nos rumores do público um novo movimento de violência, de
rancor, de ódio, não contra o criminoso, mas agora contra os juízes e a
justiça.”

Os visitantes sorriram.
“É bem verdade”, reconheceu Artur. “Somos demasiado inconsequentes

para sermos violentos.”
“Peço desculpa pela impertinência da minha pergunta”, atalhou Antônio

Ferro, intrometendo-se na conversa. “Mas não haverá uma certa incoerência
entre as suas palavras contra a política de violência em Portugal e algumas
violências que a ditadura tem exercido, apesar de tudo, contra os inimigos
da situação?”

O rosto de Salazar endureceu.
“A situação não incomodou os seus inimigos nem os perseguiu. Deixou-

os ficar, quase todos, nos seus lugares, mantendo-lhes até certas posições
delicadas que sempre se consideraram da confiança do governo. Bastará
dizer-lhe que os diretores-gerais dos ministérios, com pouquíssimas
exceções, são os mesmos de antes do 28 de maio. Essa generosidade da



ditadura tem sido mesmo criticada por alguns dos seus amigos, e às vezes
com razão. Contudo, é legítimo que a ditadura se defenda com energia
quando os seus inimigos não compreendem essa generosidade, quando
abusam dela, quando a julgam fraqueza.”

“Pois, mas há violências condenáveis”, insistiu o jornalista. “Diz-se, por
exemplo, que alguns presos políticos têm sido maltratados, até espancados.
Parece que ocorreram incidentes do gênero no governo civil, na antiga
Polícia de Informações…”

O ditador remexeu-se na cadeira, visivelmente incomodado com o tema.
“Por várias vezes me chegaram de fato aos ouvidos notícias de maus

tratos”, acabou por responder. “Resolvi um dia tirar o caso a limpo e fazer
observar por médicos de confiança aqueles que se queixavam desses maus
tratos. Devo dizer-lhe que se chegou à conclusão de que na maioria dos
casos os presos mentiam para tirar efeitos políticos.” Levantou um dedo,
fazendo uma ressalva. “Quero dizer-lhe também que realmente algumas
vezes falavam verdade. É claro que nesses casos foram tomadas de
imediato providências e foi essa a razão de se terem dado algumas
alterações nos quadros da polícia. Mas devo acrescentar que fui informado
de que os presos maltratados são sempre, ou quase sempre, temíveis
bombistas, que, apesar de todas as habilidades da polícia, se recusavam a
revelar onde tinham escondido as suas armas. Só depois de empregar esses
meios violentos foi possível fazê-los confessar a verdade. Não acha o
doutor Ferro que a vida de algumas crianças e de outras pessoas indefesas
justifica largamente meia dúzia de safanões dados a tempo nessas criaturas
sinistras?”

O jornalista pareceu não saber como responder à pergunta.
“Como é do seu conhecimento, senhor doutor, muitas das figuras da

oposição juntam-se nos cafés do Chiado, sobretudo A Brasileira, para
conspirar contra o regime”, disse Artur, aproveitando o embaraço de Ferro.
“Esses safanões também lhes são dirigidos?”

“Com certeza que não!”, foi a resposta pronta. “Estou a referir-me
apenas aos autores de atos violentos. Os outros não. Aliás, é bom que os
descontentes tenham sítios onde desabafar sem perturbarem demasiado os
outros. Os cafés podem servir para isso.”

No momento em que Ferro, já refeito da resposta anterior, ia balbuciar
uma nova pergunta, a governanta apareceu na sala de estar a segurar uma



bandeja com duas chávenas fumegantes, que pousou na mesinha diante dos
dois convidados.

“Cafezinho acabado de fazer”, anunciou Maria de Jesus. “Se desejarem
mais alguma coisa é só dizer.”

Artur olhou para Salazar, que não fora servido.
“O senhor doutor não toma café?”
“Nunca.”
“Ah, não gosta.”
“Pelo contrário, é a melhor bebida depois da água.” Suspirou.

“Infelizmente excita-me os nervos, e é por isso que o evito. Sou uma pessoa
que sofre de insônias e se me ponho a beber café… ui, nunca mais prego
olho.”

O oficial bebericou o seu e aproveitou a interrupção para voltar a
orientar a conversa para o tema que realmente o preocupava nesse
momento.

“E estes camisas azuis que o nacional-sindicalismo de Rolão Preto
exibe nos seus comícios?”, atalhou sem perda de tempo. “O que pensa deles
o senhor doutor?”

“Essa pergunta deveria ser dirigida antes às entidades encarregadas de
zelar pela lei e pela ordem”, retorquiu o ditador. “O que pensa o Exército
dessa milícia? O que pensa a polícia dessa milícia? Os próprios militares é
que têm de responder.”

Os dois convidados trocaram um olhar e foi Artur, enquanto militar, que
respondeu.

“Bem, não sei se o senhor doutor sabe, presumo que sim, que há muitos
oficiais do Exército, sobretudo tenentes, que apoiam e até integram o
nacional-sindicalismo.”

“Com certeza que sei. Mas a quem cabe zelar peia lei e pela ordem,
pergunto eu? À polícia e ao Exército ou… ou a esses camisas azuis? Quem
deu poderes de polícia a essa gente do nacional-sindicalismo? A quem
obedecem eles? Ao estado? Não me parece. E o que acham a polícia e o
Exército de ver uns excitados assumirem as funções que por lei só cabem à
polícia e ao Exército? Os militares têm de refletir nisso. São eles que zelam
pela ordem ou são esses camisas azuis?”

Fez-se um silêncio pesado na sala de estar. A conversa, antes leve e
divertida, encaminhara-se para uma questão que o anfitrião pelos vistos
considerava de enorme gravidade.



“O que vai o senhor doutor fazer com o nacional-sindicalismo?”
Salazar encolheu os ombros.
“Eu? Nada.”
“Nada?”
O ditador fixou os olhos em Antônio Ferro e a seguir em Artur.
“Que ninguém tenha dúvidas, o nacional-sindicalismo é uma ameaça

maior do que o comunismo ou a oposição parlamentarista”, sentenciou. “E
é maior justamente porque conta com um apoio significativo nas fileiras
militares, em alguns casos ao mais alto nível. Não sei se sabem, mas o
ajudante de campo do senhor presidente da República, por exemplo, integra
o secretariado militar do movimento nacional-sindicalista.”

“O tenente Carvalho Nunes?”
“Esse mesmo. Sei que ele e os seus meninos andam a envenenar o

senhor presidente da República contra mim. Os nacional-sindicalistas
chegam ao ponto de controlar várias unidades militares, como a Bateria de
Artilharia da Graça e o Regimento de Caçadores 5, entre outros. Devo dizer,
aqui entre nós e em total confidência, que estou certo saberão honrar, que o
meu próprio ministro da Guerra, que como não desconhecem veio de
Caçadores 5, anda a dar-me problemas sérios. Já tentei substituí-lo, mas o
Exército mexeu-se e o senhor presidente da República não me permitiu
destituí-lo. Não é por isso possível atuar contra esse movimento cesarista
assim do pé para a mão, nem calá-lo com a facilidade com que calamos os
outros senhores da oposição, como devem calcular. Com esta gente temos
de usar a máxima prudência»”

O jornalista remexeu-se no lugar.
“Se me permite, senhor doutor, há uma coisa que se pode fazer. Porque

não lançar uma intensa ação de propaganda que esvazie essa ameaça? Se
for a ver bem, é isso o que fazem o Duce e o senhor Hitler. Têm uma
poderosa máquina de propaganda que arregimenta todas as formas de
cultura, da imprensa ao cinema, passando pela literatura, pela arquitetura,
pela pintura… por todas as expressões artísticas. Deixe-me que lhe diga, em
Portugal urge fazer a mesma coisa. Precisamos de um organismo que
organize grandes espetáculos gratuitos para os pobres e ponha na rua uma
série de publicações de carácter nacionalista que documente, com gravuras
expressivas e irrespondíveis, o muito que se tem conseguido em Portugal
nestes últimos anos. Temos de animar e estimular a vida do espírito,
nacionalizar e encorajar o teatro, instituir prêmios literários e prêmios de



arte, trazer o desporto e a música para a rua, promover viagens de
intelectuais, organizar conferências. Precisamos de criar uma indústria de
cinema sonoro feito na nossa língua e que faça o povo rir e tenha um final
feliz, como nas fitas americanas, e ainda fazer…”

Salazar levantou a palma da mão na direção do seu convidado, como se
o quisesse travar.

“Reconheço que é indispensável alimentar o espírito”, interrompeu-o.
“Mas como queria que eu encomendasse para os palácios nacionais uma
estátua ou um quadro se nalguns chovia como na rua quando tomei conta do
Ministério das Finanças? Os problemas têm de ser seriados e resolvidos
pela sua ordem. É ridículo mandar vestir casaca a um homem que não tem
camisa. Além do mais, não imagina como é difícil mexer com a nossa raça
adormecida, sobretudo com os nossos apáticos serviços. Vou contar-vos um
episódio que parece ridículo, superficial, mas que mostra como se torna
difícil ao próprio governo realizar as coisas mais simples contra os hábitos
adquiridos.” Cruzou a perna. “Os senhores porventura gostam de música?”

“Com certeza, senhor doutor!”
“Pois a música, na minha opinião, é um dos grandes elementos da

animação do povo. Pensei que seria interessante e útil aproveitar as bandas
regimentais, caras mas boas, para dar concertos, aos domingos e às quintas-
feiras por exemplo, nos jardins de Lisboa e por essa província fora. Pois
todos os esforços têm sido inúteis até agora, apesar da boa vontade do
senhor ministro da Guerra. E não se admirem se eu tiver de ir qualquer dia
tratar pessoalmente dos coretos e das bandas. Penso também sugerir a
organização de grandes espetáculos de cinema popular em que o povo possa
entreter-se simultaneamente com filmes educativos e com filmes que o
divirtam. Convenceremos assim o povo, pouco a pouco, de que pensamos
nele, de que a sua felicidade e o seu bem-estar constituem uma das nossas
maiores preocupações.”

“Pois sim, senhor doutor!”, concordou Ferro entusiasticamente. “Há que
organizar uma política do espírito!

As artes e as letras são instrumentos indispensáveis à elevação de um
povo e ao esplendor de uma época. Mas em

Portugal, é triste dizê-lo, essa política do espírito tem sido abandonada
pelos poderes políticos nos últimos cinquenta anos. Além do mais, é preciso
mostrar a obra do governo, não lhe parece?”



“Eu sei que o doutor Ferro tem ideias muito concretas a esse propósito.
Admito até que teremos de ir por aí, para uma propaganda intensa e
conscientemente organizada, embora me pareça lamentável que a verdade
precise de tanto barulho para se impor, de tantas campainhas, bombos e
tambores, exatamente os mesmos processos com que se divulga a mentira.
Mas… enfim, em breve chegará a hora em que nós os dois teremos uma
conversinha sobre o assunto. Não agora, o momento ainda não é o
adequado, até porque para já a nossa prioridade na política do espírito é
recuperar o patrimônio histórico que herdamos. A reconstituição
meticulosa, quase religiosa, do que tínhamos e estava em risco de perder-se,
ou quase perdido já, prossegue sem descanso: depois dos templos, os
castelos, os monumentos da arte militar. Estamos a recuperar tudo isso que
o parlamentarismo deixou num mísero estado, ao abandono e em ruínas. E
há ainda os museus e os palácios nacionais, como Queluz, Mafra, os dois de
Sintra, a Ajuda, as Necessidades. São ainda precisos três ou quatro anos e
muitos milhares de contos para reconstruir e alindar.” :

“É certo, senhor doutor, é certo”, anuiu o jornalista. “A recuperação do
nosso patrimônio é uma obra marcante do Estado Novo. Chegará o dia em
que as gerações vindouras, quando visitarem um castelo de Portugal, um
museu ou um palácio como os de Sintra ou o de Queluz, e os virem
recuperados, a brilhar, resplandecentes de beleza, dirão: aí está a herança da
ditadura!”

O homem da casa levantou a mão para fazer uma ressalva.
 

“Não quer isto dizer, doutor Ferro, e insisto neste ponto, que não
voltaremos a este assunto. Voltaremos certamente. Sabe, a verdade é que
politicamente tudo o que parece é.” “O que quer dizer com isso, senhor
doutor?”

“Quero dizer que as mentiras, as ficções, os receios mesmo que
injustificados criam estados de espírito que são realidades políticas. Sobre
elas, com elas e contra elas se tem de governar. Tenho de resto observado
não existir coincidência entre o valor da atividade ou as realizações
governativas e a atmosfera política. Pior, tenho mesmo notado que
exatamente quando a necessidade me obriga a absorver-me mais intensa e
longamente no estudo de medidas do maior alcance nacional é que o estado
político piora, pela falta de contatos ou o se mi abandono de algumas
alavancas do poder.”



“Isso é verdade, senhor doutor”, anuiu Antônio Ferro. “Às vezes dá a
impressão que, mais do que ver o governo a governá-las bem, certas
pessoas preferem ter o governo sempre diante delas, mesmo que isso afaste
o governante da boa governação.”

“Quando falta ou escasseia a ação política, o português resvala para o
pequeno interesse, o compadrio político, a habitual mediocridade”, insistiu
o ditador. “Dir-se-ia que para os portugueses constitui salutar
entretenimento desgastar homens e destruir governos. Há por isso que levar
a cabo uma vasta obra de educação do povo português, de modo que se
alcance o meu único objetivo, o de fazer viver Portugal habitualmente.
Quero normalizar a nação.”

“Para isso é necessário falar amiúde com os portugueses…” “Sim, mas
eu não tenho constantemente coisas novas para dizer e não posso repetir
incessantemente o que já disse.

Eu não falo quando não tenho nada para dizer.”
“Compreendo, senhor doutor. É justamente por isso que me parece tão

importante essa política do espírito de que lhe falo.” Como se quisesse dar
aquela parte da conversa por encerrada e passar a outros assuntos, Salazar
levantou-se bruscamente do seu lugar, ajeitou o sobretudo e convidou os
seus visitantes a segui-lo.

“Meus senhores, querem me fazer companhia no meu escritório?”,
perguntou. “Tenho ali uma coisa para vos dar a provar.”



XXXI

Desceram tão depressa e atabalhoadamente as escadas da Grande
Muralha que Lian-hua quase deu um trambolhão. Ter-se-ia estatelado, com
consequências provavelmente graves, não fosse o pai ter reagido por
instinto e segurado o seu braço a tempo.

“Os japoneses!”, gritou Bang para as poucas pessoas que deambulavam
lá em baixo. “Fujam! Os japoneses chegaram!” Apenas um punhado de
vendedores ambulantes, dois soldados do exército manchu de Zhang
Xueliang e alguns camponeses se encontravam ali em Jinshanling e
ninguém reagiu. Todos ficaram a olhar para a família que descia
apressadamente os degraus, sem entenderem o motivo de tanto alarido.

Quando os Yang chegaram ao fundo das escadas, todavia, um zumbido
longínquo, mas em rápido crescendo, levou todas as pessoas a erguerem os
olhos para o céu e a fixarem a atenção em dezenas, talvez mesmo centenas,
de pontos metálicos que cresciam acima do horizonte.

“Japoneses!”
Dessa vez todos entenderam e, num tropel súbito e atarantado,

começaram a correr para escapar dali. Aos pés da Grande Muralha
encontrava-se estacionado o automóvel americano que um colega de Bang
na universidade lhes emprestara para aquele passeio dominical, pelo que os
Yang se precipitaram para a viatura.

“Depressa!”, implorou Meixing. “Depressa!”
O marido meteu a chave na ignição e rodou, mas o carro não pegou.

Tentou outra vez, ainda sem resultado. Começaram a escorrer-lhe pelas
têmporas grossas gotas de suor.

“Calma, tenham calma.”
Rodou a chave de novo e o motor, apesar de guinchar, não pegou, para

desespero da mulher e das filhas, que não conseguiam despregar os olhos
dos aviões que se aproximavam por trás a grande velocidade.



“Estás à espera de quê?”, gritou Meixing, já fora de si. “Depressa! Eles
vêm aí! Depressaaaa!”

“Calma, tai-tai. Isto leva tempo.”
Ao cabo de mais duas tentativas, o motor soluçou e, após morrer de

ambas as vezes, à terceira voltou a soluçar mas começou por fim a
trabalhar. Sem perder mais tempo, Bang soltou o travão e carregou no
acelerador a fundo, arrancando com toda a velocidade que podia.

“Ayah/”
Uma enorme nuvem de pó encheu o retrovisor, a poeira que as rodas

levantavam, e todos se perguntaram nesse momento se teriam feito bem em
fugir de automóvel, pois pareceu-lhes impossível que os pilotos japoneses
não reparassem numa poeirada tão grande.

“Aiaiaiai…”, gemeu Meixing, sempre atenta aos aviões. “Eles vão
atacar! Eles vão atacar! Eles vão atacar!”

Um clamor ensurdecedor de motores abateu-se sobre eles e a mulher e
as filhas desataram a gritar, em pânico, convencidas de que o fim chegara.
Soou uma explosão, depois duas consecutivas. O ar tremia como se tivesse
ganho vida e a confusão tornou-se total dentro e fora do automóvel.

“Segurem-se! ”
Esperaram o pior enquanto as detonações consecutivas quase os

ensurdeciam. Em redor ergueram-se colunas de poeira com grande fragor e
revoadas e revoadas de aviões com o círculo vermelho pintado na carlinga
passaram por cima deles, bloqueando o sol e enchendo a estrada e o campo
de sombras rápidas com o formato de aves gigantes.

“Paaai!”
“Aaah!”
As meninas encolhiam-se no banco de trás e choravam, a mãe gritava,

Bang sentia-se impotente e só pensava na estupidez de ele e a família
desaparecerem daquela forma tão abrupta e sem sentido; tinham ido
alegremente fazer um piquenique à fronteira púrpura para celebrar o
Chongyang e acabariam todos mortos. No entanto, se o que tinha de
acontecer ia acontecer, então que tudo terminasse depressa e ninguém
sofresse.

Mas nada parecia atingi-los.
Por algum milagre que ninguém entendia estavam a conseguir passar

ilesos pela densa barreira de fogo que caía do céu; era como se uma mão
invisível os protegesse. Apesar de impressionado por todo o aparato que



enchia o firmamento e mergulhava a estrada no mais puro caos, a verdade é
que o automóvel prosseguiu incólume a sua viagem até as explosões e os
aviões ficarem por fim para trás e se tornar evidente que haviam escapado.

Porque não os teriam atingido os japoneses?, interrogou-se Bang
quando começou a convencer-se de que tinham sobrevivido. A verdade é
que haviam constituído alvos perfeitos. Espreitou pelo retrovisor para se
certificar de que os aviões tinham mesmo desaparecido. Assim era, de fato.
Sentiu as mãos doerem-lhe e percebeu que, com o nervosismo, segurava
ainda o volante com toda a força. Tentou descontrair-se e voltou a
questionar-se sobre os motivos de não terem sido atingidos. Seria sorte?

No meio da perplexidade, o símbolo da Chevrolet pregado ao centro do
volante deu-lhe a resposta. Os aviões inimigos tinham visto o automóvel,
claro que sim, mas haviam percebido decerto que se tratava de um modelo
americano e a última coisa que quereriam naquele momento seria
desencadear um incidente com os diabos do Ocidente.

Quem diria que os Yang seriam salvos pelos yang guizi!
O mutismo dentro do Chevrolet, apenas quebrado pelos gemidos

queixosos das filhas e pelos sussurros tranquilizadores dos pais, só terminou
quase quarenta minutos depois, quando apareceram tabuletas a indicar a
aproximação a Peiping.

A estrada enchera-se entretanto de riquexós, bicicletas, camionetas,
mulas, carroças e pessoas a pé, todas a fugirem do sector da Grande
Muralha e a cruzarem-se com os ocasionais camiões carregados de soldados
chineses que se dirigiam para a frente. Era claro que os japoneses tinham
lançado uma nova operação de grande envergadura contra a China.

“Já viste como os piratas anões estão tão perto?”, perguntou Meixing,
mais calma mas muito preocupada. “De Jinshanling a Pequim são pouco
mais de uma centena de quilômetros…”

O marido abanou a cabeça, não em negação mas em sinal de desalento.
“Isto é uma loucura”, murmurou. “Uma perfeita loucura. O general

Chiang Kai-shek é que tem razão, os japoneses nunca vão se contentar com
nada. Em 1905 ocuparam a península de Liaodong, depois há dois anos
ocuparam toda a Manchúria e criaram problemas em Xangai, e agora
avançaram até à Grande Muralha. Ay ah! E a maior invasão no mundo
desde a Grande Guerra, já reparaste? E ninguém os trava!”

“E agora? Gomo achas que irá reagir o general Chiang Kai-shek? Vai
declarar guerra ao Japão, não vai? Não tem alternativa.”



Bang abanou a cabeça.
“Muito me surpreenderia.”
“Ay ah, por quê?”, admirou-se a mulher. “Não vês o que os piratas

anões estão fazendo? Chegaram à fronteira púrpura, Bang! Como pode o
general ignorar uma coisa destas?”

“Ouvi-o falar no ano passado, quando ele foi à sede provincial do
Kuomintang, e a estratégia ficou muito clara para mim. O general quer
aniquilar os bandidos vermelhos primeiro. Só depois disso, e de preparar
adequadamente o exército com a ajuda dos generais alemães, enfrentará os
japoneses.”

“Então como irá ele lidar com esta nova invasão dos piratas anões? Vai
aceitar isto?”

“Vai.”
Meixing abanou a cabeça com incredulidade.
“Ay ah, não acredito!”
“Paciência e nervos de aço, disse o general. Paciência e nervos de aço.

Ganhar tempo. Primeiro eliminar os bandidos vermelhos. Enquanto isso,
aguentar as humilhações dos piratas anões e conter a tentação de vingança.
Preparar o exército para os enfrentar mais tarde. São estas as ideias-chave
da estratégia do general Chiang Kai-shek.” Levantou o dedo para sublinhar
a ideia. “E daqui não sairá, tai-tai. Garanto-te eu. Ele é casmurro.”

A mulher ainda meneava a cabeça, já não com incredulidade mas em
desaprovação.

“Ayah! Não entendo nada disto.”
Bang manteve a atenção fixa na estrada. Havia homens fardados que

tentavam controlar o trânsito e um deles lhe fez sinal de que parasse para
que uma coluna de camiões militares pudesse passar e dirigir-se para a
fronteira púrpura.

“Sabes o que não entendo eu?”, perguntou ele enquanto esperava que a
coluna passasse. “Os piratas anões.”

“Ora essa! O que não entendes? As intenções deles são até muito claras:
querem abocanhar a nossa terra…”

“Isso é evidente, como também é evidente que têm medo que o
comunismo alastre pela China. O que acho estranho é que nos ataquem
sempre que estamos quase a exterminar os bandidos vermelhos. Porque
será?”

Meixing esboçou um esgar de incompreensão.



“Que queres dizer com isso?”
“Repara, há dois anos, quando estávamos prestes a concluir a campanha

contra a base comunista de Jiangxi, os piratas anões invadiram a Manchúria
e obrigaram-nos a suspender essa operação, salvando assim os bandidos
vermelhos. E agora, justamente quando lançamos uma nova campanha
contra Jiangxi e estamos de novo à beira de aniquilar os comunistas, os
piratas anões avançam até à Grande Muralha. Isto vai obrigar-nos a desviar
tropas para aqui, e assim a aliviar a pressão sobre os bandidos vermelhos.
Mais uma vez os comunistas serão salvos pelos próprios piratas anões! Irra,
parece que é de propósito\t A mulher levantou o sobrolho.

“Não tinha pensado nisso. Achas mesmo que é de propósito?”
O rosto de Bang contraiu-se numa careta.
“Ainda não percebi, tai-tai. Estou tentado a pensar que os piratas anões

são uns burros. Em vez de nos ajudarem a exterminar os bandidos
vermelhos, ajudam os bandidos vermelhos a salvarem-se. Isso é de gente
burra.”

“Realmente…”
“Mas por vezes ponho-me a pensar se não será mesmo de propósito…”
“Com que objetivo?”
O marido fez uma pausa antes de responder.
“Talvez não estejam interessados em que o Exército Nacional

Revolucionário aniquile os bandidos vermelhos.”
“Ora essa! Por quê?”
“Porque… sei lá, talvez prefiram manter a China dividida. Se calhar o

maior medo deles não é o comunismo, mas a unificação da China. É por
isso que nos atacam sempre que estamos à beira de exterminar os
comunistas. Não encontro outra explicação.”

“Faz sentido”, considerou Meixing. “E o que poderemos nós fazer?”
A coluna passou e o soldado que regulava o trânsito fez sinal ao

Chevrolet de que avançasse. Bang meteu a mudança e arrancou, retomando
a viagem de regresso a Peiping.

“Sabes o que te digo?”
“Hmm?”
Com as mãos crispadas no volante e os olhos postos na estrada, Yang

Bang respirou fundo; mais do que decepcionado pela evolução dos
acontecimentos, parecia vergado perante a evidência.

“A guerra total com os japoneses é uma questão de tempo.”



XXXII

Os dois convidados entraram com o anfitrião num escritório
assombrosamente modesto. Havia um divã anódino repleto de almofadas
simples e documentos empilhados num móvel como uma coluna inclinada;
dir-se-ia uma torre de Pisa feita de papel. A estante estava coberta de livros
técnicos, a maior parte de direito ou finanças, e Artur reparou em três
molduras pregadas nas paredes. Uma mostrava uma idosa, outra tinha uma
imagem do Sagrado Coração de Jesus e a terceira era um poema escrito em
francês, sobre o qual ele se inclinou.

“Le bonheur de ce monde”, identificou Salazar, vendo-o interessado.
‘‘O célebre soneto de Plantin.”

A presença ali de um poema intrigou Artur.
“O senhor doutor gosta de poesia?”
“Com certeza. Onde estará o português que tenha a ousadia de afirmar

que não versejou na mocidade? Não faltei à tradição.” Esboçou um sorriso.
“Julgo que cheguei a compor poemas de amor, mas se o soubessem seria
um escândalo!”

Aproximando-se também do soneto de Piantin emoldurado na parede,
Antônio Ferro encheu o peito de ar e, teatral, assumiu a pose de um
declamador.

“Avoir une maison commode, propre et belle, un jardin tapissé
d’espaliers odorants”, recitou, “des fruits, d’excellent vin, peu de train, peu
d’enfants, posséder seuls sans bruit une femme fidèle!”

O ditador, que se encaminhara para uma estante fechada, sorriu.
“Está em forma, meu caro.”
O jornalista sorriu, impante, como se estivesse em palco a recolher os

aplausos pela sua interpretação.
“Piantin é magnífico!”



“Ainda esta noite, depois da minha reunião habitual com o senhor
subsecretário de Estado da Presidência, e enquanto esperava por vocês para
o jantar, o estive a reler.”

A afirmação surpreendeu Artur.
“O senhor doutor esteve hoje a trabalhar?”
“Com certeza”, retorquiu Salazar, fingindo não perceber a surpresa.

“Levantei-me às oito da manhã, como de costume, li os jornais, fui à missa
e depois trabalhei até às catorze. Havia muitos despachos para assinar.
Almocei e descansei até às seis da tarde e a partir dessa hora tive uma
reunião com o senhor ministro das Colônias e a seguir outra com o senhor
subsecretário de Estado para analisar os decretos sobre a entrada em vigor
da nova Constituição e as bases da União Nacional. Essas reuniões
retiveram-me até quase às nove da noite, quando vocês chegaram.”

“Mas… mas hoje é domingo, senhor doutor! Há já dez anos que não se
trabalha ao domingo em Portugal!”

“O estado paga-me para que eu trabalhe todos os dias, mesmo aos
domingos. Não me paga para que eu descanse.

Cada minuto que passo fora do trabalho roubo-o ao estado.”
Antônio Ferro pousou a mão sobre o coração, um tudo-nada

excessivamente dramático.
“Isso é que é amor à pátria!”
O ditador dirigiu-se para uma estante, ficando de costas para os

visitantes a preparar algo que estes não viam. Apenas escutavam o tilintar
de vidros.

“Então, doutor Ferro”, desafiou o anfitrião enquanto prosseguia a sua
estranha operação. “Conte-me o que se diz por Lisboa…”

“Rumores e má-língua, senhor doutor”, foi a resposta. “Rumores e má-
língua.”

Salazar virou a cabeça e espreitou para trás sobre o ombro.
“Quais são os de maior monta?”
O jornalista suspirou.
“Oh, o costume. Fala-se de revolução, de conspirações, de crise parcial

ou total do governo… Diz-se mesmo que em breve um novo governo será
constituído sob a chefia de um dos atuais ministros e que o senhor doutor
irá para a Suíça passar dois meses em repouso.”

“Na Suíça?”, admirou-se o homem da casa. “E diga-me, quem pagará as
minhas férias?”



Não era uma pergunta que pedisse resposta, pelo que Antônio Ferro o
olhou com curiosidade.

“Essas notícias não o perturbam, senhor doutor?”
“Notícias? Pensei que fossem boatos…”
“Enfim… são coisas que correm por aí. Se tais informações são

verdadeiras ou falsas, não sei.” Alçou o sobrolho. “Vossa excelência não
fica perturbado?”

O chefe do governo suspendeu o que estava a fazer e virou-se para os
dois convidados.

“Não”, foi a resposta seca. “Tento manter-me calmo em todas as
circunstâncias.”

O semblante do jornalista assumiu gravidade.
“Mas tem vossa excelência consciência de que há descontentamento em

muitos sectores do país…”
“Há pessoas insatisfeitas com a ditadura? Sem dúvida. Eu próprio formo

na primeira linha dos descontentes.”
“Não é bem a isso que me refiro.”
Salazar suspirou, quase com agastamento.
“Sabe, doutor Ferro, os homens são capazes de se unir em volta de um

interesse coletivo, mas quando são afetados interesses individuais para cuja
satisfação se conta com o estado então distribuem-se em partidos e cliques.
E protestam e resmungam. Como os governos costumavam despender o seu
tempo na pequena política e em atividades estéreis, os homens não
reclamavam porque dos governos nada esperavam. Mas agora que há um
programa e um propósito de o cumprir exige-se rapidez de execução e os
adversários acusam o governo de ser lento e querem que este realize em seis
anos o que não foram capazes de fazer em dezasseis.”

“Lá isso é verdade.”
“E repare que os economistas do Chiado, vociferando contra tudo e

contra todos, comprazem-se nos males do país. Não é possível nessas
mentes apaixonadas a distinção do que podem combater os homens sem
amesquinhar as pátrias. Parece que todo o bem feito pelos outros os ofende
e lhes dá prazer o mal que a todos aflige. Alegra-os a catástrofe e
enraivecem-se com o progresso se lhes não é devido.” Encolheu os ombros
com indiferença. “Mas não nos preocupemos em demasia com isso. Os que
não concordam com a ditadura podem ser dignos confessando a sua
discordância e são livres de a proclamar, mas no que respeita a atuação



política efetiva procederemos do melhor modo possível para que não nos
incomodem demasiadamente.”

“Eles acham que tem de ser o povo a decidir…”
“Pois eu não sou dos que dizem que o povo pode governar-se a si

próprio. Isso só afirmam os que querem viver à custa do povo. O que o
povo quer e deve ser é bem governado. Aqui têm o que é a ditadura. É por
isso, aliás, que as ditaduras não me parecem ser hoje parêntesis de um
regime, mas elas próprias um regime. Os partidos foram dissolvidos e, dos
seus homens, uns aderiram à ditadura, outros alhearam-se e outros seguiram
o caminho das conjuras e das revoltas. Desejaremos que estes possam levar
a vida livre de cidadãos pacíficos na terra portuguesa, mas se continuarem
conspiradores a obra renovadora agora em curso não poderá ser sacrificada
à liberdade, aos interesses, à vida de revolucionários profissionais. Daí a
necessidade de uma vigilância mais atenta, de uma segurança mais firme,
de uma repressão mais severa se fatos passados vierem a repetir-se. Temo-
nos mantido até agora numa simples defensiva, chegamos a ter a
generosidade de conceder uma ampla amnistia aos inimigos que não
desarmaram. Tudo inútil. Estou a ver agora que só há um remédio:
transformar a defensiva em ofensiva e não consentir que os réus tomem
atitudes de juízes.”

“Estou a ver”, disse Ferro. “Mas olhe que o descontentamento é também
muito pronunciado no seio dos apoiantes da ditadura, senhor doutor, e em
particular entre a juventude, que anseia por que sejam seguidos os exemplos
da Alemanha e de Itália.”

Salazar virou-se de novo de costas e retomou o que estava a fazer.
“Compreendo que o que se passa nesses países excite as imaginações

juvenis, mas mais que de ações estamos a faiar de palavras e atitudes. O
senhor Mussolini e agora o senhor Hitler preenchem os períodos vagos com
discursos inflamados, cortejos, festivais, e gastam o tempo a lembrar aos
seus povos o que foi feito e a repetir o que está planeado para o futuro. Não
nos preocupemos com isso.”

“Devo então depreender que esse boato sobre a ida de vossa excelência
para a Suíça não tem o menor fundamento…” “Não se preocupe”, foi a
resposta fria. “Uma pessoa como eu não se deixa subjugar. Tenho tudo
preparado para evitá-lo.”

A frase final soou como a sentença de quem não desejava discutir o
assunto e Ferro trocou com Artur um olhar carregado de perplexidade,



ambos sem saberem o que pensar. G que quereria o ditador dizer com
aquelas palavras enigmáticas e carregadas de duplos sentidos? Desejaram
questioná-lo, mas não se atreveram. O jornalista encolheu os ombros e
resignou-se à resposta que obtivera.

“Vossa excelência é que sabe.”
Terminada a sua estranha atividade, o anfitrião virou-se, transfigurando

o ambiente pesado que se formara, e surpreendeu-os com três copos e duas
garrafas escuras que havia tirado da estante. Despejou vinho de uma cor
intensa nos copos e estendeu-lhes dois.

“Ora façam o obséquio de experimentar este néctar e digam-me o que
acham.”

Depois de observarem a cor do vinho, os visitantes bebericaram um
trago. O travo licoroso denunciou imediatamente a sua origem.

“Hmm… vinho do Porto”, identificou Artur. “Excelente!”
Salazar sorriu.
“Tem oitenta anos”, esclareceu. “Quando o vinho do Porto é bom torna-

se muito melhor à medida que envelhece. Quando não é bom piora com a
velhice.”

“Pois este é dos bons.”
Depois de esvaziar o que lhe restava no copo daquele porto delicioso,

infinitamente superior ao tinto intragável que bebera ao jantar, Artur
pigarreou.

“Se o senhor doutor não se importar, gostaria de voltar ao problema dos
camisas azuis que levantei há pouco.” Salazar esboçou uma careta de
desagrado.

“Ah, esses meninos fardados de azul”, ciciou com enfado numa espécie
de aparte. “Se tivesse de aparecer em público com uma camisa dessas,
morria de vergonha.”

Os visitantes não perceberam se se tratava ou não de uma graça, pelo
que mantiveram o semblante grave.

“O apoio de parte do Exército aos nacional-sindicalistas resulta não
apenas de muitos oficiais, sobretudo os tenentes, acharem que vossa
excelência não é um revolucionário arrebatador de multidões, como os
senhores Hitler e Mussolini, mas também do que entendem ser a falta de
investimento do governo na instituição militar.”

“Falta de investimento?”



“É uma queixa recorrente, senhor doutor. As nossas armas são ainda da
Grande Guerra.”

Salazar pestanejou de exasperação.
“Será que os senhores militares têm ideia do que eram as nossas Forças

Armadas quando entrei no governo?”, questionou. “É um bocado como eu
dizia ainda há instantes. Como se vê agora um governo eficiente, querem
que se faça em seis anos o que nunca se exigiu em dezasseis. Olhe, ainda na
semana passada fui ver o Gonçalo Velho ser lançado ao Tejo. Pois à data do
28 de maio a Armada tinha pouquíssimos navios ao seu dispor e o mais
poderoso de todos, o Vasco da Gama, cumpria cinquenta anos de serviço.”
Levantou o dedo para sublinhar o número. “Ouviu bem, senhor major:
cinquenta anos de serviço! Foi isso o que eu encontrei! Pois agora
iniciamos um plano de restauração da Armada e já temos o primeiro navio,
o Gonçalo Velho, a navegar nas nossas águas após uma cerimônia com
pompa e circunstância que contou com honras do chefe do governo. É
preciso que tenhamos descido muito baixo para que seja acontecimento
nacional a chegada de um pequeno navio para a marinha portuguesa, é
preciso que vá já muito alto no seu caminho ascensional a reorganização do
país para que este haja saído da sua indiferença, do seu triste conformismo
com todos os aviltamentos, e venha saudar tão entusiasticamente a
reorganização da sua gloriosa marinha de guerra.” Hesitou. “Mas olhe,
folgo em que me critiquem por isso. Se quer que lhe diga, satisfaz-me ver
que os senhores militares acham pouco o muito que agora damos às Forças
Armadas por comparação com o nada que antes elas tinham.”

“Digamos que o estado de insatisfação permanente é uma das
características do nosso povo, incluindo dos meus camaradas de armas”,
observou Artur. “Para todos os efeitos, justa ou injustamente, o
descontentamento existe. Se o Exército se começa a inclinar para o lado dos
nacional-sindicalistas, que alternativas nos restam?”

O ditador estreitou os olhos e os lábios finos curvaram-se no fantasma
de um sorriso malicioso.

“Podemos provocar esses rolões.”
“Fazendo o quê?”
“Nada.”
Lá vinha de novo a conversa do nada. Sem perceber as vantagens de

ficar de braços cruzados nem entender como se poderia assim provocar
quem quer que fosse, o major fitou-o com uma expressão opaca.



“Que quer dizer com isso?”
Depois de com um gesto convidar os visitantes a acomodarem-se no

divã, Salazar sentou-se à secretária, a cadeira de costas voltadas para a
janela, e passou os dedos por um dos três documentos que se encontravam
sobre o tampo.

“Não farei nada… em público, claro. Existem, todavia, caminhos que
poderei explorar de forma discreta. Por exemplo, não sei se sabem mas esse
Rolão Preto anda há algum tempo a tentar falar comigo. Pois não lhe
responderei. Vou ficar quieto e calado e a assobiar para o lado. Isso irá
enervá-lo. Ao mesmo tempo, tenciono começar a envenenar as altas
patentes contra os milicianos do senhor Preto. Planeio mostrar-lhes que a
atuação policial de uma milícia constitui um atestado de incompetência que
esses meninos do nacional-sindicalismo andam a passar ao Exército e à
polícia.”

Artur sorriu.
“Isso irá com certeza indispor as chefias militares em relação aos ditos

camisas azuis…”
“Pode estar seguro disso, senhor major. O passo seguinte será avançar

para pequenas provocações. Mando a censura suspender-lhes o jornal por
uns dias, por exemplo. E proíbo-lhes os ajuntamentos. Olhem, sei que eles
têm uma conferência agendada para daqui a alguns dias na Liga 28 de
Maio, em Coimbra. Sabem o que vou fazer? Irei telefonar ao senhor
governador civil e proibir o evento. Quero ver o que farão esses rolões de
meia-tigela.”

O oficial massajou o couro cabeludo com a ponta dos dedos.
“É um jogo perigoso…”
“O Exército nada fará contra mim apenas porque proibi uma reunião

dos nacional-sindicalistas em Coimbra, esteja descansado. E olhe que não
ficarei por aqui. Os senhores que representam os camisas azuis em Coimbra
são amigos meus da universidade. Vou ter uma conversinha com eles para
os encorajar a cortarem com o senhor Rolão Preto.”

“Qual é a vantagem disso?”
Evidentemente com frio, o ditador puxou uma manta para lhe cobrir as

pernas.
“Se os dividir, enfraqueço-os, não é verdade? E quero ir ainda para além

disso. Pretendo pressioná-los até os levar a cometer um erro. Sabe, estes
fascistas de opereta são lobos sob a pele de cordeiros. Se os provocar o



suficiente, embora de forma discreta, eles irão reagir e pode ser que cedam
à tentação de ir longe de mais. Se isso acontecer, a pele deles cairá e todos
os verão como os lobos que são. Nessa hora perderão o apoio de que
dispõem no Exército e poderei então cair-lhes em cima com toda a força.”

O major considerou o plano por alguns momentos. “Quem sabe? Pode
ser que resulte.”

Ainda com frio, Salazar retirou a manta e arrastou a cadeira para trás,
fazendo tenções de se levantar.

“Meus senhores, não posso estar muito tempo fechado numa casa sem
sentir a necessidade física de ver as árvores e uma nesga de céu. Acontece
ademais que, por causa da preparação dos decretos para a entrada em vigor
da Constituição, tive um dia muito atarefado. Gostaria por isso de dar o meu
habitual passeio noturno antes de recolher a casa e me deitar. Pode ser que
uma boa conversa me fatigue o suficiente para que, quando à meia-noite for
para a cama, consiga vencer as minhas malditas insônias e dormir
finalmente o sono dos justos. São por isso bem-vindos se me quiserem fazer
companhia.”

Vendo o anfitrião levantar-se, os convidados imitaram-no pronta mente.
“Com certeza, senhor doutor.”
“É uma honra.”
Ao erguer-se do seu lugar, Artur espreitou pela janela atrás da cadeira

do ditador e viu um pequeno quintal, de ar doméstico e acatitado, com umas
gaiolas que guardavam o que lhe pareceu serem coelhos e galinhas, o que se
confirmava pelos cacarejos. Além disso, apercebeu-se de que ao lado se
encontrava uma horta com couves. A bem dizer, toda a residência lhe
pareceu um espaço surpreendentemente tacanho para uma pessoa tão
importante como o chefe do governo.

“Esse é o reino de Maria”, disse Salazar, vendo-o interessado pelo
quintal e fazendo um gesto para a capoeira. “Ali manda ela.” Soltou uma
risadinha baixa. “Ali e aqui dentro, convenhamos. Tem um feitio autoritário
e suporta poucas presenças. Até me fala mal do Antero, o meu dedicado
chefe de gabinete, e dos senhores ministros do meu próprio governo e das
respectivas amantes. Uma verdadeira fera. Com a Maria de guarda, não se
aproxima quem quer. Protege-me melhor do que a polícia!”

Atravessaram a sala de jantar e dirigiram-se para o átrio da casinha que
Salazar alugara no número três da Rua do Funchal. Conhecedora dos
hábitos do ditador, Maria de Jesus aguardava à porta com ar circunspecto e



um guarda-chuva. O presidente do Conselho pegou nele e abriu a porta para
sair.

Antes de pôr o pé fora da pequena casa, no entanto, Salazar virou-se
para trás e encarou Artur.

“A Polícia de Defesa Política e Social informa-me sobre todos os atos
potencialmente subversivos da oposição”, disse.

“Mas receio bem que as minhas fontes no Exército continuem a não ter
a mesma eficácia. Queria, por isso, pedir-lhe um favor, senhor major.”

“Estou às suas ordens, senhor doutor.”
O chefe do governo colou a ponta do indicador à sua própria pálpebra

inferior direita, puxando-a para baixo. “Mantenha-me esse Rolão Preto
debaixo de olho.”



XXXIII

Com Irkutsk para trás e um rolo de fumo negro a rolar da chaminé e a
curvar-se por cima, o Transiberiano embrenhou-se pela taiga até chegar a
uma enorme superfície líquida, um braço de água tão vasto que nem a outra
margem era possível avistar dali; parecia o mar mas não passava de um
lago, embora fosse o maior do mundo.

O Baical.
O comboio contornou o lago pela margem sul e acelerou perto das suas

águas. As coníferas estendiam-se pelas margens e algumas estavam tão
próximas que os seus ramos chegavam a acariciar o comboio na sua louca
corrida para oriente.

Ao fim de algumas horas, no entanto, os passageiros sentiram a
composição abrandar e entraram numa estação. O comboio travou com o
habitual guincho prolongado e imobilizou-se. Os passageiros colaram-se às
janelas e viram as tabuletas na plataforma a indicar o nome da localidade.

“Ulan-Ude”, constatou Mariya, fazendo sinal de que se levantassem.
“Saímos aqui.”

Mikhail pegou na única mala do grupo e os quatro abandonaram
apressadamente a cabine. Juntaram-se no corredor à corrente de passageiros
que também saíam em fila e apearam-se na plataforma. Uma frescura suave
soprava do Raical, a dois passos dali, e agitou os cabelos loiros de Nadejda.

“Onde estamos, tia Marisha?”, quis saber a garota, estranhando o espaço
em redor. “Já chegamos à China?” “Quase, Nadija. Aqui é a estação de
Ulan-Ude. Daqui a uma hora vamos apanhar um novo comboio que nos
levará a Pequim.”

“É muito longe?”
A tia apontou para o horizonte.
“Estás a ver aqueles montes ali ao fundo? Depois deles é a Mongólia e a

seguir a China.”



“Quando foste para a China”, perguntou Tatiana, “também mudaste aqui
em Ulan-Ude?”

“Não. Fui até à estação seguinte, Chita, e apanhei a Transmanchuriana
com ligação direta para Harbin.”

“Ligação direta? Porque não fazemos o mesmo agora? Não seria mais
fácil?”

“Sim, claro. O problema é que os japoneses invadiram a Manchúria e a
fronteira foi fechada. Para chegar a Harbin agora temos de apanhar o
Transmongol e atravessar a Mongólia até Pequim, estás a perceber? Depois
é que apanhamos o comboio para Harbin. É uma volta maior, mas…
paciência, tem de ser.”

Passados alguns minutos, o Transi beriano apitou e começou a
movimentar-se. Os passageiros que iam para a China ficaram a observá-lo a
afastar-se para prosseguir a sua viagem até Vladivostok. Quando a
composição desapareceu ao longe e o silêncio regressou à estação de Ulan-
Ude, aproveitaram para comprar comida às babushkas que circulavam pela
plataforma com os seus tabuleiros.

Com os petiscos de fabrico doméstico nas mãos, os viajantes sentaram-
se nos bancos a trincar a comida enquanto aguardavam a ligação para
Pequim.

O Transmongol apareceu ao fim de duas horas. A composição era mais
pequena que o Transiberiano, mas isso foi coisa que não incomodou
ninguém. As portas abriram-se e os passageiros entraram em catadupa,
instalando as bagagens e ocupando os seus lugares.

Ao fim de vinte minutos soou um apito, as portas fecharam-se e, com
um uivo longo e melancólico, o comboio entrou em movimento e começou
a ganhar velocidade.

“Partimos!”, exclamou Nadejda, entusiasmada. “China, aqui vamos
nós!”

À medida que progrediam para sul e se aproximavam da fronteira
mongol, todavia, o ambiente entre os passageiros foi-se tornando mais
tenso. Todos a bordo sabiam que os guardas que controlavam a fronteira
sovieto-mongol não eram os polícias corruptos que haviam encontrado até
ali, mas bolcheviques fanáticos à espera da primeira oportunidade para
mostrar o seu zelo revolucionário e apanhar o que designavam “burgueses,
kulaks e os seus agentes antissociais”, ou seja, os chamados “inimigos da
revolução e da classe operária”.



O percurso até à fronteira não era longo, por comparação com a viagem
que tinham feito até ali. Ao fim de poucas horas, o comboio começou a
abrandar até se imobilizar numa estação tão pequena que parecia não passar
de um apeadeiro.

Os passageiros vieram à janela e viram soldados e cães a circular de um
lado para o outro da plataforma. Colado a uma casinha, ao fundo da linha,
erguia-se um mastro no topo do qual esvoaçava uma grande bandeira
vermelha da União Soviética. Nessa altura apareceram dezenas de polícias;
eram evidentemente os guardas fronteiriços, e espalharam-se pela
plataforma ao longo da composição.

Escutou-se um apito e os agentes da autoridade deram dois passos em
frente, abriram as portas e entraram no Transmongol como se o tomassem
de assalto.

“Passaportes!”
O pedido foi lançado pelos quatro polícias que entraram pelas portas

traseira e dianteira da carruagem de Nadejda e da sua família. Os homens
puseram-se a percorrer o corredor a partir de ambas as pontas, dois guardas
de cada lado, os olhares desconfiados a esquadrinharem a composição.

“Documentos!”
Dessa vez os lugares dos três Skuratov e de Mariya não eram de cabine,

como no Transiberiano, mas normais assentos de passageiros numa
carruagem aberta. Os viajantes começaram a tirar os documentos das malas
e dos casacos, entregando-os à vez aos guardas fronteiriços, que os
inspeionavam.

“O camarada passageiro veio de Novosibirsk?”, atirou um polícia para
um viajante. “Onde está o documento a solicitar que o camarada se ausente
do país?”

O passageiro parecia amedrontado e piscava os olhos num tique nervoso
incontrolável.

“Eu… camarada polícia, tenho aí o passaporte.”
“Isso já eu vi. Mas onde está o documento a solicitar a sua saída? Tem

de haver um documento.”
O homem baixou a cabeça, como se reconhecesse ter cometido uma

falta de grande gravidade.
“Deixei-o… deixei-o no ministério, camarada polícia. Não sabia que…”
O guarda soergueu o sobrolho, como se tivesse acabado de ouvir uma

blasfêmia.



“Qual ministério?”
“Bem, o ministério da… dos…”
“Ministério é para os burgueses, camarada passageiro!”, rugiu o guarda

fronteiriço. “Então o camarada não sabe que na pátria do socialismo já não
existem ministérios? Essa expressão burguesa foi expurgada pela classe
operária! Agora temos comissariados do povo, camarada passageiro. Não
sabia?” “Eu… eu…”

“Na pátria do socialismo já não há burgueses a governar. Agora é o
povo. Não temos ministérios, temos comissariados populares! Não temos
ministros, temos comissários do povo! Não temos governo, temos o
Conselho dos Comissários do Povo! Entende, camarada? Quem manda na
União Soviética já não é a burguesia. O país é governado pelo soviet
narodnykh kommissarov, o Sovnarkom. E o que é o Sovnarkom, camarada?
É o povo!”

“Sim, camarada polícia. ”
O guarda fronteiriço inclinou-se para a frente, baixando-se de modo a

ficar com a cara a um palmo da cara do passageiro.
“Acaso o camarada será um burguês?”
A pergunta foi formulada em voz baixa, o tom prenhe de ameaças, e a

sugestão deixou o passageiro horrorizado.
“Eu, camarada polícia?” Pousou a palma da mão no peito. “Nunca! As

minhas origens são humildes e até passávamos fome no tempo do czar,
maldito seja. O meu coração está com a revolução! A minha luta é a luta do
povo! Seguirei o camarada Stalin até à morte!”

“Ai sim? Então porque quer o camarada passageiro ir para a China? Por
que motivo pretende sair do paraíso socialista? Acaso não está contente na
pátria do socialismo? Será que vai para o estrangeiro para se aliar ao grande
capital e fomentar a contrarrevolução reacionária?”

“Claro que não. Vou para o estrangeiro, mas estarei ao serviço do
proletariado.”

O guarda endireitou-se.
“Então onde está o documento a solicitar que o camarada se ausente do

país para bem do proletariado?”
“É o passaporte, camarada polícia. Veja bem, no ministér… uh, no

comissariado não me passariam o passaporte se não tivesse entregue esse
documento, pois não?”



“E quem me diz que o camarada não é um kulak que subornou um
funcionário do comissariado popular para obter o passaporte? Preciso de
ver o seu documento, camarada.” “Ficou no comissariado, camarada
polícia…”

Com a paciência esgotada, o guarda pegou no passageiro pelo braço e
puxou-o, obrigando-o a levantar-se.

“Tudo isto é irregular e até suspeito”, sentenciou. “O camarada fica
detido para averiguações.” Colou-lhe o indicador à cara. “Ai de si se
descobrirmos que é um burguês ou um kulak que obteve o passaporte de
forma ilegal, ouviu? Irá de imediato para um dos belos campos de
reeducação que aqui temos na Sibéria!”

O guarda fronteiriço arrastou o passageiro para fora do comboio perante
o silêncio de toda a gente que assistira à cena na carruagem. À luz do que
haviam escutado, os viajantes consultaram mais uma vez os seus
documentos e, como se rezassem em voz baixa, concentraram-se no que
diriam quando fossem interrogados. Tornou-se evidente que era imperioso
mostrarem estar de corpo e alma com a revolução de Outubro e
convencerem os polícias de que não passavam de proletários ou de
camponeses pobres que iam para o estrangeiro com grande relutância, por
razões familiares ou para prestar um qualquer serviço imprescindível à
classe trabalhadora.

Encolhidos nos assentos, os Skuratov e Mariya entreolhavam-se,
intimidados. Todos tremiam, mas ninguém mais do que Nadejda. A garota
enroscou-se no corpo da mãe e, para se acalmar, começou a imaginar que
tudo aquilo não passava de um sonho, ela não estava ali, o que acontecia em
seu redor não era real. O exercício tranquilizou-a e foi com o olhar alheado
que assistiu entretanto a duas novas detenções de passageiros forçados a
desembarcar por suspeita de irregularidades.

O guarda chegou enfim junto deles e pousou os seus olhos frios e
perscrutadores em Nadejda. A garota percebeu que chegara o momento da
verdade e sentia-se terrivelmente assustada; as mãos tremiam-lhe, por isso
escondeu-as nos bolsos. Além disso tinha as pernas transformadas em
gelatina e a garganta seca, mas comprimiu os lábios até eles ficarem
brancos, e fez um esforço titânico para dominar os nervos e parecer serena.

“Passaportes”, pediu o guarda. “Documentos.”
Antecipando-se aos Skuratov, Mariya entregou os seus papéis e o

homem estudou-os.



“Onde vive a camarada?”
“Harbin. Vim cá visitar a família e estou de regresso.”
O guarda não disse mais nada e devolveu os papéis. Depois estendeu o

braço na direção de Mikhail a solicitar os documentos, mas foi Tatiana
quem lhos entregou, o que suscitou a estranheza do polícia.

Verificou os três passaportes e leu o documento da Companhia de
Caminhos de Ferro Transmanchuriana a solicitar os serviços urgentes de
Mikhail Nikolayevitch Skuratov para trabalhos inadiáveis de manutenção
da linha, função que o texto dizia requerer presença prolongada e que por
isso tornava também necessária a viagem da mulher e da filha. A seguir o
polícia consultou o parecer positivo do cônsul soviético em Harbin.

Quando acabou a verificação dos documentos, fitou o passageiro.
“O camarada é técnico de manutenção?”
Mikhail devolveu-lhe um olhar nublado, como se nada tivesse escutado.
“Sim, camarada polícia”, interveio Tatiana para evitar o pior. “O meu

marido foi contratado para…”
“Não estou a falar consigo, camarada passageira”, cortou o guarda.

Voltou a encarar Mikhail. “Responda à minha pergunta, por favor.”
Fez-se um silêncio pesado e a família suspendeu a respiração; o seu

futuro jogava-se nesse preciso instante e os olhares desceram sobre Mikhail,
com as três a pressentirem o pior. Desde que viera do campo de trabalho
que ele se tornara uma pessoa ausente. Como poderia lidar com as
perguntas minuciosas e desconfiadas do zeloso guarda fronteiriço? Nadejda
pensou nesse instante que estava perdida; o pai jamais seria capaz de dar
uma resposta convincente e o polícia arrastá-los-ia dentro de momentos
para fora da carruagem como fizera com os outros infelizes. Aliás,
provavelmente o pai nem sequer seria capaz de dar qualquer resposta e tudo
terminaria antes de começar.

Para espanto das três, no entanto, a expressão no rosto de Mikhail
começou a transfigurar-se lentamente e o seu olhar distante foi ganhando
definição.

“Sou o responsável pela manutenção da Transmanchuriana”, disse ele
devagar, como se pesasse cada palavra. “Fui encarregado de assegurar o
funcionamento dos acessórios de via do ramal que atravessa a península de
Liaodong e liga Harbin ao porto de Dalny. Lido sobretudo com giradores,
para-choques, placas de apoio, talas de junção, grampos e tudo o mais. São



oitocentos e oitenta quilômetros de linha em bitola mínima que requerem
muita manutenção.”

“Dalny? Mas essa zona não foi ocupada pelos japoneses?” Mikhail
rangeu os dentes.

“Que se lixem os japoneses!”
O guarda fronteiriço ficou dois segundos calado, a olhar para o homem

sentado diante dele. Ao contrário dos restantes passageiros, este não tremia
de medo nem balbuciava; pelo contrário falava com uma estranha
segurança. Sem pronunciar mais nenhuma palavra, talvez por se sentir
impressionado com a firmeza e a tranquilidade daquele passageiro, o guarda
devolveu os documentos a Tatiana e afastou-se para inspecionar outros
viajantes.

A mulher, a filha e a cunhada olhavam atônitas para Mikhail,
embasbacadas com o que tinham acabado de presenciar.

“Misha”, disse Tatiana, pousando-lhe o braço sobre os ombros em
admiração. “Como diabo sabias tu tudo aquilo sobre o ramal de Harbin que
tem não sei quantos quilômetros, passa pela península não sei qual e mais
não sei quê?” O marido recostou-se no assento e manteve o olhar fixo num
ponto infinito para lá da carruagem.

“O meu maior amigo no campo de trabalho era um engenheiro que
trabalhou em Dalny”, esclareceu num tom monocórdico. “Como à noite não
havia nada para fazer, contou-me várias vezes tudo o que fazia na linha
férrea.” Fungou e fixou os olhos num ponto infinito. “Morreu de fome nos
meus braços.”

A mulher estreitou-o nos braços.
“Foi por isso que nunca me contaste o que te aconteceu por lá?”
Como se se fechasse sobre si mesmo, Mikhail contraiu-se e o seu olhar

readquiriu opacidade; parecia que uma névoa intangível voltara a abater-se
sobre ele. Tatiana percebeu que o marido se retirara outra vez para um
mundo só dele. O tema das suas experiências no campo de trabalho da
Crimeia revelava-se de grande delicadeza e, à luz das experiências
traumáticas que ele vivera, era preciso grande tato para o abordar, e aquele
não lhe pareceu o momento ou o lugar adequado, pelo que não houve mais
perguntas sobre o assunto.

Percebendo que tinham de dar espaço a Mikhail, as três mulheres
recostaram-se nos assentos e tentaram descontrair-se. Dadas as
circunstâncias, não era fácil. A experimentarem sentimentos contraditórios,



uma estranha mistura de alívio e tensão, ficaram observando os guardas
questionando outros passageiros e detendo mais um “contrarrevolucionário
inimigo de classe e sabotador da revolução”.

Quinze minutos depois, o suplício terminou. A inspeção foi dada por
concluída e os policiais abandonaram por fim o trem.

Um apito sibilou pelo ar.
Ato contínuo, o Transmongol deu um solavanco para a frente, como se

tivesse tossido, e começou a movimentar-se lentamente. Nadejda colou a
cara à janela, o nariz esborrachado no vidro sujo, e viu os soldados e os cães
ficarem gradualmente para trás, o mesmo acontecendo com o casinhoto e a
enorme bandeira soviética desfraldada ao vento. Sempre devagar, passaram
ao lado de uma vedação de arame farpado com caracteres cirílicos a proibir
a passagem.

Depois apareceu um pedaço árido de terra e, umas centenas de metros à
frente, como por encanto, viram uma placa com caracteres estranhos.
Parecia uma mistura de árabe e chinês na vertical. Imediatamente a seguir
depararam-se com soldados de uniforme diferente e rostos asiáticos
especados a observar o comboio que passava de mansinho.

Uma explosão de alegria irrompeu nesse instante na carruagem. Havia
passageiros aos saltos, outros a rirem-se, muitos a abraçarem-se, alguns de
joelhos a rezar, chapéus a voarem pelo ar. Tatiana chorava com a filha
agarrada a ela.

Tinham deixado a União Soviética.



Parte 3

O Charco do Mal

É preciso que haja mal para que o bem mostre a sua pureza

BUDA



I

A barulheira no interior do comboio, com algazarra permanente e
sucessivos cânticos de exaltação da pátria, tornara-se infernal desde que
centenas de camisas azuis haviam entrado na estação de Campanhã, no
Porto, e se tinham instalado ruidosamente na carruagem onde Artur viajava
vindo de Lisboa. Foi por isso, embora não apenas por isso, que o major
sentiu um grande alívio quando constatou que a composição abrandava e,
com um apito prolongado, entrava enfim na gare que era o destino de todos,
dele e dos camisas azuis.

“Braga!”, anunciou o cobrador. “A próxima paragem é Braga!”
A algazarra recrudesceu e os camisas azuis, sempre fervorosos e

irrequietos, abriram os vidros e meteram as cabeças pelas janelas para
espreitarem o exterior. Fizeram então a saudação romana e puseram-se a
cantar A Portuguesa. Hino era hino e, como militar que nunca deixava de
ser, Artur teve de se pôr em sentido e assim permaneceu até à última
estrofe.

Quando os nacional-sindicalistas se calaram, o major pegou
prontamente no saco de viagem e avançou para a saída da carruagem, ciente
de que aqueles exaltados também iriam sair ali e preocupado com não ser
confundido com eles.

“Com licença”, pediu à medida que pelo corredor furava entre os
camisas azuis. “Com licença.”

Desceu as escadas metálicas da composição e calcorreou a plataforma
pejada de pessoas. Uma multidão acotovelava-se em torno das saídas do
comboio, de tal modo que o recém-chegado teve dificuldade em passar por
aquela massa de gente. Viam-se alguns militares e várias famílias, mas
também um ajuntamento denso de trabalhadores dos caminhos de ferro cuja
presença ali não se entendia bem, pois apesar de se encontrarem numa gare
não pareciam estar a trabalhar.



“Artur!”, gritou uma voz familiar. “Aqui, Artur. Estou aqui!”
O major virou-se na direção da voz e viu Idalécio Garrão, o seu velho

amigo da Escola do Exército, a acenar-lhe, o rosto bem nutrido aberto num
sorriso. Devolveu o sorriso, satisfeito por ser acolhido por uma cara amiga,
e dirigiu-se de imediato àquele que em tempos conhecera como “o Por-thos
das Beiras”.

“Garrão! Há quanto tempo!”
Os dois homens trocaram um abraço e depois afastaram-se um passo e

contemplaram-se mutuamente.
“Estás na mesma, Artur!”
“E tu pareces cada vez mais gorducho, rapaz! O que aconteceu à dieta

das trinchas?”
Riram-se os dois; era verdade que a última vez que se tinham visto fora

no quartel-general do CEP em Saint Venant, durante a Grande Guerra.
“Havias de passar uns tempinhos aqui em Braga e queria ver se

mantinhas essa elegância!”
Começaram a caminhar pela plataforma e Artur espreitou- ~lhe a mão

esquerda.
“Já vi que te casaste”, observou. “Contra quem?”
“Uma minhota, pois claro. São as mulheres mais belas de Portugal, vais

ver!” Afagou a barriga. “E umas cozinheiras de mão cheia, devo dizê-lo.
Olha-me só para esta pança! Desde que fui colocado aqui no regimento de
Braga que é só enfardar. Ah, é assim que um homem se desgraça!” “Olha,
agradeço-te teres vindo esperar-me à estação. Foi amável da tua parte.”

“O que é isso?”, empertigou-se o amigo. “Não tens nada que agradecer,
ora essa! Mas conta-me lá, o que vens cá fazer? É por causa das celebrações
do 28 de maio?”

“Venho numa missão especial que me foi confiada pelo governo e da
qual não tenho liberdade para falar. Mas está relacionada com o 28 de maio,
sim. A propósito, está tudo pronto para as cerimônias?”

“Com certeza. Este ano vamos ter o…”
Um súbito clamor percorreu nesse instante a plataforma e os dois

oficiais se viraram para trás para ver o que se passava. Das portas das
carruagens jorravam camisas azuis e a multidão que aguardava agitou-se;
ouviam-se gritos, embora de natureza incerta. Seriam saudações dos
correligionários minhotos dos nacional-sindicalistas?



A massa humana começou a movimentar-se e o que estava a acontecer
tornou-se subitamente claro; viam-se da direita punhos erguidos à maneira
comunista e da esquerda mãos estendidas em saudação romana, e a berraria
intensificou-se, com insultos a cruzarem-se de lado a lado.

“Cabrões!”
“Fascistas!”
“Comunas!”
“Parto-vos a cara, grandes camelos!”
“Se gostam tanto da Rússia, porque não vão passar fome para lá?”
Os dois grupos convergiram um para o outro como duas locomotivas

em rota de colisão e no momento do impacto escutaram-se mais gritos, uns
de ódio selvagem e outros de horror. Os civis tentavam desesperadamente
sair dali e escapar ao confronto. De toda a parte voavam pedras, garrafas e
outros objetos até que ambos os lados embateram um no outro com fragor e
os berros passaram a ser diferentes, uns ainda de fúria mas outros já de dor,
dependendo de quem dava e de quem levava. A pancadaria generalizou-se
na plataforma e a situação tornou-se descontrolada.

“O que se passa?”, perguntou Garrão, pálido e amedrontado. “O que
está a acontecer?”

Para se abrigarem da multidão em pânico, os dois amigos agacharam-se
atrás do quiosque da estação, de onde observavam as pessoas a passarem e
sobretudo os confrontos que decorriam na plataforma com selvajaria
inaudita.

“São os ferroviários”, percebeu Artur, identificando as forças em
oposição. “Não os viste há pouco? Montaram uma espera aos camisas azuis
e agora andam todos à pancada. Comunistas de um lado e nacional-
sindicalistas do outro.” O amigo parecia atarantado.

“O quê? O quê?”
Ouviram-se nesse instante estampidos que reverberaram pela estação e a

todos sobressaltaram, tão inesperadas e ruidosas foram as detonações. Em
pânico, muitas pessoas atiraram-se nesse momento ao chão e outras
abrigaram-se onde puderam, até em degraus de escadas, mas a maior parte
já tinha escapado da gare e corria pelas ruas, tentando afastar-se o mais
depressa possível.

“São tiros”, constatou Artur, recriminando-se em silêncio por não ter
trazido a pistola. “Puseram-se aos tiros!”

“Quem?”



“Sei lá. Os comunas, os camisas azuis… quem sabe?”
Soaram mais dois disparos e um apito rasgou o ar; era a GNR que

entrava na gare. Os ferroviários e os nacional-sindicalistas aperceberam-se
da aproximação dos guardas e apartaram-se, fugindo em todas as direções.
Quando os elementos da Guarda Nacional Republicana passaram ao largo
do quiosque, Artur levantou-se e, virando-se para o amigo, fez um sinal a
indicar a porta da gare.

“Vamos embora.”
As bandeiras verde-rubras de Portugal estavam hasteadas por toda a

parte, no fim de contas celebrava-se em Braga o sétimo aniversário da
revolução do 28 de maio, mas o que perturbou Artur, embora já o soubesse
de antemão, foi ver também arvoradas as bandeiras brancas com a Cruz de
Cristo pertencentes ao movimento nacional-sindicalista. Olhou para o
estrado montado na via pública, decorado com duas bandeiras, a nacional e
a do movimento, e duas faixas, uma a dizer “Viva o 28 de maio!” e a outra
“Viva a revolução!”

“É aqui que o Rolão Preto vai falar?”
“Sim. Está tudo preparado.”
O major virou-se para o lado e contemplou a fachada rudimentar do

edifício contíguo ao local onde fora montado o estrado. Um soldado
encontrava-se de sentinela à porta do edifício.

“E ali é o quartel?”
“O quartel-general”, confirmou Garrão. “Foi dali mesmo que, em 1926,

o general Gomes da Costa se articulou com os tenentes e expediu as
primeiras ordens que deram início à revolução.”

Artur virou-se para o estrado e para as bandeiras do nacional-
sindicalismo.

“Estás a perceber o significado da escolha deste local para o comício
dos rolões de celebração deste ano do 28 de maio, não estás?”

“Bem… é um sítio simbólico para celebrar a revolução.” “É antes um
sítio simbólico para iniciar uma revolução.” Notando a nuance, o amigo
soergueu uma sobrancelha. “Que queres dizer com isso?”

“Não é óbvio? Este Rolão Preto quer uma nova revolução que restitua o
que os seus correligionários chamam o verdadeiro espírito do 28 de maio.”
Fez um gesto a indicar o estrado. “O comício de hoje adivinha-se quente,
meu caro.” “Quente foi a batatada na estação”, observou Garrão, ainda mal
refeito do susto. “Jesus! Nunca vi tal coisa aqui em Portugal!”



“Ai não? No entanto, a violência está a generalizar-se.” “A sério?”
“Em que país é que vives, Garrão? Não sabes que estes confrontos

andam a acontecer por toda a parte?”
“Não posso crer!”
“A censura é que está a calar a maior parte das notícias. Estes camisas

azuis conseguiram entrar nas fábricas e nos escritórios e infiltraram-se em
alguns sindicatos, incluindo a Carris, os Transportes Municipais do Porto e
os ferroviários. Até criaram organizações sindicais, como a Associação
Portuguesa dos Empregados Bancários, vê lá tu!”

“Porra! Não me digas que também são comunistas…” “Têm alguns
pontos em comum, sim. Defendem o proletariado, atacam o grande capital e
essas coisas. Mas, e ao contrário dos comunas, não acreditam na luta entre
classes, no fim da propriedade privada nem no internacionalismo. São mais
ou menos como os camisas marrons alemães e os camisas negras italianos
de que se fala nos jornais.”

“Só que em versão azul de brim.”
“Isso.”
“Mas estas confusões estão a acontecer há muito tempo?” “Só desde

que os tipos se começaram a meter nas áreas de influência do Partido
Comunista. Os comunas, como viste na estação, estão a responder. Onde
quer que os camisas azuis vão, há logo trolha. Em Coimbra, o Rolão Preto e
os apaniguados foram atacados pelos vermelhos e tiveram de se esconder
no Hotel Avenida até a polícia aparecer. Houve pancadaria também na
Anadia, em Fermentelos e no Troviscal. Foram disparados tiros em Ponte
de Lima e em Guimarães, e em Amarante e em Penafiel registaram-se
igualmente incidentes.” “Camano! Espero que as coisas aqui em Braga se
fiquem pela traulitada da estação.”

“Sei lá. Olha, quando eu vinha para cá e o comboio parou em
Campanhã, disseram-me que houve confrontos esta manhã na Avenida dos
Aliados. Contaram-me que os comunas atacaram os camisas azuis que se
haviam juntado no Porto para vir comemorar o 28 de maio aqui a Braga.
Parece também que os ferroviários tentaram fazer descarrilhar em
Ermesinde um comboio que os trazia para cá. Como deves calcular, fiquei
muito aliviado quando terminei a minha viagem e constatei que continuava
inteiro.”

Garrão estava pasmado com todas aquelas novidades. Nada daquilo
aparecia nos jornais, ou se aparecia era de forma muito discreta, e a



Emissora Nacional também não faiava no assunto.
“E o governo? O que faz o senhor presidente do Conselho?”
A pergunta era certeira, sabia Artur. Cruzou os braços e fitou o palco

onde daí a pouco deveria decorrer o comício nacional-sindicalista para
celebrar o aniversário do 28 de maio.

“Salazar espera.”
A multidão apertava-se, irrequieta e expectante, sentindo que o grande

momento se aproximava. Grupos e grupos de camisas azuis em formação
enchiam a rua; parecia um mar de brim. Eram tantos que o seu número
tinha de impressionar quem os seguia habitualmente.

“Porra!”, exclamou Garrão, atônito. “São milhares, hem?”
Talvez uns três mil, calculou Artur mentalmente. O movimento crescia a

olhos vistos desde que assistira ao primeiro comício em Alenquer. Dizia-se
que havia já dezenas de milhares de seguidores, talvez sessenta mil. Seria
possível uma coisa daquelas?, interrogava-se o major enquanto
acompanhava os comícios dos nacional-sindicalistas por todo o país.

De repente, um grupo de camisas azuis cortou pela massa humana e
formou dois cordões que conduziam às escadinhas do estrado, como haviam
feito em Alenquer e noutros eventos que Artur observara no decurso da sua
atividade de vigilância. Todos os que se encontravam na rua perceberam
que o momento chegara. Os tambores rufaram em toques rápidos e tensos,
como batidas aceleradas do coração, e o espaço abriu-se. Vindo não se
percebia de onde, como um messias em missão de salvação nacional,
apareceu um homem.

Foi o delírio.
“Ro-lão Pre-to!”, aclamou-o a multidão, extática. “Ro-lão Pre-to! Ro-

lão Pre-to!”
O líder do movimento nacional-sindicalista, vestindo a sua inevitável

camisa azul com braçadeira branca da Cruz de Cristo, percorreu o corredor
aberto pelos dois cordões como um César em desfile triunfal pela Via Ápia
e, transbordante de energia, saltou para o palco. Uma vez lá em cima,
encarou a multidão e estendeu o braço em saudação romana. Os
espectadores imitaram-no prontamente. Soou o hino nacional e todas as
vozes o entoaram até ao “marchar, marchaaar!” final, após o que se ouviu
uma nova ovação e muitas palmas.

“Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”



Na borda do estrado, Rolão Preto ergueu os dois braços e o silêncio
impôs-se na rua.

“Camaraaadas!”, gritou ele, já empolgado. “Viva a revoluçããão!”
A multidão respondeu em coro com a saudação romana.
“Viva!”
“Viva o 28 de maaaio!”
“Viva!” , $
“Viva o nacional-sindicaliiismo! ”
“Viva!”
O comício começava com o padrão habitual nos arranques que Artur já

vira em eventos semelhantes, com o protagonismo a alternar entre o palco e
os espectadores.

“Nós encarnamos a revolução permanente, a revolução que não se
detém e que há de transformar totalmente esta pátria gloriosa! Nós somos a
revolução contra a sociedade burguesa e capitalista, que até hoje só tem
procurado explorar a classe operária! Nós somos contra o bolchevismo
traidor, que quer vender a pátria ao Comintern e aos ditames de Moscou!
Glória à tropa! Glória aos tenentes que tudo abrasam no fogo alto das suas
espadas e mantêm imaculadas e íntegras as heroicas virtudes militares!
Glória à mocidade acadêmica e ardorosa que não desarma! Glória aos
estudantes que à pedrada estilhaçaram os manipanços da liberdade, os
preconceitos estúpidos da burguesia, os ditames grotescos do bom senso!
Glória a todos os que fazem esta revolução vibrante! Viva o 28 de maio!”

“Viva!”
“Olhem para a revolução em curso na Alemanha e vejam o futuro

glorioso de Portugal! Olhem para Adolfo Hitler e vejam o chefe, a
encarnação perfeita de uma geração que ama e quer a luta, de uma geração
que pretende ardentemente derrubar os mitos, destruir os sofismas do
passado para os substituir pelas realidades magníficas do nacionalismo!
Adolfo Hitler é o sinal da nova cadência da revolução nacionalista em
marcha! Nem as habilidades do centro nem as violências da reação liberal,
nada poderá deter a onda avassaladora do instinto nacional alemão porque
Hitler tem por si o seu tempo! E nós, camaradas, e nós, proletários, e nós,
portugueses, temos o tempo do nosso lado porque esta é a nossa hora! Viva
o nacional-sindicalismo!”

“Viva!”



Tudo aquilo eram meras repetições, embora com novas formulações e
tiradas sempre eloquentes, de coisas que Rolão Preto e os seguidores iam
dizendo em todos os comícios que Artur acompanhara nos últimos tempos,
sempre no seguimento da sua missão de manter o chefe do nacional-
sindicalismo debaixo de olho. A conversa mostrava-se mais ou menos a
mesma: o nacional-sindicalismo era a vanguarda da revolução nacional,
encarnava a mocidade, defendia os pobres contra os ricos, enaltecia a pátria,
opunha-se ao capitalismo e ao comunismo internacionalistas e fazia frente à
democracia e ao bolchevismo. Mais que previsíveis, os discursos
mostravam-se repetitivos.

“Há para aí quem ande a tentar calar-nos”, disse Rolão Preto de repente
em voz baixa, quase a rosnar. “Suspendem a Revolução e, quando a
permitem, cortam artigos, censuram frases inteiras, obrigam-nos até a
substituir a palavra camaradas por amigos, vejam só!, como se fôssemos
simples amigos numa paródia de burgueses pançudos e não verdadeiros
camaradas forjados no forno ardente da luta.” O tom tornou-se de repente
mais intenso e iniciou-se um crescendo. “Pois saiba essa gente que a
verdade, quando impedida de marchar, se refugia no coração dos homens e
vai ganhando em profundidade o que parece perder em superfície. Um dia,
essa verdade obscura sobe das profundidades onde se exilara e surge tão
forte claridade que rasga as trevas do mundo.” Estendeu os braços como se
quisesse abraçar quem o ouvia. “Esse dia, camaradas, está a chegaaar!”

A última frase foi gritada com grande empolgamento e arrancou mais
uma aclamação frenética dos espectadores.

“Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”
Toda esta tirada, formulada em torno das sucessivas intervenções

recentes da comissão de censura no jornal do nacional-sindicalismo,
Revolução, resgatou Artur dos seus pensamentos e trouxe-o para o presente.
Onde quereria o orador chegar?

“Ai, ai…”
O gemido do amigo atraiu a atenção de Garrão.
“O que foi?”
“Chiu!”
O fato, percebeu o major com atenção redobrada, é que o discurso

entrava na sua fase crucial e precisava de se concentrar nas frases seguintes
para não perder nada. Atrever-se-ia Rolão Preto a… a…?



“Falta a Portugal um verdadeiro chefe”, disse com deliberada
provocação o cabecilha dos camisas azuis, em tom baixo. Parecia rosnar,
embora a voz fosse claramente audível. A frase silenciou em absoluto a
multidão, que intuía uma importante evolução no discurso. “Temos o centro
a guiar-nos, o centro do juizinho, do bom senso, da moderação e da
prudência. O centro do formalismo universitário que formiga no silêncio
dos gabinetes e acha que a revolução se faz de cima para baixo, o centro
dos circunspectos que deambulam pelos corredores bafientos dos
ministérios a distribuir burocracia, o centro dos amanuenses que nos
impõem as velhas teorias financeiras, as austeridades e os rigores, o dever
de pagar a dívida e todos os absurdos conceitos econômicos em nome dos
quais o homem é escravo da plutocracia, da usura, do estado.” Bateu no
peito. “Pois nós, camaradas, não pertencemos a esse centro. Nós queremos
que os ricos sejam menos ricos para que os pobres sejam menos pobres e
sabemos que as verdadeiras revoluções são aquelas que vão de baixo para
cima. Temos o centro a chefiar-nos de terno e gravata quando os chefes das
nações que se estão a libertar das ruínas europeias vestem por toda a parte,
como signo da sua fé nas virtudes militares, uma farda ou uma camisa de
combate. Vêm-nos falar de moderação, de bom senso e de serenidade como
se fossem virtudes quando não passam de conversa de cátedra, conceitos de
meias tintas que talvez sirvam a imagem do ditador das Finanças mas não
servem necessariamente Portugal. Qual moderação? Qual bom senso? Qual
serenidade? Só as fórmulas totalitárias conseguem apaixonar os povos, pois
a esperança, camaradas, não pode ter limites, a esperança é o futuro de
Portugal! Viva a pátria!”

“Viva!”
“Viva o nacional-sindicalismo!”
“Viva!”
De mãos nas ancas e olhar de desafio perdido no infinito, à Mussolini,

Rolão Preto deixou o silêncio voltar a impor-se para retomar a palavra.
“Temos na sua tebaida da Rua do Funchal um avaro defensor dos

dinheiros públicos. Eu sei que o doutor Oliveira Salazar é homem honrado.
Acontece que ele não está dentro da revolução, não comunga das suas
ideias fundamentais, é apenas o fulcro supremo de uma engrenagem, a
cúpula necessária de um edifício que a revolução criou e mantém. Enquanto
os outros ditadores conquistaram o poder, o nosso aceitou que outros lho
conquistassem mas não deu para isso o seu esforço. Num país em que



tantos são os chefes por vaidade, este homem não o quer ser por modéstia.
A confissão tem uma nobreza que cativa. Acontece que o doutor Oliveira
Salazar não é o mandatário de uma ideologia, não levou consigo um
partido, um grupo, uma força política. A revolução colocou-o naquele lugar
para que ele dirija, para que ele governe. Diante do imperativo categórico
do seu destino, inesperadamente erguido à posição suprema, toma nas mãos
as alavancas e dispõe-se a governar. Mas, camaradas, será que governa com
a paixão que a hora exige?”

“Não!”, devolveram algumas vozes na multidão. “Não!” “Será que se
podem conduzir as aspirações revolucionárias de um povo com o sangue-
frio e o cálculo de quem conduz uma experiência de laboratório? Não será
antes baldado o empenho de quem quer moldar o ferro sem primeiro o
aquecer? Olhem para a Itália, onde as consequências da crise econômica
europeia são também profundas e amargas. O povo sofre, a angústia povoa
as almas do receio do que venha a ser o dia de amanhã. Um dia, porém, o
Duce assoma às varandas do Palácio Chigi, ergue a sua mão ao céu,
romanamente, clama a sua fé nos destinos da nação, grita a sua certeza na
vitória e então dos quatro cantos do país acodem ao apelo místico do chefe
as forças morais que mantêm os povos nas horas de provação e de luta,
passa no ar de Roma o sopro heroico do espírito da raça e a nação dispõe-se
a todos os sacrifícios, com coragem admirável, com vontade sem limites!”

“Du-ce! Du-ce! Du-ce!”
“A revolução, camaradas, não discute nem contemporiza. Ou se aceita

ou se rejeita. Governar em ditadura é comandar, é impor
discricionariamente a sua vontade, ou a vontade de um grupo, a outros
homens. Só as fórmulas totalitárias conseguem apaixonar os povos, pois a
esperança não pode ter limites sem que despedace as asas. Só os idealistas
apaixonados são os portadores de archotes que iluminam os povos na sua
grande e cerrada noite. Do alto do seu frio empirismo e moldado por um
temperamento antirrevolucionário, o doutor Oliveira Salazar quer dirigir a
paixão. Pois eu digo-lhe: dirigir uma paixão é apagar-lhe o fogo.”

“Ro-lão Pre-to! Ro-lão Pre-to!”
O orador passou as costas da mão pela testa para secar as gotas de suor

que lhe banhavam a pele.
“Há por aí quem queira pintar-nos como uma ameaça, como uns

cesaristas pagãos, como uns excitados que põem em causa a situação. A
esses respondo: quer queiram quer não, somos defensores da ditadura! Eu,



que nunca pedi nada ao doutor Oliveira Salazar, eu que nada lhe peço, eu
que só apareceria diante do doutor Oliveira Salazar com a cabeça bem
erguida, digo-lhe a ele, que me está ouvindo: doutor Oliveira Salazar, oiça
vossa excelência a alma nacional que vibra, escute os votos da mocidade
portuguesa e, se quer, alea jacta est! Mas, se não nos quiser, saiba que um
dia proclamaremos a revolta e nos disporemos a marchar a partir deste
quartel que está aqui ao nosso lado, este mesmo quartel de onde há sete
anos saíram os nossos gloriosos militares em imorredoira missão de
salvação da pátria ferida, para mais uma vez resgatar o Terreiro do Paço. Se
há coisa que não permitiremos são os desvios à revolução nacional de 28 de
maio. Na hora em que eu disser a palavra devida e marcharmos sobre
Lisboa, camaradas, não vejo, nesse dia da arrancada suprema, o que possa
mover o doutor Oliveira Salazar contra nós!” Estendeu o braço em
saudação romana. “Viva Portugaaal!”

A multidão devolveu a saudação estendendo um mar de braços em
direção ao estrado onde o orador se encontrava. “Viva!”

“Viva o 28 de maio!”
“Viva!”
“Viva a revolução nacional!”
“Viva!”
Soaram então os acordes de uma canção do nacional-sindicalismo e

milhares de vozes entoaram-na com entusiasmo. A parte política da
cerimônia estava pelos vistos encerrada e começava o folclore, primeiro
com aquela canção e a seguir com o desfile dos três mil camisas azuis ao
som dos tambores, dos clarins e dos muitos vivas que se lançavam por tudo
e por nada.

“Vamos embora”, disse Artur, puxando o amigo pelo braço. “Já não
estamos aqui a fazer nada.”

Os dois cortaram pela massa de gente e abandonaram o comício do
movimento nacional-sindicalista, dirigindo-se para os cafés do centro da
cidade. Caminharam durante alguns minutos em silêncio, ainda a digerir o
espetáculo que haviam presenciado e sobretudo as palavras que tinham
escutado.

“Será que entendi bem?”, questionou-se a certa altura Garrão, rompendo
o mutismo pensativo. “O tipo ameaçou mesmo lançar uma marcha contra
Salazar?”



Compenetrado ainda das últimas tiradas do chefe dos camisas azuis, as
primeiras que lhe escutara de desafio aberto ao presidente do Conselho,
Artur levou alguns momentos a responder e a articular em palavras os
pensamentos que nessa altura o assaltavam e lhe lançavam o espírito num
turbilhão de preocupações.

“Só fala assim quem sente o Exército a aquecer-lhe as costas”.



II

Havia algum tempo que Lian-hua reparara no novo colega de turma no
campus da Universidade de Yenching, em Pequim. Era um rapaz magro e
alto, de cabelo dourado liso e olhos azuis melancólicos que entrara a meio
desse ano lectivo de 1934. Chamava-se Benjamin Scott e, tal como a maior
parte dos rapazes que frequentavam a escola ou com quem ela se cruzava na
rua, passava o tempo a admirá-la. Com os seus olhos azuis e sorriso
cativante, Lian-hua era muito apreciada pelos adolescentes do sexo oposto,
mais a mais já com catorze anos e formas de mulher, curvando-se na cintura
e enchendo-se no peito.

A diferença é que, com Benjamin, Lian-hua devolveu o olhar. “Olá,
boneca”, saudou o rapaz ao fim de algumas semanas de trocas de olhares na
sala de aulas e no recreio. “Chamas-te Lao-hua, não é verdade?”

Envergonhada por ele lhe ter dirigido a palavra, mas sobretudo
agradada, a chinesa baixou os olhos e riu-se baixinho.

“Achas-me assim tão velha?”
O jovem americano encarou-a sem entender.
“Como?”
“Estou ofendida”, assegurou ela, fazendo beicinho e virando-se de lado,

como se estivesse zangada. “Chamaste-me velha.”
“Eu?!”
“Pois. Chamaste-me Lao-hua. Sabes muito bem que lao quer dizer velha

em chinês. Chamaste-me Flor Velha e estou muito ofendida, ouviste?
Lançaste-me um grande insulto. Vou queixar-me ao meu pai e ele saberá o
que fazer de ti.”

Benjamin abriu a boca, horrorizado com o equívoco. Que mil
suscetibilidades não teria ele ofendido na mente sensível daquela chinesa?

“Ah, desculpa!”, quase gritou. “Não sabia, acabei de chegar à China,
não falo chinês!”



“Desculpas!”, devolveu ela com ar empertigado. “Isso não passa de uma
desculpa esfarrapada!”

No meio do embaraço, e enquanto passava em revista com grande
urgência os motivos pelos quais lhe chamara Lao-hua, um pensamento
cruzou a mente do americano. Intrigado, estreitou as pálpebras.

“Mas, olha lá, já ouvi o professor de Matemática chamar-te várias vezes
Lao-hua…”

“Não te faças desentendido. Sabes muito bem que ele não me chamou
Lao-hua.”

“Então como te chamou?”
A garota meneou a cabeça, atirando os longos cabelos negros para trás

dos ombros, e endireitou-se, assumindo uma pose majestática, ou mesmo
imperial.

“Princesa Ming.”
Ele olhou-a com um misto de estupefacção e pânico.
“Oh!”, exclamou. “Uma princesa? Really?”
Lian-hua manteve a pose mais alguns instantes, prolongando a ingênua

convicção do jovem americano de que acabava de ofender uma figura da
realeza chinesa e assim criara um incidente com proporções potencialmente
graves, talvez mesmo calamitosas, para as relações entre os Estados Unidos
e a China, mas depressa a garota se desfez em gargalhadas.

“Não sou nada princesa”, acabou por dizer. “Chamo-me Lian-hua.”
Repetiu o nome na origem do equívoco. “Lian, não Lao. Lian-hua. O meu
pai é que costuma chamar-me princesa e o professor de Matemática, que é
amigo do meu pai, resolveu ser original e decidiu que eu não era uma
princesa qualquer, mas uma princesa Ming.”

Benjamin emitiu um longo suspiro, talvez até um pouco forçado.
“Ufa! Pregaste-me cá um susto! Pensei que à custa do meu engano

ainda o imperador me expulsava do país, a mim e à minha família. Ou então
prendia-nos ou… sei lá! O meu pai é que não ia achar graça nenhuma.”

“Além do mais, andas desatento porque na China já não há imperadores.
Somos uma república e temos um presidente em Nanquim. Mesmo que
fosse uma princesa não terias nenhum problema.”

“Folgo em saber”, disse ele. “Embora não perceba essa tua frase,
‘mesmo que fosse uma princesa’…”

“Não percebes?”, admirou-se Lian-hua. “O que eu quis dizer é que não
sou nenhuma princesa. Estava a brincar, entendes? O meu pai é professor



aqui na universidade, não é propriamente o imperador Puyi. Esse está com
os japoneses na Manchúria.”

Benjamin manteve o olhar fixo nela, o azul ocidental colado ao azul
asiático, o sorriso apenas levemente desenhado nos seus lábios rosados.

“Claro que és uma princesa”, sublinhou com intensidade. “Ninguém
pode ser assim tão bela se não for uma princesa.”

Estava conquistada.
O encontro com o jovem americano marcou o momento em que Lian-

hua descobriu o amor. É certo que por essa altura já se interessara pelos
romances e passava tardes inteiras a lê-los e a sonhar com príncipes
encantados. Começara com o livro de aventuras Shuihu Chuan, ou Todos os
Homens São Irmãos, e depois lera os contos maravilhosos Hsiyuchi, mas o
que verdadeiramente a encantara fora o Hong Lou Meng, ou Sonho no
Pavilhão Encarnado.

Ah, que romance! Lera-o de um fôlego, a imaginar que o Pavilhão
Encarnado era o Pavilhão Púrpura do avô Lao, o local onde ela aprendera o
que ser chinesa realmente significava, mas em versão romântica. Até a frase
de arranque do livro lhe pareceu carregada de magia: “A verdade torna-se
ficção quando a ficção é verdadeira; o real torna-se não-real quando o irreal
é real.” Que classe! Gostou tanto da obra que a leu três vezes!

Fê-lo às escondidas, claro, pois não se dizia que os romances eram uma
arte menor? Os chineses distinguiam a literatura enquanto veículo de
verdade da literatura que expressava emoções, sempre em detrimento desta
última, claro. Toda a gente proclamava que os romances e o teatro eram
indignos de ser qualificados como obras literárias pois exprimiam emoções
e não havia nada mais vulgar e baixo do que isso. O opróbrio que pesava
sobre os romances era tal que os seus autores escolhiam o anonimato para
não serem achincalhados. No entanto, toda gente os lia às escondidas.

Depois de ter conhecido Benjamin, Lian-hua vivia a sua própria
aventura amorosa e tinha amiúde a sensação de ser uma das personagens do
Sonho no Pavilhão Encarnado. Imaginava-se a bela e frágil Lin Daiyu, uma
das Doze Beldades de Jinlin, e fantasiava que o seu namoradinho americano
era o compassivo e inteligente Jia Baoyu, herdeiro da abastada Casa
Rongguo e nascido com um jade luminescente na boca.

Só lhe faltava ter ali o Pavilhão Púrpura do Jardim das Flores
Esplendorosas, o sítio onde o avô Lao a ensinara a ser quem era, como
cenário do romance que ela própria vivia na vida real. Isso não a impediu,



claro, de passar a trocar com Benjamin bilhetinhos na sala e sorrisos no
recreio, embora com o recato que se requeria de uma garota de boas
famílias. A discrição não foi no entanto suficiente para impedir que o caso
fosse notado e comentado entre os colegas de turma, mas que importava
isso?

Benjamin nada tinha a ver com Jia Baoyu e a Casa Rongguo, como é
evidente. Era antes filho de um professor de Inglês recentemente chegado
de Baltimore, e depressa se tornou conhecido na turma por Ben. Como se
tratava de moço alto, havia até quem gracejasse e lhe chamasse Big Ben.
Tal como a maioria dos americanos que lecionavam ou viviam na
Universidade de Yenching, os Scott eram cristãos ativos e envolviam-se nas
atividades da igreja do campus. Por causa disso, Lian-hua comunicou aos
pais que a partir dessa altura gostaria de frequentar a missa ao domingo, o
que provocou alguns ergueres de sobrolho.

“Que mosca lhe mordeu?”, admirou-se a mãe. “Querem lá ver que agora
deu em cristã?”

O marido encolheu os ombros.
“Cristã, budista, confucianista… o que interessa? Se queres que te diga,

tai-tai, ela até é bem capaz de ter razão. Vivemos aqui no campus entre
cristãos, não é verdade? Porque não começarmos a viver como eles?”

Os Yang seguiram-lhe o exemplo e começaram também a acompanhar a
missa aos domingos, mais por conveniência de integração social no meio
acadêmico da Universidade de Yenching do que por compromisso religioso.
De resto, a família Yang tinha dificuldade em assimilar as ideias religiosas
dos cristãos. Por que razão viviam eles tão preocupados com a vida eterna?
Não seria isso uma evidente tolice? Como podia aquela gente desejar viver
para sempre? Não saberiam eles que a vida é impermanência, como dissera
Buda? E que utilidade havia numa religião centrada em Deus? Não seria
mais prático centrá-la no homem, como Confúcio fizera?

Sempre que ia à missa, o casal era assaltado por aquelas interrogações.
Os ocidentais pareciam ter dificuldade em compreender que podia haver
uma moral que não remetesse para uma entidade divina. Por outro lado,
nem Bang nem a mulher entendiam por que motivo havia necessidade de
recorrer a um ser transcendente para validar a ética e os bons costumes. Não
era afinal mais Correto que as pessoas fossem honestas, não por recearem a
punição divina, mas porque a sua consciência humanista, o seu civismo e o
seu respeito próprio assim o impunham?



Todas estas reflexões estavam naturalmente ausentes do pensamento das
filhas, em particular da mais velha. Lian-hua sentia-se de resto mais
preocupada com a presença da família na igreja, coisa que não era do seu
inteiro agrado. Não pensara afinal naquelas ocasiões para manter o contato
com Benjamin? Como poderia eia fazê-lo com a família inteira às costas? A
presença dos pais inibia-a e atrapalhava-a, mas não a travou inteiramente.

Quando chegava mais tarde à missa tinha o cuidado de arrastar a família
para um lugar próximo do sítio que os Scott ocupavam na igreja, e o rapaz
fazia o mesmo sempre que chegava depois dos Yang.

O jogo entre Lian-hua e Ben em plena igreja prolongou-se algumas
semanas, mas ao fim de um mês já a mãe dela o havia descoberto.

“Tenho uma novidade para te dar”, segredou Meixing ao marido na
missa depois de surpreender uma troca de olhares entre os dois. “A tua filha
está apaixonada.”

“Qual delas?”
“A Chu-hua.”
Bang desviou o olhar para a sua mais pequena, que acompanhava a

missa com ar enfadado.
“A sério?!”
“Achas?”, questionou a mulher, cruzando os braços numa expressão de

repreensão por ele não perceber o óbvio. “Claro que não, tonto! É a Lian-
hua! A pobre da Chu-hua tem apenas onze anos, coitadinha.”

Os olhos do marido voltaram-se para a filha mais velha, que parecia
muito compenetrada nos cânticos do coro infantil da Universidade de
Yenching.

“Como sabes isso?”
Leixing apontou para uma fileira de nucas loiras alinhadas duas filas

diante deles.
“Não a vês trocar olhares com aquele rapazinho? Ele farta-se de virar a

cabeça para aqui e ela para ali.”
O marido fixou o olhar na família.
“Mas… aquele é o Scott!”, constatou, admirado. “É meu colega na

universidade. Chegou apenas há uns meses para substituir o Collins.”
“Pois o filho dele anda embeiçado pela nossa Lian-hua. Achas que

devíamos convidar o teu colega e a família para um jantar?”
Bang encarou a mulher com uma expressão atônita.



“Estás doida, tai-tai?” Fez um gesto firme com a mão a cortar o ar. “Não
vamos encorajar uma história de adolescentes, ouviste? Era o que mais
faltava! Além do mais nem sequer são chineses. Não vou entregar a minha
filha a… a esses bárbaros.”

“Qual é o mal? Não és tu que passas a vida a dizer que os tempos
mudaram? Lá diz o ditado, não tenhas medo de avançar devagar, receia
apenas ficar parado. Temos de acompanhar os tempos. Se queres que te
diga, até acho que seria interessante ter um genro americano.” Meixing
suspirou. “Ainda arranjávamos maneira de ir viver para a América.”

A incredulidade no olhar do marido não conhecia limites.
“Estás doida, tai-tai?”
“Nunca estive tão lúcida na minha vida. Não vês o que se passa aqui na

China? Estamos ensanduichados entre os piratas anões na Manchúria e os
sovietes que os bandidos vermelhos ergueram no outro lado da China. Até
os russos nos invadiram em Xinjiang este ano!”

“Os piratas anões são um problema, é verdade, mas os bandidos
vermelhos encontram-se encostados às cordas. Com a ajuda do senhor
Hitler e dos conselheiros alemães que ele nos mandou, mais as armas
modernas que nos enviou, as nossas forças estão a dar cabo desses
bandidos.”

“Estarão mesmo? Não viste o que acabou de acontecer? Quando nos
preparávamos para lhes desferir o golpe final, os bandidos escaparam-nos
por entre os dedos naquela retirada a que pomposamente chamam agora
Longa Marcha.”

“É tudo bazófia, tai-tai”> disse o marido. “Os bandidos vermelhos
safaram-se no ano passado porque a chegada dos piratas anões à Grande
Muralha obrigou o nosso exército a suspender o ataque final ao soviete de
Jiangxi. Mas esta nova campanha contra os comunistas está a resultar. Os
bandidos vermelhos tinham duzentos mil homens e agora a sua força foi
reduzida a metade. Estão a ser aniquilados. Essa Longa Marcha de que
tanto falam não passa de uma fuga desesperada. Além do mais, os nossos
homens não os vão largar. Temos quase um milhão de soldados naquela
área e o nosso exército não vai parar enquanto não os exterminar.”

A mulher abanou a cabeça, pessimista.
“Não sei, não”, murmurou. “Tu próprio me disseste que ouviste o

general Chiang Kai-shek defender que só trinta por cento da nossa vitória
sobre os bandidos vermelhos é militar. O resto da batalha decorre no campo



político, e não tenho a certeza de que estejamos a derrotar politicamente
essa gente. Mesmo que exterminemos os bandidos, poderemos exterminar
as suas ideias? Não ouves os estudantes universitários volta e meia a saírem
às ruas para dar vivas aos comunistas? Olha que isto ainda vai dar para o
torto e…”

“Não digas disparates”, cortou o marido. “Aconteça o que acontecer e
ganhe quem ganhar, somos chineses e vivemos na China. Não tenho a
menor intenção de abandonar o meu país.”

A mulher bufou. Gostaria de contra-argumentar e fazer-lhe ver que a
situação se tornara mais periclitante do que parecia, mas não era o
momento. Apesar de discutirem em sussurros, atraíam já olhares de censura
de vários americanos, incomodados pela conversa bichanada dos chineses
em plena missa.

“Como queiras”, assentiu, conciliatória. “De qualquer modo isso não
impede que os convidemos para jantar, pois não?” “Ouve, tai-tai, mesmo
aceitando que os tempos estão a mudar e que ela possa casar com um
estrangeiro, o fato é que a Lian-hua tem apenas catorze anos, é praticamente
uma criança. É normal que se comece a interessar por rapazes, mas isso não
quer dizer que vamos agora transformar um namorico num casamento, pois
não?”

“A minha mãe casou com treze anos.”
“A tua mãe casou no tempo da dinastia Qing, tai-tai. As coisas já não se

fazem assim. Não viste a lei que o Kuomintang aprovou, a dar direitos às
mulheres? Os tempos são diferentes.”

Sucessivos “chiu!” e mesmo um pedido de “silêncio!” ergueram-se
entre os fiéis sentados em redor deles. Tiveram de se calar. No entanto,
Bang passou a estar atento à filha mais velha.

Ao fim de apenas dois minutos notou que o rapaz loiro sentado à frente
espreitou para trás e piscou o olho na direção da garota, tendo Lian-hua
devolvido um sorriso. Não havia dúvidas, a sua princesa estava mesmo
apaixonada. Mas seria aquele americano príncipe talhado para a sua
menina? Deveria deixar o caso correr naturalmente? Talvez a mulher tivesse
razão, reconsiderou, ponderando o assunto mais a frio.

Por que não convidar os Scott para jantar?



III

O sol jorrava pela janela do gabinete e incidia sobre o jornal que Salazar
lia com uma expressão ambígua; olhando para ele era difícil perceber se
estava irritado ou com vontade de rir. Sobre o tampo de vidro da sua
secretária estava pousado o último exemplar de Revolução, mas o que o
chefe do governo tinha nesse momento em mãos era o suplemento
destacável do jornal do movimento nacional-sindicalista, A Revolução dos
Trabalhadores.

“Já viu isto, major Teixeira?”, perguntou sem tirar os olhos do
suplemento. “A comissão de censura cortou metade dos textos deste
pasquim mas os rolões continuam a publicá-lo. Isto é que é perseverança,
hem?”

“Se me permite, senhor doutor, e considerando o apoio de que os
camisas azuis gozam nos meios militares, o que me surpreende a mim é que
vossa excelência consiga fazer isso ao jornal dos nacional-sindicalistas e o
Exército ainda não o tenha deposto a si.”

O ditador esboçou com os lábios finos um sorriso trocista.
“Oh, isto não é nada”, observou. “Já lhes suspendi o jornal, já lhes

encerrei sedes, já os proibi de saírem à rua em manifestações, até já lhes
interditei as conferências em recintos fechados. A tropa refila, queixa-se ao
senhor presidente da República, move influências mas… ainda cá andamos,
não é verdade?”

Sentado diante da secretária do presidente do Conselho, Artur curvou-
se, puxou para o regaço a pasta que trouxera para aquela reunião mensal de
ponto da situação e retirou do interior uma folha que desdobrou e estendeu
ao seu interlocutor.

“Creio, senhor doutor, que deveria ler com atenção este documento.”
Salazar pegou na folha.
“O que é isto?”



“É uma carta que anda a circular nos meios militares e que veio esta
manhã parar às minhas mãos quando me dirigia ao meu gabinete no Estado-
Maior. É assinada pelo secretário-geral do movimento nacional-sindicalista,
como pode constatar. Ora leia, por favor.”

Os olhos intrigados do ditador pousaram no texto dactilografado a
caracteres negros.

As últimas jornadas de Coimbra, do Porto e de Braga vieram convencer-
nos de que é indispensável e urgente organizarem-se em cada cidade
brigadas de choque/ formações de autodefesa comandadas por oficiais do
Exército, que protejam e garantam eficazmente a livre expansão do nosso
movimento. Se o camarada estiver disposto a alistar-se na brigada de
choque de Lisboa, queira apresentar-se na sede deste Secretariado, Rua
Garrett, 80, 1.° D.to, tel. 28362.

A bem da Nação,
Alberto de Monsaraz
Salazar levantou os olhos da missiva e fitou o visitante com uma

expressão interrogativa.
“Brigadas de choque?”
“Estão a introduzir uma versão portuguesa dos squadristi fascistas

italianos, das milícias bolcheviques russas e dos camisas castanhas
hitlerianos. É uma milícia armada que andam a recrutar nas fileiras do
próprio Exército e que tencionam usar vá-se lá saber como.”

O ditador voltou a concentrar-se na carta, como se se quisesse certificar
de que lera bem.

“Isto é muito grave!”
“Andei a inquirir e disseram-me que estas brigadas de choque são para

simples proteção dos eventos organizados pelo movimento nacional-
sindicalista, mas quem nos garante que isso não passa de um pretexto e que
eles depois não os usam para andar aí à trolha, ou pior, para atuar contra as
autoridades? Se isto for permitido, o governo arrisca-se a perder a mão
sobre os acontecimentos. ”

“Com certeza!”, exclamou Salazar, escandalizado com o folheto. “Não
pode haver milícias à solta! Uma coisa destas é impensável!”

“Foi justamente por isso que tomei a liberdade de lhe…”
A porta do gabinete abriu-se de repente e Antero Leal Marques, o chefe

de gabinete do ditador, interrompeu a reunião.



“Senhor doutor!”, disse, a urgência a dominar-lhe a voz e a incendiar-
lhe o olhar. “Há aqui uma chamada urgente que vossa excelência não pode
deixar de atender.”

“O que foi, Antero?”
“Trata-se do senhor ministro da Guerra.”
O chefe do governo revirou os olhos e fez um esgar enfadado. “O que

me quer esse agora?”
“Não é o senhor ministro, é o capitão Agostinho Lourenço”, disse Leal

Marques num tom tenso. “Parece que recebeu uma informação do agente da
PVDE que está em Caçadores 5 a acompanhar o senhor ministro da Guerra
na cerimônia de homenagem ao senhor presidente da República. Passou-se
uma coisa desagradável e ele precisa muito de falar consigo.” “Faça o
obséquio de mo passar.”

O capitão Agostinho Lourenço era o diretor da recentemente criada
Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a unidade que resultava da fusão
da Polícia Internacional Portuguesa com a Polícia de Defesa Política e
Social. As siglas, PVDE, explicavam aliás que aquela polícia já fosse
jocosamente conhecida nas conversas de café por pevide.

O telefone em cima da secretária tocou e Salazar atendeu. “Está lá?
Estou?” Fez uma pausa. “Boa tarde, capitão Lourenço. Então o que se
passa?” Nova pausa. “Hmm-hmm.” Outra pausa. “Ele disse o quê?” O
semblante do ditador contorceu-se numa máscara de incredulidade. “O
quê!?” Permaneceu um instante em silêncio a ouvir o que do outro lado da
linha lhe comunicava o responsável da PVDE. “Obrigado, capitão
Lourenço. Vou tratar do assunto. Passe bem.” O ditador desligou o telefone
e ficou meditativo, o olhar vidrado num ponto indefinido, os pensamentos
claramente longe dali. A porta do gabinete voltou a abrir-se e Leal Marques
reapareceu.

“Deseja alguma coisa, senhor doutor?”
Ao ouvir a pergunta do seu chefe de gabinete, Salazar estremeceu e

regressou ao presente.
“Ligue para o Palácio de Belém, se faz favor. Solicite uma audiência

com o senhor presidente da República.”
“Para quando?”
“Logo que possível.”
“Se sua excelência perguntar pelo assunto, o que deverei dizer, senhor

doutor?”



“Diga que lhe quero apresentar cumprimentos pelo seu sexto aniversário
como presidente da República.”

“Mais nada?”
Empurrando a poltrona para trás, o ditador pôs-se de pé e caminhou

com passos distraídos para a janela, onde se plantou e de onde contemplou
a rua.

“O resto dir-lhe-ei eu pessoalmente.”
Antes de a reunião do Conselho de Ministros se iniciar, Salazar

solicitara a Artur que aguardasse na antecâmara da sala de conferências. Os
acontecimentos haviam-se precipitado na véspera. O presidente do
Conselho tivera a sua audiência privada com o presidente da República e
convocara para essa manhã a reunião do governo. Sem nada entender do
que realmente se passava, o major sentou-se numa das várias cadeiras
vazias que se encontravam na antecâmara e deixou correr o tempo.

Sabia que não deveria esperar muito. Desde que o ditador assumira a
chefia do governo que o método de funcionamento do Conselho de
Ministros sofrera alterações profundas, mudanças que tornavam as reuniões
do governo muito mais raras e bem mais breves. Como ditador que era,
Salazar não acreditava em decisões colegiais, pelo que substituíra a tradição
anterior de grandes reuniões do Conselho de Ministros, em que todas as
semanas os ministros se juntavam a uma mesa para tomar decisões em
conjunto, por reuniões individuais com cada ministro. Os ministros
passaram a ser encarados como técnicos a quem competia transformar as
instruções do presidente do Conselho em propostas concretas, o que
aligeirou significativamente o trabalho do governo e concentrou quase tudo
no seu chefe.

“Senhor major, quer um café?”
A atenção de Artur fixou-se na pessoa que falara. Tratava-se do chefe de

gabinete de Salazar.
“Não, obrigado.”
“Isto não deve demorar, fique descansado.”
A intervenção de Leal Marques deu-lhe a oportunidade que procurava.

O chefe de gabinete era um amigo que Salazar trouxera de Coimbra, onde
exercera as funções de tesoureiro da Fazenda Pública. O ditador fizera dele
o seu colaborador mais próximo, tendo chegado a confiar-lhe a criação da
Inspeção Geral de Finanças, organismo que incrivelmente não existia no



tempo da República. Se alguém estava a par do que se passava nos
corredores do poder, era Leal Marques.

“Desculpe a indiscrição, mas como deve compreender estou preocupado
com a evolução dos acontecimentos”, disse Artur. “Porquê esta reunião de
emergência? O que se passa?” O chefe de gabinete suspirou.

“É o senhor ministro da Guerra, receio bem. Tem estado a dar
problemas ao senhor presidente do Conselho.”

“Sei bem que o major Alberto de Oliveira é um nacional-sindicalista. O
que fez ele desta vez?”

“Foi longe de mais”, considerou o chefe de gabinete, deixando
transparecer o nervosismo. “Ontem decorreu em Caçadores 5 uma grande
cerimônia de homenagem ao senhor presidente da República. Parece que o
senhor ministro da Guerra aproveitou a ocasião para pôr em causa a
autoridade do senhor presidente do Conselho diante de toda a gente,
incluindo o senhor presidente da República. Segundo o capitão Lourenço, o
senhor ministro terá dito, e cito-o literalmente, ‘se sou ministro da Guerra
sou-o pela mão de vossa excelência porque só com vossa excelência o
Exército serve bem a nação?.”

“Só com vossa excelência?”
“Foram as suas palavras exatas. O que quer dizer que o senhor ministro

da Guerra, apesar de pertencer ao governo, entende que não tem de
responder perante quem o chefia.”

“E o que respondeu o senhor presidente da República quando ouviu
isso?”

O chefe de gabinete encolheu os ombros.
“Nada.”
“Está a brincar…”
“Antes estivesse, senhor major. E há mais. Consta que várias unidades

militares já reagiram e fizeram saber que estão prontas a defender o senhor
ministro de qualquer castigo.”

“Mas isso é um comportamento sedicioso…”
“Justamente, senhor major.”
“E o que disse o senhor presidente da República na audiência que teve

entretanto com o senhor presidente do Conselho?’5
“Pois, essa é a outra parte do problema. Sua excelência o senhor

presidente da República parece ter-se queixado de que não tem sido
salvaguardado o seu prestígio de chefe de Estado, que há quem procure



menosprezá-lo ou limitá-lo, que se tem deixado diminuir a sua categoria
política pessoal sem que o governo o defenda ou valorize… enfim, uma
série de insinuações que deixaram o senhor presidente do Conselho muito
incomodado. O doutor Sal azar concluiu que pelos vistos não dispõe da
total confiança do senhor presidente da República e que, assim sendo, não
tem condições para continuar à frente do governo. Daí que tenha convocado
este Conselho de Ministros extraordinário.”

Os olhos de Artur fixaram-se na porta para lá da qual decorria nesse
momento a reunião de emergência do governo. Não era difícil perceber o
que lá dentro estaria a ser dito.

“Isto anda bonito, sim senhor.”
A porta da sala de conferências abriu-se e os ministros começaram a

sair a conta-gotas, a sós ou em pares, o ar taciturno, as conversas
sussurradas, os olhares carregados. Depois apareceu Salazar, rodeado por
dois ministros e em diálogo reservado; as expressões dos ministros eram
tristes e a do ditador tensa.

O presidente do Conselho girou a cabeça em redor e ao ver o seu chefe
de gabinete fixou-se nele.

“Antero, o meu bilhete?”
“São dois bilhetes, senhor doutor, e o Antônio já os trouxe da estação”,

respondeu Leal Marques, entregando-lhe dois pequenos retângulos com o
logótipo da CP. “É o rápido das dezanove e quarenta e cinco. A seguir terá
de apanhar em Coimbra B a ligação para Santa Comba Dão.”

“E o senhor?”
“Eu tenho de finalizar uns assuntos, mas seguirei para Coimbra na

próxima semana. A dona Maria de Jesus, no entanto, deverá acompanhar
vossa excelência até Santa Comba. Já tem os seus bilhetes e está a preparar
as malas para a viagem.”

Depois de guardar os bilhetes no bolso, Salazar virou-se para Artur.
“Senhor major, tenho aqui uma coisa para si.”
O militar, que já se tinha levantado, foi ter com o chefe do governo.
“Sim, senhor doutor?”
Salazar retirou um envelope do outro bolso do casaco e estendeu-o.
“Será que me faz o obséquio de levar esta missiva em mão ao senhor

presidente da República? Cuidado, não a perca. Trata-se do ofício com o
meu pedido de demissão.”



O oficial ficou a olhar para a carta, como se não percebesse a solicitação
que lhe era feita. Por que raio o chefe do governo estava a fazer dele moço
de recados? Não era afinal um oficial do Exército?

“Eu, senhor doutor? Mas… mas…”
“Tem de ser o senhor”, insistiu o ditador. “Não está à espera que mande

o meu chauffeur levar a minha carta de demissão ao Palácio de Belém, pois
não? É crucial que seja um militar a entregar esta missiva ao senhor
presidente da República. Em mão, sublinho. E, atenção, faça a entrega pelas
oito da noite, quando eu já estiver a caminho de Santa Comba Dão. Olhe
que esse pormenor é importante, ouviu?” “Mas há tanta gente que poderia
levar esta…”

“Quando o vir a si, o senhor presidente da República perceberá o
simbolismo da escolha do meu enviado e entenderá a gravidade do
momento”, explicou Salazar. “Não se esqueça de que foi o senhor major
que nos juntou, a mim e ao general Carmona, naquela boleia para Lisboa
logo após o 28 de maio. Lembra-se disso?”

“Como poderia esquecer?”
“Além do mais, foi a si que o senhor presidente da República dois anos

mais tarde confiou a missão de me convencer a assumir a pasta das
Finanças e foi também a si que eu há dois anos confiei a missão de
convencer o senhor presidente da República a confiar-me a presidência do
Conselho. Terá pois de ser o senhor major a prestar-me um último serviço e
a entregar esta noite ao senhor presidente da República esta derradeira carta
com o meu pedido de demissão. Espero que não veja inconveniente
nisso…”

Vencendo a hesitação, Artur acabou por pegar no envelope e guardá-lo
no bolso interior do casaco.

“Esteja descansado, senhor doutor”, assentiu por fim. “A carta será
entregue.”

“Ótimo, senhor major. Vá com Deus.”
Enfim compenetrado de que havia de fato bons motivos para que o

chefe do governo o tivesse escolhido a ele, e decidido já a levar a cabo a
missão de estafeta que acabava de lhe ser confiada, pôs-se em sentido e fez
continência. Bateu com o tacão das botas no soalho, rodou nos calcanhares
e abalou dali sem olhar para trás.



IV

Não era possível ignorar a garota de farda escolar que descia a rua a
espreitar as vitrinas das lojas e das pastelarias. Apesar de adolescente, uma
vez que tinha apenas doze anos, o corpo magro e alto já ganhara curvas,
ligeiras mas uma amostra da bela mulher que ali viria, e o rosto era
iluminado por olhos azuis vivos e um sorriso fácil. O que mais nela
impressionava, no entanto, acabavam por ser os cabelos, já não quase
brancos como na infância, mas de um loiro brilhante; pareciam fios de ouro
lisos que desciam até às costas e que em dia de sol cintilavam ao ponto de
ofuscar.

A meio do caminho, a garota deteve-se diante da montra de uma
confeitaria russa e pôs-se a namorar uns pastéis pirozhki.

“Nadija!”, chamou uma voz masculina do outro lado da rua. “Nadija,
onde vais?”

Nadejda virou-se e viu o rapaz que por vezes a abordava no recreio da
escola ou se punha no portão à espera que ela saísse para tentar meter
conversa; chamava-se Yuliy, mas era conhecido por Yul. As atenções que
ele lhe dedicava agradavam-lhe, claro, mas por vezes tornavam-se
incomodativas, até porque aquele não era o único moço de Dairen a
procurar aproximar-se dela, embora fosse de longe o mais persistente.

“Privet, Yul”, saudou-o, voltando-se de novo para os pirozhki. “Vou
para casa, claro. por quê?”

O rapaz olhou para os pastéis na vitrina.
“Queres um pirozhok, é?”
“Adorava.”
“Se eu to comprar, dás-me um beijo?”
A proposta fez Nadejda hesitar. Olhou para Yuliy com uma expressão

entre perscrutadora e pensativa e só a desfez para esboçar um sorriso
radioso.



“Só se me comprares dois.”
O admirador meteu a mão ao bolso e fez a conta às moedas que de lá

retirou.
“Combinado.”
O rapaz correu para o interior da pastelaria e Nadejda ficou a vê-lo pela

vitrina a indicar os pastéis e a entregar as moedas à empregada. Instantes
depois saiu do estabelecimento com dois pirozhki nas mãos. Nadejda pegou
neles e, antes de os trincar, colou-lhe na face esquerda o beijo prometido.

“Não me dás outro?”
“Combinamos um beijo pelos dois pirozhki, não foi?”, argumentou ela,

nada disposta a ceder mais do que era obrigada. “Então só tens direito a
um.” Amaciou a voz, como se fizesse uma grande concessão. “Mas deixo-te
acompanhar-me a casa, se quiseres.”

“Onde moras?”
“No bairro de Bunkadan”
Não era tão perto como isso, mas a distância até agradava a Yuliy uma

vez que significava que a acompanharia por algum tempo.
Recomeçaram a descer a rua, ele aos saltinhos de excitação e a fazer

cambalhotas e outras acrobacias destinadas a impressioná-la, ela a comer os
pastéis com aparente indiferença, apenas com um ou outro comentário
displicente para alimentar a ilusão de que seguia com muito interesse todas
aquelas proezas masculinas.

“Viste?”, perguntou Yuliy depois de dar um salto mortal em pleno
passeio. “Viste o que fiz?”

“Hmm-hmm”, assentiu ela, sempre a mastigar. “Sim senhor, és um
grande atleta.”

Passaram diante do Hotel Versailles, onde um ardina apregoava aos
quatro ventos os seus jornais com notícias de que os comunistas se estavam
a reagrupar após a sua Longa Marcha pela China e de que a guerra civil
com o Kuomintang iria continuar nesse ano de 1934. Nadejda viu dois
oficiais japoneses pagarem ao jornaleiro e retomarem o caminho em direção
ao hotel com os jornais debaixo do braço. Cruzaram-se no passeio e os
militares nipônicos se viraram para ela.

“Kawai, ne?”, observou um deles.
“Hai”, concordou o outro.
Os japoneses desapareceram no interior do Versailles, mas o comentário

não passou despercebido à garota. Olhou para Yuliy e o viu com semblante



fechado; era óbvio que entendera o que eles haviam dito e que de algum
modo se sentia perturbado.

“Olha lá, Yul, não és tu que andas aprendendo japonês?”
“É obrigatório no meu ano.”
Indicou com o polegar a porta do hotel que os oficiais tinham acabado

de franquear.
“Então o que disseram eles?”
O rapaz encolheu os ombros.
“Nada.”
“Nada, não. Disseram alguma coisa, que eu ouvi. O que foi?”
“Nada, já te disse.”
Desagradada com a evidente falta de vontade do seu pretendente de

traduzir as palavras dos japoneses, Nadejda parou no meio do passeio e pôs
as mãos à cintura, em postura de desafio.

“Disfarças mal, Yul Brynner! Não davas para ator!” Apontou-lhe o
dedo, como se fizesse um aviso. “Se não me disseres, não te deixo me
acompanhar até a casa. Nem hoje nem nunca mais. ”

Para Yuliy tratava-se de uma ameaça séria. Havia muito tempo que
tentava aproximar-se daquela que, para ele, era a garota mais linda da
escola. Agora que alcançara importantes progressos, não podia deixar que
tudo se desfizesse.

“Disseram que és bonita.”
“Só isso?”
O rapaz soltou um riso nervoso. Definitivamente, não era fácil agradar

àquela garota.
“Parece-te pouco?”



V

Ainda a mastigar e com as pontas do bigode branco manchadas de
vinho tinto, o general Óscar Carmona apareceu à porta do pequeno gabinete
do seu ajudante de campo, o tenente Carvalho Nunes, e encarou com ar
vagamente enfastiado o visitante que aí o aguardava; parecia evidente que
não lhe agradara nada ter sido forçado a interromper o jantar para atender
quem quer que fosse, ainda menos tratando-se de assunto de serviço.

“O que se passa, major Teixeira?”, perguntou com cara de poucos
amigos. “Espero que haja uma boa razão para me obrigar a vir aqui falar
consigo. Aconteceu alguma coisa no Estado-Maior?”

Sempre em sentido, Artur fez continência e estendeu-lhe o envelope.
“Trata-se de um ofício da mais elevada importância, excelência. Recebi-

o do senhor presidente do Conselho com instruções expressas de lho
entregar em mão.”

O presidente da República espreitou o sobrescrito com ar desconfiado.
“Isso não podia esperar por amanhã?”
“Quando vossa excelência ler o conteúdo, estou certo de que

compreenderá a urgência do caso.”
Percebendo que não tinha alternativa, o general Carmona pegou no

envelope e, com um gesto displicente, rasgou-o pela borda. Extraiu a carta e
desdobrou-a. Meteu a mão ao bolso interior do casaco e esboçou uma careta
de contrariedade.

“Ah, que maçada! Esqueci-me dos óculos!”, rezingou. Estendeu a
missiva ao ajudante de campo. “Senhor tenente, leia-me isto, se faz favor.”

O tenente Carvalho Nunes pegou na carta e leu-a em voz alta.
“‘Excelentíssimo senhor presidente da República, refleti longamente

sobre as considerações que vossa excelência me transmitiu ontem em
Belém acerca de certos aspectos ou fatos da política interna. Sou obrigado a
dar-lhes a maior atenção e a não desconhecer o sentido que claramente me



pareceram traduzir. Julga vossa excelência que se tem procurado ou deixado
atingir o prestígio do chefe de Estado, que aliás nunca ao governo pareceu
mais alto e assegurado na consciência nacional. Esta é a minha opinião e
suponho que a forma como a governação pública tem sido dirigida não
podia ter outro resultado que o engrandecimento da figura do senhor
presidente da República, embora não se tenha criado à sua volta, por altas
conveniências nacionais, a mística de um chefe político.’”

O general Carmona interveio.
“Mítica?”
“Mística, senhor presidente.”
“Ah, muito bem. Prossiga,”
O ajudante de campo regressou ao texto.
“‘Mas esta convicção de nada vale contra a de vossa excelência e eu não

tenho outra forma mais frisante de demonstrar a vossa excelência o erro do
seu juízo que afastando-me do governo do país. Creio que o Conselho de
Ministros não interpretará de modo diferente nem as palavras de vossa
excelência nem a necessidade de marcar uma atitude conveniente, sendo
pois natural que na sua reunião desta tarde o governo delibere apresentar a
vossa excelência o seu pedido de demissão. Para que…’”

O chefe do Estado deu um passo para trás. Parecia cambalear, o que
levou o ajudante de campo a interromper a leitura da carta e a acudir com
prontidão.

“Senhor presidente, precisa de alguma coisa?”
O general deixou-se cair numa cadeira que o tenente Carvalho Nunes

foi buscar e, tendo um empregado aparecido entretanto com os óculos, leu
ele próprio a missiva do chefe do governo para se certificar de que as
palavras que escutara haviam mesmo sido escritas.

No final levantou os olhos para o emissário que a tinha trazido.
“Mas… mas… o que…”, titubeou, ainda mal refeito do choque. “Que

raio aconteceu para o senhor presidente do Conselho fazer uma coisa
destas?”

“Sobre esse assunto, penso que vossa excelência terá de falar com ele.
Limito-me a cumprir o meu papel de emissário. ”

O chefe de Estado virou-se para o seu ajudante de campo.
“Convoque-me imediatamente o senhor presidente do Conselho. Quero

falar com ele.”
“Sim, excelência.”



O ajudante de campo precipitou-se para o telefone pousado sobre a sua
secretária, mas Artur travou-o.

“Não vale a pena ligar para o gabinete porque o senhor doutor já lá não
trabalha”, anunciou num tom frio, ciente de que o tenente Carvalho Nunes
era um dos apoiantes dos camisas azuis e dos oficiais que mais
envenenavam o presidente da República contra o chefe do governo. “O
senhor doutor despediu-se dos funcionários, agradecendo-lhes a ajuda que
lhe prestaram enquanto esteve na chefia do governo, e encontra-se neste
momento no comboio a caminho de Santa Comba Dão.”

Sentado na cadeira onde quase caíra, o general Carmona ouviu estas
palavras com absoluta incredulidade.

“O quê?”
“O senhor doutor foi-se embora.”
O chefe de Estado sacudiu a cabeça, como se tentasse assim livrar-se da

neblina que o impedia de pensar com clareza.
“Desculpe, major Teixeira, tenha paciência mas vai ter de me

esclarecer”, disse, dessa vez com firmeza. “O que raio levou o senhor
presidente do Conselho a demitir-se? Foi apenas o que eu lhe disse na nossa
audiência de ontem?”

“Creio saber que foi isso e também os acontecimentos em Caçadores 5.”
“Está a referir-se às palavras do senhor ministro da Guerra?”
“Justamente, senhor presidente.”
Agastado, o presidente da República descarregou a frustração batendo

com o calcanhar direito numa perna da cadeira.
“Irra, que suscetibilidade!”, exclamou. <£0 major Alberto de Oliveira

limitou-se a me declarar lealdade. Eu sou o chefe supremo das Forças
Armadas, que raio! Não podem agora os militares afirmar a sua lealdade
perante o chefe supremo sem que se desencadeie uma crise de regime? Mas
onde é que já chegamos?”

“Se me permite, excelência, não foi isso o que levou o senhor doutor a
se demitir”, corrigiu Artur. “O que ele não aceita é que o senhor ministro da
Guerra tenha dito que só a si deve responder.”

“Mas o senhor ministro da Guerra não disse tal coisa!” 
“Creio, excelência, que ele terá dito que era ministro da Guerra pela

mão de vossa excelência, a quem servia, e que só com vossa excelência o
Exército servia bem a nação. É falso que o senhor ministro da Guerra o
tenha dito?”



O rosto do general Carmona enrubesceu.
“Bem… uh… sim, de fato disse qualquer coisa parecida com isso, é

verdade.”
“Se o senhor ministro declarou em público que só era ministro da

Guerra pela mão de vossa excelência, a quem servia, isso significa que
entende que não é responsável perante mais ninguém, nem perante o senhor
presidente do Conselho, a quem pelos vistos não serve apesar de ser seu
ministro. Quem é, excelência, o presidente do Conselho que aceita que um
membro do seu governo diga uma coisa dessas, para mais em cerimônia
pública?”

A pergunta pareceu atrapalhar o chefe de Estado.
“Pois, está bem, mas se o senhor doutor Salazar entende que essa

declaração está mal, só tem de vir falar comigo, não lhe parece? Que eu
saiba, os equívocos fazem-se mas também se desfazem.”

“Foi o que ele fez ontem…”
“Ele ontem apenas me veio apresentar cumprimentos pelo sexto

aniversário da minha proclamação como presidente.” “Perdoe-me o
atrevimento da pergunta, mas nessa ocasião vossa excelência não mostrou
desagrado em relação ao governo?”

A pergunta embatucou o general.
“Pois… bem…”
“Esse é o problema, excelência.”
O presidente da República acenou com a missiva que mantinha na mão.
“Seja”, assentiu. “Se se queria demitir, no entanto, porque não mo disse

pessoalmente, em vez de me mandar esta carta?”
“Se me permite, excelência, o senhor doutor terá sido informado de que

as palavras do senhor ministro da Guerra foram proferidas diante de si, e
vossa excelência, segundo lhe disseram, não terá contraditado o senhor
ministro.”

“Está certo, mas… enfim, aquilo era uma cerimônia em que os militares
me estavam a homenagear, não é verdade? Estando toda a gente a ser tão
simpática para comigo, ficaria mal que eu me pusesse a ser desagradável,
não lhe parece?”

“Mas vossa excelência considera aceitáveis as palavras do senhor
ministro da Guerra?”

A nova pergunta era suficientemente incômoda para deixar o general
Carmona desconfortável.



“Quer dizer… ele realmente poderia ter tido mais cuidado com o que
disse, há que reconhecê-lo. Mas não estamos perante uma coisa tão grave
como isso, pois não?”

“Pelos vistos, o senhor doutor achou essas palavras suficientemente
graves para justificarem o seu afastamento. Além do mais, e se me permite
a franqueza, creio entender que ele sente que vossa excelência dá talvez
excessiva atenção às intrigas militares e que há por aí demasiadas
conspirações, que o enfraquecem. As palavras de vossa excelência na
audiência de ontem cimentaram a convicção do senhor doutor. Nessas
condições, creio eu, o senhor doutor sente que não pode nem deve
prosseguir a sua obra. Daí que tenha optado pela demissão.”

O presidente da República deu um salto e levantou-se, já
completamente refeito do choque da leitura da carta de demissão, e pôs-se a
circular no gabinete de trás para a frente, as mãos atrás das costas, o tronco
inclinado para a frente e os olhos colados ao soalho, mexendo-se de uma
maneira que parecia compulsiva.

“Demissão, demissão…”, murmurou como se falasse mais para si
próprio do que para as duas pessoas que ali se encontravam com ele,
ruminando a última palavra que escutara. “Tudo isto é desproporcionado.
Um exagero.” Parou e encarou Artur como se ele fosse o próprio Salazar.
“O senhor presidente do Conselho tem de deixar que a tropa exprima a sua
frustração, que raio! Sabe lá as queixas que eu recebo todos os dias ali no
meu gabinete! Sabe lá! O Exército está zangado, que diabo! Os salários, as
nomeações, o rigor orçamental, tudo isso produz os seus efeitos, como é
natural.” virou-se para o seu ajudante de campo. “Não é assim, senhor
tenente?”

O tenente Carvalho Nunes quase sorriu, impante com a evolução dos
acontecimentos e desejoso de exprimir a sua opinião crítica em relação ao
chefe de governo.

“Sem dúvida, senhor presidente. Sem dúvida.” Levantou um dedo,
ganhando atrevimento. “E não é só isso. Como vossa excelência bem sabe,
muitos dos nossos camaradas de armas observam as grandes figuras
galvanizadoras que arrastam as massas lá fora, ditadores como Adolfo
Hitler e Benito Mussolini, e depois olham cá para dentro e quem é que
veem? Um… um… enfim, um burocrata. Um professor de Finanças que
nem farda usa. Um sujeito, decerto com as suas qualidades, mas que só fala



em moderação, em bom senso, em rigor, toda essa conversa tépida que não
galvaniza ninguém.”

O general Carmona apontou para o ajudante de campo, como se ele e as
suas palavras fossem a prova de tudo o que dissera momentos antes, e
encarou Artur.

“Está a ver? Está a ver?”, perguntou. “É isto o que eu também ouço dos
meus camaradas. Queixam-se de que o senhor presidente do Conselho é
cinzento, que não entusiasma as grandes multidões, que é excessivamente
moderado. Não é isso o que os militares, sobretudo a rapaziada mais moça,
querem ouvir! Anseiam por coisas grandiosas, com a breca! Querem
sonhar! Sonhar, entendeu? Mas o nosso presidente do Conselho não lhes dá
sonhos, dá-lhes apenas a triste realidade de um país remediado e sem
grandes recursos, que equilibra as suas continhas e vai fazendo pela
vidinha. A nossa tropa sonha com um chefe como os que se veem lá no
estrangeiro, está a perceber? Um tipo eloquente e arrebatador, um chefe que
dê rosto à ditadura. Mas olham aqui para dentro e o que veem eles? Uma
ditadura sem ditador. No fundo é isso, não é? Uma ditadura sem ditador.”

“O país precisa do culto do chefe”, atalhou o tenente Carvalho Nunes,
incapaz de se conter e violando a regra de apenas falar quando instado a
isso. “Precisamos de um Führer, de um Duce… de um chefe. O chefe!”

O presidente da República e o seu ajudante de campo calaram-se e
ficaram ambos a olhar para Artur como se esperassem que ele replicasse. O
visitante ignorou o tenente Carvalho Nunes e concentrou-se no general
Carmona; era o único que realmente interessava, por mais influência que o
outro tivesse.

“Penso, excelência, e se me permite, que lhe cabe a si encontrar agora
esse chefe, pois o senhor doutor foi-se embora. Já não podemos contar com
ele para chefiar coisa nenhuma. Acabou-se.”

“E quem quer o senhor major que eu vá buscar? O palhaço do Rolão
Preto? Não me faça rir!”

“Bem…”, titubeou o tenente Carvalho Nunes, chocado com a forma
depreciativa como o chefe de Estado acabava de se referir ao chefe dos
camisas azuis. “Talvez se deva considerar se…” Levantando a mão para
silenciar o ajudante de campo, o general Carmona virou as costas e
recomeçou a andar para trás e para a frente, sempre às voltinhas no pequeno
gabinete e a murmurar pensamentos; parecia que se envolvera num aceso
diálogo consigo mesmo.



“E agora?”, perguntou, evidentemente a cogitar em voz alta. “E agora, o
que faço? Nomeio um militar? Mas o que irão as pessoas dizer? Que
mandei embora o milagreiro das Finanças, que agora que o país estabilizava
vamos voltar à rebaldaria do costume, que isto não tem emenda, que isto e
que aquilo. Ah, já os estou a ouvir! E…”

“Senhor presidente”, disse tenente Carvalho Nunes. “Rolão Preto é um
homem do futuro, um homem que…”

“Cale-se!”, cortou o chefe de Estado, impaciente. “Não me venha com
disparates, ouviu? Eu bem me lembro do que era este país antes de o doutor
Salazar aparecer. Foi ele que credibilizou a ditadura. Sem ele não iríamos a
lado nenhum, percebeu? E agora… e agora foi-se. E sobre quem é que acha
que esta trapalhada vai cair? Hã? Sobre quem?” Virou de novo as costas e
recomeçou a falar consigo mesmo. “Sobre mim, claro! O futuro do regime
está em causa e eu que resolva os problemas todos! É sempre a mesma
coisa! O tipo vai-se embora e eu é que me amolo! Pior, eu é que fico com o
ônus se as coisas começarem a correr mal!” Parou de caminhar e abanou a
cabeça, enérgico e com a decisão aparentemente tomada. “Não, não pode
ser!” Fitou o seu ajudante de campo. “Senhor tenente?”

“Sim, excelência?”
“Mande um chauffeur, mande um estafeta, mande um pelotão da GNR,

mande um regimento de cavalaria ou mesmo o exército todo, não quero
saber. Traga-o aqui no palácio, entendeu?”

O ajudante de campo trocou com Artur um olhar de estupefacção antes
de voltar a encarar o chefe de Estado.

“Trago quem, excelência?”
O general Carmona já abrira a porta do gabinete e preparava-se para

regressar ao jantar que fora interrompido para receber tão indigestas
notícias.

“Salazar, homem!”



VI

A mãe mostrava um ar cansado e, olhando bem para ela quando lhe
despejava duas colheres de goulash no prato de sopa, Nadejda percebeu o
quanto envelhecera; tinha apenas trinta e dois anos, mas parecia ultrapassar
os cinquenta. No fundo, nem sequer tinha razão para se admirar. Tatiana
tivera três filhos e perdera dois, além de que havia trabalhado na terra em
condições duríssimas e quase morrera de fome. Como poderia alguém viver
tudo isso e manter a frescura da juventude?

“A mãe está bem?”
“Hmm-hmm.”
“Como foi o seu dia?”
Depois de também se servir do goulash que cozinhara para o jantar,

Tatiana sentou-se à mesa e começou a comer.
“Pão, pão, pão”, respondeu. “Passei o dia a mexer em pão e a levar pão

para aqui e para ali. já nem o posso ver à frente! Até o cheiro, que antes
achava delicioso, me incomoda.”

A mãe trabalhava havia um ano numa padaria e era ela que todas as
manhãs andava pelas ruas de Dairen a distribuir pão pelas casas das
famílias russas do bairro.

“Ao menos trouxeste algum para mim?”
Tatiana indicou a cesta pousada na bancada da cozinha. “Estão a li umas

fatias de borodinsky”, disse. “Mas não comas à minha frente porque já
sabes que fico agoniada.” Cheia de vontade de comer pão fresco, a filha
levantou-se e foi à bancada espreitar a cesta. O pão escuro tinha aspecto de
ser do dia e ela provou-o; era delicioso. Encostou-se à bancada e pôs-se a
trincar em silêncio, o olhar perdido nas luzes da rua para lá da janela, os
pensamentos muito longe dali. Dairen era a segunda cidade na qual vivia
com a família desde que tinham entrado na Manchúria. Enquanto mastigava



o borodinsky, foi passando em revista tudo o que acontecera a partir do dia
em que haviam deixado a União Soviética.

Chegados à China, o seu primeiro destino fora Harbin, uma cidade
fundada e construída pelos russos na Manchúria a partir do final do século
XIX, em torno da linha férrea Transmanchuriana concessionada pela China
à Rússia. Para efeitos de comércio, arquitetura e cultura, Harbin era na
realidade uma cidade russa.

Como não tinham onde ficar, a tia Mariya levara-os para o seu
apartamento da Rua Kitajskaja, a principal artéria comercial de Harbin. No
entanto, apenas permaneceram aí durante cinco semanas. O espaço era
pequeno, Mariya vivia lá com o marido e, com os Skuratov também a
residirem na mesma casa, os cinco passavam o dia a acotovelar-se. Tatiana
não queria de modo algum que a sua família se tornasse um estorvo para a
irmã, que ao resgatá-los do pesadelo comunista já a ajudara muito e não
podia aguentar indefinidamente toda a gente.

Além do mais, não havia ambiente para Nadejda estudar. A adolescente
fora matriculada numa escola russa de Harbin, mas estava incrivelmente
atrasada nos estudos e precisava de recuperar o tempo perdido. Isso
requeria um espaço próprio, de modo que Tatiana decidiu que a sua família
sairia dali o mais depressa possível. A irmã protestou, como era de bom-
tom em tais circunstâncias, e insistiu que os cinco cabiam perfeitamente no
apartamento dela e não valia a pena estarem a esbanjar dinheiro, “no fim de
contas a família serve para isto mesmo, não é?M, mas tornava-se evidente
que a situação não se podia prolongar e os Skuratov teriam de se instalar
num espaço próprio.

A solução foi rapidamente encontrada. A Companhia de Caminhos de
Ferro Transmanchuriana, gerida por russos agora sob supervisão das
autoridades japonesas de ocupação, acabara mesmo por contratar Mikhail,
cumprindo assim a promessa que fizera no documento enviado para
Moscou a garantir-lhe trabalho, o que permitira que os Skuratov
abandonassem o país. Por seu turno, Tatiana conseguira que o Hotel
Moderne, o melhor de Harbin, lhe pagasse para lavar os lençóis e as toalhas
dos quartos, o que ela fazia todos os dias num tanque nas margens do rio
Sungary. Com os dois salários alugaram um apartamento com dois quartos
a dois passos da Catedral de São Nicolau, um belo santuário construído
exclusivamente em madeira ao velho estilo russo, e foram para lá viver.



Esse período, todavia, não durou muito. Logo que se apanhou com os
dayangs, a moeda de prata em que os salários eram pagos, Mikhail pôs-se a
liquidificá-lo em vodka e começou a aparecer ébrio no emprego. Nós
primeiros tempos ainda teve o cuidado de disfarçar, pois apesar da fala
entaramelada conseguia executar satisfatoriamente as suas tarefas, mas a
certa altura deu a impressão de perder o controle de si mesmo. Um dia
apareceu no serviço a cambalear, o hálito feito de vapor de álcool, e o que
foi encarado como uma vez sem exemplo acabou por se transformar num
hábito. Entrava bêbado no trabalho e passava manhãs e tardes inteiras a
dormir.

Os responsáveis da companhia de caminhos de ferro toleraram-no nos
primeiros seis meses, decerto por respeito por Mariya e pelo que o seu
funcionário passara no campo comunista de trabalhos forçados e pelo que a
sua família sofrera na grande fome provocada pelas coletivizações
soviéticas, mas após vários avisos acabaram por ter de tomar uma decisão
drástica quando ele foi apanhado a ressonar num banco da estação com o
uniforme da companhia manchado de vômito, a abraçar uma garrafa de
vodka e perante o olhar reprovador dos passageiros japoneses, incluindo um
general do Exército de Kwantung. O chefe do serviço chamou-o ao
gabinete, pagou-lhe o ordenado desse mês e disse-lhe que não voltasse.

Gomo não podiam viver apenas de um salário, Tatiana pediu ajuda à
irmã e puseram-se à procura de um novo emprego para Mikhail.
Arranjaram-lhe trabalho numa mercearia russa situada numa perpendicular
à Rua Kitajskaja, não muito longe do apartamento de Mariya e do Hotel
Moderne. Todos esperavam que dessa vez Mikhail encarrilasse, mas mais
uma vez não foi o que aconteceu.

O episódio ocorrido na Companhia de Caminhos de Ferro
Transmanchuriana repetiu-se. Após um mês inicial de bom comportamento,
quando recebeu o primeiro salário Mikhail começou a aparecer no trabalho
a cheirar a álcool, embora continuasse a funcionar. Meses mais tarde, no
entanto, chegou à mercearia aos tropeções e adormeceu no armazém. Os
donos do estabelecimento, um casal de Vladivostok, toleraram dois
episódios destes, mas ao terceiro mandaram-no embora.

Tatiana desesperava. Havia muito tempo já que o marido não estava
bem; passava o tempo fechado em si mesmo, falava pouco e bebia muito.
Pelos vistos também não conseguia segurar nenhum emprego. Como
poderiam viver dessa maneira? A solução foi mudarem de ares. A irmã



disse-lhe que a vida era mais barata em Dairen, a antiga Dalny que os
russos tinham alugado à China e começado a erguer com os projetos dos
melhores arquitetos de San Petersburgo. Com a guerra russo-japonesa de
1904 e 1905, Dalny passara para as mãos japonesas, que prosseguiram os
planos russos e acrescentaram um porto moderno. Os japoneses rebatizaram
a cidade com o nome de Dairen, e transformaram-na num porto franco onde
só o álcool e o tabaco pagavam impostos. Dairen tornou-se assim a cidade
mais barata da região.

“Aquilo é tão barato”, observara Tatiana, “que andar de táxi na cidade
custa apenas trinta sen.”

Os Skuratov mudaram-se para Dairen apenas um ano depois de terem
chegado à Manchúria. Nadejda fora aceite na maior escola ocidental da
cidade, a Missão Católica das Freiras de Maryknoll, uma instituição
americana que recebia as crianças russas, mas desesperava com o atraso nos
estudos. Os alunos da sua idade frequentavam o segundo ano do secundário
e ela ainda andava na terceira classe. Com doze anos, achava humilhante
estar numa sala em que os colegas de turma eram garotos de oito e nove
anos e quis desistir. A mãe opôs-se e a diretora da escola, miss Empis, uma
matrona americana de bom trato, avisou que os japoneses também não viam
com bons olhos que as crianças não frequentassem qualquer escola, pelo
que foi encontrado um compromisso.

Percebendo que a garota não podia com efeito ter aulas ao lado de
colegas tão pequenos, miss Empis a colocou numa sala em que era a única
aluna e ficava aos cuidados de sister Patrícia, uma freira de origem
irlandesa que passou a acompanhá-la nos estudos. O ensino era em inglês e
incluía lições introdutórias de japonês, mas Nadejda suspirava pela
aprendizagem na sua língua materna, o que só poderia acontecer quando
abrisse em Dairen a escola russa cuja construção estava na altura a ser
planeada.

O maior problema desde que chegaram à cidade, contudo, continuava a
ser o pai. Mikhail conseguira trabalho como empregado da Batja, uma
sapataria checoslovaca no centro de Dairen, mas as coisas voltaram a correr
mal por causa do álcool e acabou de novo por ser despedido. A partir dessa
altura passou a fazer pequenos trabalhos avulsos, sobretudo na zona do
porto, e parecia ter estabilizado. Embora ganhasse menos, uma vez que só
recebia à jornada, não ter horários fixos acabou por ser uma vantagem.



Quando se embebedava limitava-se a não comparecer e ninguém se
incomodava com isso.

Por seu turno, Tatiana voltara a ser contratada por um hotel, neste caso o
Oriental, um estabelecimento russo que recebia veraneantes de Harbin e
para o qual ela lavava os lençóis e as toalhas dos quartos, a exemplo do que
fizera para o Moderne. Contudo, só ficou um ano a tratar da roupa pois
agarrou uma oportunidade que entretanto lhe surgiu numa padaria. Não só
ganhava melhor como constituía uma mudança bem-vinda de atividade.
Estava farta do sabão e da água fria, que lhe enregelavam as mãos e lhe
secavam a pele, e achou que distribuir pão seria, além de saboroso, muito
mais interessante.

Não que não tivesse razão, mas ao fim de um ano a lidar com pão
quente todas as madrugadas o encanto perdera-se e já se sentia agoniada
quando entrava nas suas narinas o aroma outrora delicioso da farinha
acabada de sair do forno. O que provava que o hábito era capaz de destruir
a mais maravilhosa das magias.

O silêncio na cozinha só terminou quando Nadejda acabou de comer o
pão e voltou a sentar-se à mesa com a mãe. A mente de cada uma
deambulou por mundos distantes que a cada uma pertenciam, a filha a
relembrar o que lhes acontecera desde a chegada à Manchúria, a mãe a
matutar na lida da casa, em como explicaria ao dono da padaria o atraso
dessa manhã na distribuição do pão e, claro, nos silêncios e nos infindáveis
problemas do marido.

“O pai?”
“Hoje chega mais tarde.”
A informação surpreendeu a garota, pois sempre encontrara o pai em

casa à noite, embora na maior parte dos casos a roncar com o álcool na sala.
“por quê? Aconteceu alguma coisa?”
“Conseguiu trabalho.”
A filha arregalou os olhos, ao mesmo tempo contente e espantada com a

forma displicente como a mãe lhe dava uma notícia daquelas.
“A sério? Isso é excelente!”
Tatiana encolheu os ombros, dividida entre a indiferença e o ceticismo.
“É excelente se ele o aguentar, claro. Mas duvido. Sabes como ele é,

mais cedo ou mais tarde embebeda-se em serviço e daqui a uns tempos
põem-no na rua, vais ver.”

“Talvez agora mude. Qual é o emprego?”



“Foi contratado para fazer segurança noturna nos armazéns da Brynner
Import-Export. Vai estar a noite toda de plantão e só deve chegar lá pelas
seis da manhã. Como saio às quatro para a padaria, não estarei em casa
nessa altura. Terá de se desembaraçar sozinho. Claro que a essa hora ainda
estás na cama. Se sais para a escola às…”

O nome da empresa pareceu familiar a Nadejda, que rebuscou a
memória a tentar perceber de onde o conhecia.

“Brynner?”, interrompeu-a logo que reconheceu o nome. “Não é a
empresa do pai do Yul?”

“Quem é o Yul?”
“É um rapaz que anda embeiçado por mim. Ainda hoje me ofereceu

dois pirozhki e acompanhou-me até aqui a casa. O pai dele é o dono da
Brynner Import-Export, acho eu.” Tatiana observou a filha com uma leve
expressão de interesse a colorir-lhe o olhar.

“Ai sim? O filho do Brynner tem um fraquinho por ti? Olha que
curioso… Se calhar podias pedir-lhe que intercedesse pelo pai se as coisas
correrem mal, que é o mais certo. Isso facilitar-nos-ia imenso a vida,
Nadija, porque não nos aguentamos só com o que ganho na padaria.”

A garota meteu duas colheres de goulash à boca e refletiu na ideia,
como se a saboreasse tanto como à sopa. Depois sacudiu para o lado as
franjas loiras que lhe caíam pela cara e soltou uma gargalhada.

“Se eu prometer dois beijos ao Yul, o emprego do pai está garantido.”



VII

A recepção na sala do primeiro andar do número sessenta e quatro da
Rua Bernardo Lima, o apartamento na vivenda em estilo fin de siècle para
onde Salazar se mudara depois de ascender à presidência do Conselho,
decorria em tom morno após as palavras de circunstância de Antônio Ferro
a saudar o chefe do governo e de o próprio ditador ter falado para agradecer
a confiança nele depositada e prometer “muito trabalho nos tempos difíceis
que se avizinham”. Salazar terminara o discurso a incitar os presentes a
“pouparem”, expressão que arrancou gargalhadas por se pensar que o
orador fizera humor com o seu verbo favorito, mas o riso depressa
desmaiou pois pelo semblante do anfitrião todos acabaram por perceber que
não fora piada, fora a sério.

Os convidados circulavam pelo pequeno espaço em conversas em pares
ou em pequenos grupos. Uns falavam na Noite das Facas Longas na
Alemanha, em que Hitler acabara de assassinar o chefe dos camisas
castanhas e mais uma longa lista de elementos do partido, enquanto outros
comentavam o recente match entre o Benfica e o Belenenses e as
perspectivas para o embate dessa tarde entre o Sporting Club e o União
Lisboa.

De copo de vinho tinto na mão, Artur ia escutando as conversas sem se
comprometer com nada; o futebol não lhe interessava e o regime nazi
parecia-lhe exasperantemente incompreensível. Então agora o ditador
alemão mandava esquadrões da morte matar pessoas sem julgamento
prévio, como um vulgar AI Capone em ajustes de contas entre gangsteres?
Era assim que a civilizada Alemanha se governava?

“Ah, senhor major, está aqui!”, interpelou-o a familiar voz aflautada.
“Ainda não tive oportunidade de lhe agradecer.”

Artur virou-se e encarou Salazar.



“Senhor doutor, que eu saiba vossa excelência não tem nada que me
agradecer.”

“Então não tenho? A sua missão no Palácio de Belém foi
brilhantemente executada. ”

“Limitei-me a entregar a sua carta ao senhor presidente da República.
Não sei que mérito me possa ser assacado por tão singela missão.” j

“O senhor dá-me sorte. Isso é um mérito em si mesmo, não lhe parece?”
“Se é, não depende de mim, asseguro-lhe. A conversa seguinte de vossa

excelência com o senhor presidente da República correu bem, suponho,”
Salazar sorriu.
“Muito bem, muito bem”, confirmou, esfregando as mãos. “O senhor

presidente rejeitou a minha demissão e negou o seu envolvimento em
quaisquer intrigas ou manobras. Ele próprio concordou aliás em emitir uma
declaração pública a reiterar a sua confiança e a mais inteira concordância
com a orientação do meu governo e fez uma série de altas patentes darem
entrevistas aos jornais para dizer que o Exército está unido e me é leal. Não
leu o Diário de Lisboa? O general Beirão esteve excelente, hem? Aquela
história de que estas tramoias contra o governo resultavam de uma
conspiração estrangeira para desestabilizar o país e se apoderarem das
nossas colônias foi um achado.”

O major fez uma careta.
“Conspiração estrangeira?”
“Olhe que não é mal pensado. Não sabe que consta por aí que o senhor

Mussolini sugeriu à Inglaterra a partilha das nossas colônias? Esta
rapaziada do nacional-sindicalismo ficou bem encravada! Andam a
apregoar o fascismo e a cantar loas ao Duce e, pimba, o senhor Mussolini
prega-lhes uma partida destas!”

“Se Mussolini disse isso, senhor doutor, parece-me muito grave.”
“Claro que é muito grave. Mas fique descansado que já tomei as

medidas que se impunham e os italianos vêm aqui de escantilhão a Lisboa
tentar emendar a mão. Parece que, para compor as coisas, o próprio senhor
Mussolini mandou que se publicasse em Itália o livro das entrevistas que o
doutor Ferro me fez. O nosso jornalista está impante de orgulho!”

“Ai sim? Não me diga que o senhor doutor também vai ser passado a
ferro em Itália…”

Salazar soltou uma gargalhada; nesse dia a sua boa disposição não tinha
limites.



“Olhe que essa piadola já está um pouco gasta, senhor major…“
“Mas tem vossa excelência de reconhecer que é irresistível, senhor

doutor”, justificou-se Artur. “Tendo o senhor presidente da República
reafirmado publicamente a confiança em vossa excelência, resta a questão
do senhor ministro da Guerra. Se me permite a indiscrição, o que lhe irá
acontecer?”

O semblante do presidente do Conselho endureceu; o tema era muito
sério.

“Será afastado do governo, claro. O senhor presidente da República
concordou que ele não tem condições para se manter em funções e aceitou
exonerá-lo. Nem podia ser de outra maneira, não é verdade? Só que a coisa
não avança imediatamente. O senhor presidente pediu^me algum tempo
para lidar com as sensibilidades do Exército, visto tratar-se de questão assaz
melindrosa entre os militares. Mas lá para Outubro já esse cavalheiro estará
fora do governo, posso garantir-lhe. ”

“Folgo em saber, senhor doutor.”
Salazar abeirou-se mais um passo e baixou a voz.
“A coisa não vai ficar por aí, meu caro. Se fosse a si, prestava atenção

às notícias que aí vêm.”
“O que se passa?”
“Está a ver o que se passou agora na Alemanha com a Noite das Facas

Longas?”
“Sim…”
“Prepare-se para uma coisa semelhante aqui em Portugal.”
Artur arqueou o sobrolho, chocado com a afirmação.
“Perdão? Vai haver algum… alguma ação violenta como esta na

Alemanha?”
“Oh, major! O que é isso?”, quase se ofendeu o ditador. “O senhor acha-

me capaz de uma coisa dessas? Quando faio em Noite das Facas Longas
não estou a insinuar que vou mandar matar alguém. Essas coisas eu não
faço, como o senhor major já devia saber. Temos ditadura em Portugal, mas
que me conste também temos lei. Aqui não se faz o que se quer mas só o
que se deve. Em Portugal não existem nem podem existir cesarismos
pagãos de culto da violência, mas moderação e bom senso.”

“Então o que vai acontecer, senhor doutor?”
O chefe do governo atirou uma olhadela em redor para se certificar de

que não eram escutados.



“O Rolão Preto será detido.”
“A sério?”
“Ele e uma série de excitados do nacional-sindicalismo. O senhor

presidente da República deu-me o seu acordo e o Exército está controlado.
Vamos deter e expulsar do país estes rolões todos e pôr finalmente termo ao
circo dos camisas azuis.”

Ao ouvir as novidades, Artur quase teve vontade de celebrar.
“Mas… isso é excelente, senhor doutor! É uma grande notícia! Isso é

que é uma Noite das Facas Longas como deve ser!”
Alarmado com a reação efusiva do oficial, demasiado ruidosa para o seu

gosto, Salazar pousou o indicador sobre os lábios.
“Bico calado, ouviu?”
“Com certeza, senhor doutor.”
“Estou contando isso apenas porque vou precisar da sua ajuda”,

esclareceu o ditador. “O senhor presidente da República viabilizou esta
vassourada do ministro da Guerra e dos rolões para me manter à frente do
Conselho de Ministros, mas chamou-me a atenção para a necessidade de se
tomarem medidas preventivas que apaziguem os sectores militares onde os
camisas azuis gozam de maior apoio. É para isso que conto consigo, senhor
major.”

“Com certeza, senhor doutor. Precisa que continue a vigiá-los?”
“A sua missão desta vez será diferente. Quero que me ajude a montar

uma organização que enquadre a mocidade.” “Que tipo de organização tem
vossa excelência em mente?” “Uma coisa assim com fardas, que seduza os
miúdos com as nossas ideias, que lhes mostre os males do comunismo e do
capitalismo e os introduza nas marchas militares e essas coisas. Está a ver a
ideia? Depois até podiam comparecer nos comícios para nos apoiar, sempre
davam cor e alegria aos nossos eventos, não lhe parece?”

O oficial esboçou uma expressão de incredulidade.
“Está a falar de uma força paramilitar formada por jovens?” “Bem…

sim.”
“Mas o senhor doutor não se opôs sempre à constituição de milícias?

Como pode agora pedir-me tal coisa?”
Percebendo as reticências do interlocutor, e ele próprio evidentemente

ainda não muito convencido da ideia, Salazar bufou como um balão a
esvaziar-se e encolheu os ombros na expressão de uma certa impotência.



“Que quer que eu faça? Bem vê, essa questão é muito importante para
um certo sector do Exército, como decerto não ignora. Os camisas azuis
andam sempre com a apologia da mocidade, como fazem lá em Itália e na
Alemanha, para criar o dito homem novo, e se queremos livrar-nos dessa
gente e ao mesmo tempo manter o apoio dos militares teremos de ocupar
um pouco o seu espaço ideológico, está a ver? Como os apoiantes do
nacional-sindicalismo fazem muita questão de que seja criada uma
organização qualquer para a mocidade, e como esse é o preço a pagar por
nos vermos livres desses exaltados, pois então que se avance por aí. Porque
não fazer-lhes a vontade?”

“O que deseja concretamente de mim?”
“Quero que colabore com o doutor Antônio Ferro nesse trabalho. Como

sabe criamos agora o Secretariado da Propaganda Nacional, que o doutor
Ferro está a dinamizar brilhantemente, e essa organização para jovens será
instituída no âmbito do Secretariado. Irá chamar-se Ação Escolar
Vanguarda, está a ver?”

“Ação Escolar? Isso soa um pouco à ‘ação direta’ de que os camisas
azuis tanto falam…”

“Já vi que o senhor major me entendeu. O doutor Ferro irá convocá-lo
em breve para uma reunião e espero que esteja tudo a funcionar dentro de
pouco tempo, de modo a calar as vozes que inevitavelmente se exaltarão
quando detivermos o senhor Rolão Preto. O que me diz a isso, meu caro?”

A aceitação de Artur era uma formalidade, pensava o ditador. Mesmo
assim parecia-lhe importante dar espaço ao oficial, deixar que fosse ele a
agarrar a oportunidade pois assim seria mais diligente.

O major, por seu turno, vacilava. Um convite do presidente do Conselho
era sempre importante, tinha consciência disso. E o organismo que ia ser
criado seria decerto muito relevante para a sociedade portuguesa. Mesmo
assim achou que deveria ser prudente, pelo que encarou o chefe do governo
com a única resposta que lhe podia dar nesse momento. “Deixe-me pensar.”



VIII

O primeiro sinal de que algo não ia bem foi dado na manhã em que
Benjamin faltou à aula pela primeira vez. Lian-hua pensou que o namorado
estivesse adoentado, ou talvez tivesse ocorrido um problema qualquer que
justificasse a falta. Ficou preocupada, embora não demasiado.

No dia seguinte, porém, ele voltou a faltar. Não era normal;
decididamente, alguma coisa se passava.

“Então o teu namoradinho?”, gracejaram as colegas de turma. “Já não
quer saber de ti?”

Ignorou as provocações, mas decidiu procurá-lo. Sabia que ele vivia
numa zona residencial do outro lado do campus, embora não conhecesse a
morada exata. Depois das aulas deu um passeio pela zona, na esperança de
se cruzar com ele ou com alguém da família, mas nada viu. Avaliou as suas
opções. Onde poderia obter a informação? Tinha naturalmente a alternativa
de ir à universidade e questionar o pai de Benjamin, que dava lá aulas, mas
sabia que não teria coragem de o interpelar. Além do mais, denunciaria a
sua relação com o rapaz. Isso não podia ser; o namoro era um segredo que
só a eles pertencia. O melhor ainda seria obter a informação no lugar onde
se davam informações.

Foi assim que se deslocou à secretaria.
“Para que quer a menina saber a morada do professor Scott?”, estranhou

a recepcionista da secretaria, uma americana de aspecto pouco simpático
que a encarou com desconfiança. “Lamento, mas as moradas dos docentes
não são para dar a qualquer pessoa.”

“É por causa de um livro”, argumentou a adolescente, atirando a
mentira que trazia preparada para justificar as perguntas. “Sou filha do
professor Yang Bang e emprestei-o ao filho do professor Scott. Preciso
urgentemente que ele mo devolva porque vem aí um teste.”



“Se a menina é filha do professor Yang Bang e quer falar com o filho do
professor Scott, então com certeza poderá falar com ele na escola para os
filhos dos docentes da universidade…”

“Pois, o problema é que o Ben deixou de aparecer às aulas, está a
perceber?” Esboçou um ar de súplica. “Não sei se está doente, mas eu
precisava tanto do livro…”

Convencida, a americana levantou-se e foi a uma estante buscar um
dossiê. Sentou-se no lugar com a pasta e folheou o conteúdo, à procura da
informação. Encontrou-a nas páginas finais.

“Ah, cá está!”, exclamou com o dedo pousado na linha. “Chama-se
Benjamin Scott, não é?”

O olhar de Lian-hua iluminou-se.
“É isso!”
“Foi desmatriculado.”
A garota encarou a americana com o olhar opaco de quem não entendia

o que escutara.
“O Ben foi…?” Deixou as palavras morrerem e fez uma careta de

incompreensão. “Que quer isso dizer?”
“Quer dizer que saiu da escola.”
A expressão de Lian-hua traía a sua confusão.
“Saiu? Saiu como? O professor Scott já não é professor aqui na

universidade?”
“Que eu saiba ainda é. Se ele tivesse abandonado a Universidade de

Yenching, eu saberia.”
“Então… então para onde foi o filho?”
Era de fato uma boa pergunta, percebeu a mulher da secretaria. Sem

responder de imediato, voltou a levantar-se e foi buscar à estante um outro
dossiê. Regressou ao seu lugar e folheou os documentos da nova pasta.

“Ah!”, exclamou em tom triunfal. “Encontrei!”
“Então?”
Lian-hua ardia de ansiedade. O namorado tinha-se desmatriculado da

escola e nada lhe dissera. O que se estaria a passar? Que explicação haveria
para aquilo? Teria voltado para a América? Se assim fora, que urgência o
havia impedido de ao menos se despedir? A resposta parecia estar guardada
no dossiê que a sua interlocutora tinha entre mãos.

“Foi transferido para a Peking American School.”



Só voltou a ver Benjamin na missa do domingo seguinte. Os Yang
chegaram cedo à igreja do campus e Lian-hua, que passou os primeiros dez
minutos a olhar em todas as direções, não descansou enquanto não avistou
os Scott. Entravam no santuário e, para seu grande alívio, Benjamin vinha
com a família. O alívio, porém, depressa se transformou em decepção e
consternação quando percebeu que, ao contrário do habitual, o namorado
não arrastou a família para o pé dos Yang e se deixou conduzir para outra
ala da igreja.

Ao longo da missa, a garota atirou a Benjamin olhares crescentemente
desesperados, mas só duas vezes os olhos deles se cruzaram, e foi apenas
por um instante porque o rapaz, com ar comprometido, depressa os afastou.
O que se estaria ali a passar? Porque se portava ele assim? O
comportamento do namorado deixou Lian-hua devastada. O que tinha ela
feito para merecer tal tratamento?

Teve vontade de chorar, algumas lágrimas correram-lhe mesmo pelo
rosto pálido, mas mordeu o lábio inferior e conteve-se. Devia haver uma
explicação racional para tudo aquilo; não era possível que o jovem Scott
tivesse deixado de gostar dela de um dia para o outro.

Ou era?
Minutos antes do final da missa, Lian-hua levantou-se e saiu da igreja.

Quando a cerimônia foi concluída e os fiéis começaram a fluir para o
exterior, a garota cortou pela multidão e interceptou o namorado junto à
porta do santuário.

“Olha lá, Ben, o que se passa?”, perguntou-lhe logo que ele a viu.
“Porque me evitas?”

Benjamin corou e virou-se para trás, verificando que os pais o vigiavam
com uma expressão severa. Os ombros descaíram-lhe e virou-se para ela de
cabeça baixa, os olhos pousados nos pés, derrotado e incapaz de lhe suster o
olhar.

“Eu… quer dizer, é melhor….”, titubeou, embaraçado. Respirou fundo e
encarou-a por fim. “Ouve, Lian-hua, tu és uma garota formidável, talvez a
mais bonita que eu já conheci. Mas… mas…”

Vendo-o sem coragem de terminar a frase, Lian-hua agarrou-o pelos
ombros e sacudiu-o com violência, esperando que ele libertasse as palavras
como as árvores soltam os frutos quando são abanadas.

“Mas o quê?”
“Mas não podemos continuar a ver-nos.”



Ela ficou um longo momento a fitá-lo, os lábios entreabertos, uma
profunda interrogação nos olhos, quase incrédula. Se não tivesse ouvido
não teria acreditado, mas ouvira de fato, ouvira e tentava nesse momento
extrair um significado daquelas palavras impensáveis.

“por quê?”
Benjamin encolheu os ombros, recusando-se a desenvolver o assunto.
“Porque não podemos.”
“Isso não é razão, Ben!”, protestou a jovem chinesa. “A não ser que já

não gostes de mim…”
O rapaz fitou-a uma última vez e, sem responde^ pôs o chapéu na

cabeça, passou por ela e afastou-se. Lian-hua viu os pais dele passarem
também e ficou ali plantada à porta da igreja, sem saber o que pensar,
desorientada, perdida no mistério em que se transformara o comportamento
do rapaz que mil vezes nos últimos meses lhe jurara que a amaria até à
morte.



IX

A música tocada pela Filarmônica de Sete Rios era leve e alegre,
acompanhada com palmas ritmadas pela multidão que se apinhara nos
passeios da Avenida da Liberdade para ver passar as marchas populares. O
primeiro bairro apresentava vinte e quatro pares a desfilar pela avenida,
cada par a segurar um arco luminoso e a cantar e dançar ao ritmo da canção
tocada pela sua banda, com letras que arrancavam gargalhadas aos
espectadores.

Santo Antônio de Oliveira De Oliveira Salazar Arranja-me uma maneira
De viver e não pagar.

Plantado diante do Parque Mayer, o casal Teixeira seguia o desfile com
o mesmo entusiasmo dos restantes espectadores e Catarina trouxera até um
banquinho em que se empoleirara para melhor observar o espetáculo que
enchia de animação a grande artéria central da cidade.

“Quem pensas que são estes?”, perguntou ela, referindo-se aos trajes
usados pelos representantes de Sete Rios. “Camponeses?”

“Ceifeiros”, identificou o marido. “E atrás deles, estás a ver?, vêm os de
Campo de Ourique.”

“Olha, estão vestidos à moderna.”
A noite estava quente, como habitualmente no 10 de Junho, o Dia da

Raça e de Camões, e parecia que toda a cidade se concentrara na Avenida
da Liberdade para assistir às marchas populares, as primeiras com tamanho
esplendor. É certo que dois anos antes houvera uma tentativa inaugural no
Parque Eduardo VII, mas nada com aquela dimensão. Lisboa vivia uma
verdadeira noite de folia, com música, movimento e cores, e todos os que
assistiam às marchas populares, e era uma grande parte dos habitantes da
cidade, se esforçavam por adivinhar os motivos escolhidos por cada bairro
para fazer parte do cortejo.



Os mais fáceis de identificar foram os minhotos do Alto do Pina, os
marujos da Ajuda e os saloios de Benfica, tendo as dificuldades maiores
incidido nos trajes de época. Quem seria capaz de reconhecer os galegos do
século XIX no desfile de Santo Amaro ou as criadinhas e os vilões nobres
do século XVIII que vestiam os de São Vicente? Os momentos altos da
noite foram reservados para os representantes dos bairros antigos, com a
Mouraria a desfilar Severas e fadistas e Alfama a evocar remadores das
galeotas reais e mulheres de capote e lenço, mas foram os pescadores e as
varinas evocados pela Madragoa que encerraram o cortejo num ambiente de
verdadeira apoteose popular.

“Isto foi espetacular!”, observou Catarina no regresso a casa,
entusiasmada com aquela noite de deslumbramento. “Verdadeiramente
espetacular!”

“Reparaste nas tricanas do Bairro Alto?”
“Ah, que graça!”, concordou ela. virou-se de repente para o marido,

atormentada por uma ideia. “Olha lá, achas que para o ano há mais?”
“Sim, parece que o Secretariado da Propaganda Nacional está a apostar

a sério nestas marchas. É preciso alegrar o povo… Parece-me natural que
comecem a fazer isto todos os anos.”

A mulher hesitou.
“Diz-me uma coisa, não foi para trabalhares para esse Secretariado que

o Toninho te convidou?”
“Sim, mas as marchas que ele quer que eu organize são de outro tipo,

receio bem. Pretende marchas… como direi?, militarizadas.”
“És militar, é natural.”
“Marchas militarizadas com miúdos, Catarina”, pormenorizou. “Achas

normal? ”
Assim postas as coisas, tudo parecia diferente.
“Pois, isso é mais complicado”, reconheceu ela. “As crianças querem-se

para estudar, não é para andarem a brincar às guerras. Se eu tivesse uma,
não gostaria que,., que…”

As lágrimas afloraram-lhe aos olhos e a dor por ser incapaz de gerar
filhos voltou a atormentá-la como acontecia todos os dias a propósito de
tudo e de nada. O marido pôs-lhe o braço pelos ombros e puxou-a para ele.

“Pronto, pronto.”
Chegaram a casa em silêncio. Depois de cruzarem a porta foram para a

sala e Artur ligou a telefonia. A Rádio Hertziana difundia nessa altura um



concerto de música clássica; o problema é que a qualidade técnica era baixa
e uma desagradável estática interferia com o som dos violinos. A audição
revelava-se longe da ideal. A grande esperança dos amantes da telefonia
estava depositada na Emissora Nacional, que andava a ser projetada, mas
enquanto essa estação oficial não surgisse teria de se conformar. Pôs o
volume baixo, reduzindo-o praticamente a música de fundo, e deixou-se
cair no sofá.

A mulher desaparecera na cozinha, mas alguns minutos mais tarde
regressou com um bule a fumegar e duas chávenas de chá.

“Trouxe-te isto.”
“És um anjo.”
Ela encheu uma chávena e estendeu-a.
“O que vais fazer?”
“Vou ler um livro.”
“Não é isso”, corrigiu Catarina. “O que vais fazer com o convite do

Toninho? Vais recusar?”
“Boa pergunta. Desagrada-me dizer-lhe que não, mas também me

desagrada o projeto para o qual ele me convidou. Se queres que te diga,
estou indeciso. Não sei o que fazer.” “Quando é que tens de dar a resposta?”

“Ele convocou-me para uma nova reunião amanhã de manhã. A coisa
tem de estar decidida até lá.”

“Achas que tens margem para dizer que não?”
O marido bebericou um trago e depois pousou a chávena, os olhos

colados ao chá, o pensamento preso à questão.
“É verdade que um convite do senhor presidente do Conselho não é

uma coisa que se recuse assim sem mais nem menos”, acabou por admitir.
“Ainda por cima os poderes dele foram consolidados. Repara, o reviraiho já
foi neutralizado, os camisas azuis estão a caminho de ser desmantelados e o
Exército parece domesticado. Disseram-me que até o Carmona passou a ter
maior cuidado com dar ouvidos às queixas da tropa.”

“Ah, claro! Esse não quer ser acusado de deslealdade, não vá perder o
seu rico milagreiro das Finanças…”

“É um fato. O Carmona sabe muito bem que sem Salazar a ditadura não
se sustenta. O Toninho é a única pessoa verdadeiramente competente que
ele tem por aí, mas…”

O marido calou-se, atormentado, e Catarina intuiu o dilema.
“Mas…?”



“Mas há o outro lado da questão”, completou Artur. “E esse perturba-
me, confesso. Parece-me que para eliminar os rolões o Toninho fez um pato
com o Diabo.”

“Que queres dizer com isso?”
“Ele precisa de ocupar algum do espaço dos camisas azuis para poder

calar o pessoal que o critica no Exército, estás a perceber? Se o Toninho
fizer o que os excitados querem, deixa de haver lugar para os Rolões Pretos
desta vida. Ele esvazia-os. A estratégia é inteligente, não digo que não,
embora me pareça arriscada. E se o Toninho perde o controle da situação?
Quem larga miúdos paramilitarizados nas ruas, ainda que sem grande
convicção e por pura táctica política de esvaziamento da ala fascista da
situação, arrisca-se a colher frutos amargos. E em quem é que ele está a
pensar para fazer o trabalho sujo?” Pôs a mão no peito. “Em mim. Quer que
seja eu a criar essa organização de juventude nacional, uma coisa à
semelhança da Hitler-jugend na Alemanha, do Komsomol na Rússia e da
Opera nazionale balilla em Itália. Uma loucura! Achas que, não acreditando
eu nessa insensatez, faz algum sentido que aceite uma missão dessas?”

A pergunta era retórica, mas ainda deixou Catarina sem a resposta que
procurava.

“Então o que vais fazer?”
O marido acabou de beber o chá que ela lhe levara e, devolvendo a

chávena vazia à mesa, levantou-se e abeirou-se da estante dos livros para
escolher a sua leitura do serão. Apetecia-lhe qualquer coisa que o deixasse
bem-disposto e o descontraísse da tensão que aquela decisão o fazia sentir.
Escolheu A Queda de Um Anjo, de Camilo Castelo Branco. O título
parecia-lhe adequado para descrever a sua situação caso aceitasse o convite
de Salazar. Voltou ao sofá, mas antes de abrir o romance fitou-a de novo.

“Farei o que me ditar a consciência.”



X

A garota chegou a casa de rosto fechado e sem pronunciar uma palavra.
Logo que o pai abriu a porta de entrada, Lian-hua atravessou o corredor a
correr e fechou-se no quarto, atirando-se de bruços para a cama. Fizera
durante todo o caminho um enorme esforço para não dar parte de fraca, mas
quando se encontrou sozinha deixou o dique quebrar-se e as lágrimas
soltarem-se em cascata. Enterrou a cara na almofada para abafar os gemidos
e assim ficou alguns minutos, o corpo em convulsões ao ritmo dos soluços
que desaguavam sobre a almofada.

Alguém bateu à porta do quarto.
“Princesa?”, chamou o pai, inquieto. “Estás bem?”
“Estou!”
Bang parecia ter-se afastado porque nos dez minutos seguintes não

voltou a bater à porta. Após uma nova vaga de choro, Lian-hua acalmou-se
por fim. Na verdade sentia-se estranhamente aliviada, como se a ansiedade
se tivesse esvaído com as lágrimas. Mas o desgosto ficara. E era maís grave
porque tudo lhe parecia incompreensível.

Desde que conhecera Benjamin que as coisas corriam bem. Os dois
namorados haviam-se tornado inseparáveis, às escondidas davam as mãos e
trocavam beijos, ele segredara-lhe inúmeras vezes que a amava. Uma tarde
tinham-se separado com um abraço sentido e na manha seguinte… na
manha seguinte tudo mudara sem razão aparente. O que teria acontecido?

O toque na porta voltou.
“Princesa, deixa o pai entrar.”
“Agora não”, devolveu, atrevendo-se pela primeira vez na vida a

contrariá-lo. “Quero estar sozinha!”
“Abre a porta se faz favor!”
Lian-hua tinha deveres filiais para com o pai e não lhe podia

desobedecer. Compreendia além disso que os pais estivessem perplexos



com o seu comportamento, mas o que lhes poderia dizer? Que tinha um
namorado e ele agora a ignorava? Seria impensável.

“Abre a porta, já te disse!”
O tom da ordem não deixava margem para desobediências. Resignada, a

garota enxugou as lágrimas, saltou da cama e foi destrancar a porta. O pai
abriu-a e espreitou para o interior.

“Estás bem?”
De cabeça baixa, a garota assentiu com um movimento afirmativo e

uma palavra que mais pareceu um miado débil: “Sim.”
Lian-hua deitou-se na cama e cobriu-se com o lençol; era uma forma de

se fechar em si mesma. Se não se podia trancar no quarto, trancava-se no
lençol. Bang entrou devagar no quarto e sentou-se com cuidado na borda da
cama.

Permaneceu um momento calado, limitando-se a passar a mão pelos
contornos do corpo dela sobre o lençol, como se a afagasse.

“A culpa é minha”, acabou por dizer, quebrando o silêncio. “É toda
minha.”

A garota manteve-se mais um instante imóvel, mas acabou por espreitar
para fora do lençol e interpelá-lo com o olhar. “Sua?”

“A tua mãe sugeriu que convidássemos os Scott para jantar”,
acrescentou ele, falando como se não a tivesse ouvido. “De início achei que
não nos devíamos meter no assunto, até porque nem me parecia bem
encorajar um possível casamento teu com um diabo do Ocidente, mas
reconsiderei. Os tempos afinal estão a mudar… Porque não jantarmos com
os Scott? Que mal haveria nisso?”

À medida que escutava o pai, Lian-hua ia arregalando os olhos.
“Vocês… vocês sabiam do… do…”
“Claro que sabíamos”, confirmou ele. “Pela maneira como vocês

passavam a missa a trocar olhares, era impossível não perceber. Só se
fôssemos cegos e burros.”

“Oh, não!”
A filha voltou a enfiar a cabeça por baixo do lençol, dessa feita não para

esconder as lágrimas mas para ocultar o embaraço. Que tola fora em
acreditar que o namoro era um segredo só deles! Pelos vistos a
Universidade de Yenching inteira estava a par! Quem sabe se a notícia não
corria até pelas ruas de Pequim e… e…



“Os Scott não sabiam”, continuou o pai. “Na sala dos professores fui ter
com o professor Scott, que como sabes é meu colega na universidade,
cumprimentei-o e disse-lhe que, tendo em consideração que os nossos filhos
namoravam, eu e a tua mãe teríamos muito prazer em convidá-los para
jantar em nossa casa.” Suspirou, ganhando balanço para entrar na parte
mais penosa do seu relato. “Receio que ele não tenha reagido muito bem.
Disse-me que uma coisa dessas era impensável, que o filho devia estar
doido, que não queria cá intimidades com uma chinesa, que o rapaz tinha
um futuro brilhante à sua frente e não o deixaria desgraçar-se com uma
amarela, que Darwin provou que estas misturas poderiam provocar a
degeneração da raça branca e mais não sei quê e tornou claro que logo que
chegasse a casa falaria com ele e o poria na ordem. Virou as costas e, sem
sequer se despedir, foi-se embora.”

Lian-hua voltou a levantar a cabeça para cima do lençol, mas só até à
altura dos olhos, e fitou o pai com uma expressão de perplexidade.

“Desgraçar-se com uma amarela?”, perguntou. “O que quis ele dizer
com isso?”

Não era um tema fácil. Bang massajou a nuca com a ponta dos dedos e
respirou fundo.

“Olha, minha princesa, lá diz o provérbio que o burro que carrega livros
sagrados continua a ser burro. Este Scott até pode ser um grande professor,
não digo que não, mas no fundo não passa nem nunca passará de um asno.”

“Mas qual é a desgraça de o filho dele se casar com uma chinesa?”,
insistiu a filha. “Não entendo…”

“Sabes, anda por aí uma teoria científica chamada eugenia segundo a
qual as misturas das raças superiores com as inferiores irão provocar a
degeneração das superiores.”

“Quais são as superiores?”
“Os ocidentais acham que são eles e invocam a sua supremacia no

mundo como prova.”
A observação intrigou-a.
“Acha que têm razão?”
“O avô Lao sempre me falou na superioridade dos chineses e nas

virtudes do mingshao do ilustre Kong Fuzi e da sua doutrina do justo meio.
Sabes, quando cheguei à América deparei-me com coisas que me deixaram
desagradavelmente impressionado, a começar pela mulher que vi logo que o
meu barco se abeirou da costa.”



“O pai está a falar da estátua?”
“Imagina, minha princesa! Os americanos expõem o corpo das mulheres

como quem expõe produtos na vitrina de uma loja! Fizeram a estátua
gigante de uma mulher, disseram que ela é a liberdade e agora prestam-lhe
culto! Vê só o barbarismo! Expõem e veneram o corpo de uma mulher! É
de uma inconveniência a toda a prova! Que pouca-vergonha!”

Se não estivesse tão triste, Lian-hua ter-se-ia rido.
“Já que tinha contado…”
“E não foi só isso. Vi nas ruas homens e mulheres de mão dada, às

vezes até a beijarem-se, uma grosseria que não imaginas.”
“Como o general Chiang Kai-shek de mãos dadas com a mulher?”
A pergunta atrapalhou Bang.
“Uh… sim, mas pior. Olha, vi pais a abraçar filhas, vi filmes com cenas

impudicas onde eles e elas se beijavam… se queres que te diga, um
primitivismo inacreditável. Aí pensei que, sim senhor, o avô Lao tinha
razão: a nossa cultura é muito superior.”

“Então porque estão eles armados em superiores?”
O pai esboçou o semblante de quem tinha ainda outras coisas para

contar.
“Para ser sincero, devo dizer-te que fiquei muito abalado com o que

encontrei quando vivi entre os ocidentais. Na realidade, vi certas coisas que
me surpreenderam muito positivamente, minha princesa. A que mais me
espantou talvez tenha sido reparar em virtudes confucianistas na forma
como eles se relacionam. São corteses, têm sentido de honra, cultivam a
bondade e a ordem, fazem o culto da probidade na gestão pública… enfim,
esse lado da cultura ocidental pareceu-me próximo da nossa própria cultura.
Mas o que abalou verdadeiramente a minha convicção da superioridade da
nossa cultura foi constatar que muita gente sabe ler, que as mulheres
escrevem cartas, que as cidades são muito mais limpas e ordeiras do que as
nossas, que os estudantes respeitam os mestres… tudo isso. E depois há
toda a tecnologia, não é verdade? Têm telégrafos, telefonia, fonógrafos,
telefones, comboios, perfumes, fazem automóveis, constroem aviões,
fabricam armas sofisticadas, conquistam os outros países, mandam na Ásia
e em África e nos oceanos e nos ares e em toda a parte, põem e dispõem do
mundo.”

A filha mostrava-se impressionada.
“Ayah.”



Bang sorriu sem vontade.
“Para eles não passamos de formigas. Claro que não podemos queixar-

nos porque na verdade muitos chineses também se consideram superiores
ao resto do mundo… Não é por acaso que chamamos ao nosso país Zhong-
guo, o Reino do Meio. Pensamos que somos o centro do planeta e achamos
que os estrangeiros são uns selvagens, até lhes chamamos yang guizi, os
diabos do Ocidente. Acontece que os ocidentais têm pelos vistos a mesma
opinião, só que ao contrário. O tal Darwin descobriu que os seres vivos
existem graças a um processo evolutivo baseado na lei do mais forte, e,
claro, muitos cientistas pensam que o mesmo princípio se aplica aos povos.
Os mais fortes impõem-se, os mais fracos estão destinados à extinção. Eles
acham-se a si próprios os mais fortes, a raça superior, graças às suas armas,
à sua ciência, ao seu conhecimento e ao seu dinheiro, e que nós… enfim,
que nós somos mais fracos e por isso inferiores.” “O que está a dizer é que
os pais do Ben não me querem porque acham que sou inferior a eles?”

O pai deitou a mão ao cabelo negro e liso da filha e sacudiu-o
carinhosamente. Depois levantou-se e dirigiu-se à porta.

“São uns idiotas, não ligues.”



XI

Nunca Artur tinha visto o ditador tão irrequieto como nessa manhã.
Desde que o oficial entrara no gabinete que Salazar não parava de espreitar
a maqueta que se encontrava pousada sobre a mesa ao lado da sua
secretária. Tratava-se da reprodução em madeira de um edifício gigantesco,
com uma grande escadaria diante da porta principal a descer até uma
alameda, numa linha arquitetônica imponente, com colunas altas e grandes
volumes, diferente de tudo aquilo que o visitante alguma vez vira e de uma
monumentalidade de tirar o fôlego.

“Não é uma maravilha, senhor major?”, perguntou o anfitrião, incapaz
de tirar os olhos da maqueta como se dela estivesse enamorado. “Vai ficar
uma beleza!”

O militar acercou-se da mesa e examinou o edifício em miniatura.
“O que é isso, senhor doutor?”
“É o novo Instituto Superior Técnico”, anunciou com mal disfarçado

orgulho. “Não sei se já viu as obras que estão a decorrer ali naquele espaço
vazio entre a avenida da República e a Almirante Reis, não muito longe da
minha anterior casa.” Indicou a maqueta. “É este edifício. Vai ficar um
encanto, não acha? É a primeira grande obra pública que o meu governo irá
inaugurar.”

A dimensão do edifício era desconcertante, sobretudo quando se levava
em consideração o aperto das contas públicas e a fama de forreta de que
Salazar gozava.

“Isto é… é uma coisa enorme!”, espantou-se. “Há dinheiro para uma
obra destas, senhor doutor?”

“Aqui quem tem de se preocupar com o dinheiro sou eu, senhor major”,
devolveu o ditador com súbita secura; pelos vistos não lhe agradava ser
questionado nos assuntos em que se considerava a competência máxima.
“As finanças estão controladas, como já devia saber, pelo que chegou a hora



de prestar atenção à economia e investir o dinheiro que poupamos.” Fez um
novo gesto na direção da maqueta e voltou a descontrair-se. “Olhe-me para
esta maravilha e diga-me: estamos ou não no caminho certo?”

Artur examinava a estrutura ainda de boca aberta. “Bem… eu diria que
sim.”

“Isto é apenas a primeira de muitas obras que vêm aí, caro major.
Vamos erguer coisas magníficas por toda a parte. Magníficas.” Voltou a
pousar os olhos encantados na maqueta. “A seguir ao Instituto Superior
Técnico iremos construir um edifício para o Instituto Nacional de
Estatística e outro para a Casa da Moeda e outro ainda para albergar a
Faculdade de Letras. Depois será a vez de concluir os bairros sociais da
Ajuda e do Arco do Cego e a seguir iremos lançar outros bairros de casas
econômicas com rendas mais baixas na Madre de Deus, na Encarnação, no
Alvito, em Caseias, na Calçada dos Mestres, na Serafina e no Vale Escuro.
E olhe que não me esqueço das estradas, caro major. Vou dar ordens para se
construir uma marginal até Cascais e a primeira autoestrada de Portugal,
concebida à maneira das autoestradas alemãs, destinada a ligar Lisboa a um
grandioso Estádio Nacional que também iremos erguer em estilo grego
clássico. Depois irei mandar plantar uma floresta ali em Monsanto e fazer
dois grandes hospitais, um em Lisboa e outro no Porto. Teremos ainda redes
de assistência e amparo e lançaremos a construção de edifícios para escolas
primárias, casas do povo, correios, colônias de férias, mercados
abastecedores, postos de polícia, estações de comboios, gares marítimas,
um aeroporto… eu sei lá!”

“Caramba!”
“E não é tudo!”, acrescentou o governante com entusiasmo. “Estamos a

criar ainda a Previdência Social, o Instituto Nacional do Trabalho, com os
seus grêmios, associações, federações, juntas reguladoras, e ainda casas do
povo e dos pescadores com as suas caixas de reforma e assistência. É assim
que se faz obra, senhor major! É assim que se ergue um país!”

O visitante quase sentia vertigens ao ouvir falar de tantos projetos;
duvidava que algum deles alguma vez conhecesse a luz do dia se o
governante fosse outro. Tratando-se de Salazar, todavia, tudo lhe parecia
possível. Não havia ele concretizado num ano o milagre de equilibrar as
cronicamente desequilibradas contas públicas? Se fora capaz de tal proeza,
o que o impediria de fazer isto?



Sentiu-se tentado a perguntar de novo se havia dinheiro para tanto, mas
conteve-se; esse assunto era definitivamente da exclusiva responsabilidade
do presidente do Conselho.

“Caramba!”, limitou-se a repetir para exprimir o seu pasmo. “Se as
obras públicas forem mesmo para a frente, o país vai parecer um estaleiro!”

“Se forem para a frente?!”, quase se indignou o ditador. “As obras já
começaram! Estamos a pôr a economia a funcionar, através de projetos que
permitem a redistribuição da riqueza e o combate ao desemprego. Não
quero dar esmolas a ninguém, apenas trabalho.”

“Parece-me muito bem. Vossa excelência está de parabéns, senhor
doutor: não há dúvida de que pôs Portugal a mexer.”

Salazar baixou os olhos, simulando uma modéstia que não sentia.
“Repare, o mérito não é exclusivamente meu”, concedeu. “O senhor

ministro das Obras Públicas, o engenheiro Duarte Pacheco, tem-se revelado
verdadeiramente incansável. Nada o trava! É um engenheiro de um
dinamismo espantoso. Um homem deste valor só se encontra uma vez em
cada século. Quando resolve dinamizar um canto de Lisboa não hesita em
mandar arrasar o bairro inteiro.”

“Isso deve dar grandes problemas jurídicos…”
“Oh, se dá! O senhor major conhece aquela minha máxima sobre a luta

contra a fome e o frio?”
Como poderia Artur não a conhecer se já a ouvira inúmeras vezes em

múltiplas ocasiões, sobretudo na telefonia?
“‘Enquanto houver uma mulher com fome e uma criança com frio’”,

recitou numa ladainha, “‘a revolução continua’” “Pois a máxima do senhor
ministro das Obras Públicas é: ‘Com o Pacheco, enquanto houver uma casa
de pé a demolição continua’”

Riram-se os dois.
“Essa é bem achada, senhor doutor.”
“E o trabalho que o doutor Ferro está a fazer na Propaganda? Já foi por

acaso ao Porto ver a exposição colonial que agora abrimos no Palácio de
Cristal?”

“Não tive oportunidade, senhor doutor. Mas ontem eu e a minha mulher
descemos a Avenida da Liberdade para ver as marchas populares. Que
espetáculo!”

“Ah, as marchas. Ficaram mesmo catitas, não há dúvida. Mas, atenção,
vêm aí muito mais coisas para alimentar o espírito dos portugueses. Vamos



lançar o teatro do povo, as festas regionais e cívicas, as colônias de férias,
uma emissora nacional, os cinemas ambulantes… tudo o que divirta as
nossas gentes e lhes eleve o nível moral e espiritual. Já viu os filmes que
começamos a fazer?”

“Fui no ano passado à estreia de A Canção de Lisboa”, disse Artur. “Um
fenômeno! Parecia mesmo uma daquelas fitas americanas, só que falada em
português. Não imaginava que se pudessem fazer filmes assim no nosso
país e na nossa língua. Que graça, que virtuosismo!” Esboçou um esgar, a
imitar Vasco Santana no filme. “‘Chapéus há muitos, seu palerma!’”

Riram-se ambos.
“E a Beatriz Costa?”
“É a nossa Gloria Swanson! O senhor doutor havia de ter visto a reação

do público no final. Ninguém arredava pé!
O entusiasmo foi tão grande que as palmas se prolongaram por vários

minutos. Eu até já sentia as mãos dormentes de tanto aplaudir…”
“Pois o senhor major ainda não viu nada”, retorquiu Salazar com

evidente entusiasmo. “Vão agora fazer As Pupilas do Senhor Reitor e será
outro êxito. Garantido.” Esfregou as mãos de satisfação. “Ah, o doutor
Ferro está a trabalhar muito bem, sem dúvida!”

“Tiro-lhe o chapéu.”
“Sim, mas não se esqueça de que… ‘chapéus há muitos!’”
Soltaram uma nova gargalhada; a famosa tirada do filme era repetida

por toda a gente em todo o país a propósito de tudo e de nada.
“Pois é, pois é”, anuiu Artur. “Essa ficou célebre, hem?”
“Se ficou!” Baixou a voz, em jeito de confidência. “Mas sabe o que lhe

digo? Um dia depois de ver essa fita, o doutor Ferro perguntou-me outra
vez se eu tinha gostado. Respondi-lhe que gostei talvez de mais do filme
porque não consegui dormir e nessa manhã não pude trabalhar como de
costume. Não está bem. Pedi-lhe que me fizesse o favor de não me voltar a
convidar para esse gênero de distrações.”

“Ah. E ele?”
“Ficou desconsolado, pois claro.”
Riram-se ambos.
“Pois, veja lá o senhor doutor que o homem se esforçou tanto,

conseguiu um grande êxito, e na hora de receber os louros perdeu o seu
principal espectador justamente porque trabalhou bem de mais. Não é justo
para ele, pois não?”



Salazar ajeitou-se no seu lugar.
“Admito”, concedeu. Cravou nele o olhar perscrutador. “Pelo

entusiasmo que lhe vejo a si, presumo que o senhor major esteja ansioso por
começar a colaborar com o doutor Ferro nesse grande projeto para a
garotada, a Ação Escolar Vanguarda.”

Os elogios do chefe do governo à exposição colonial do Porto e às
várias iniciativas da política do espírito, percebeu Artur nesse instante,
tinham sido apenas o isco, ou seja, uma maneira de o conduzir ao
verdadeiro tema da reunião. O que Salazar lhe pedia era a resposta ao
convite que lhe formulara uma semana antes.

“Pois… uh… enfim, tenho de lhe dizer, senhor doutor, que mantenho as
minhas reservas quanto ao projeto.”

“Lá está o senhor a exagerar. Aquilo é uma coisa folclórica e
inconsequente, não levanta problema nenhum. Qual o mal de pormos uns
miúdos de farda a cantar o hino nacional e a prestar honras à nossa
bandeira?”

“O problema é que se parece ura pouco de mais com a Juventude
Hitleriana de que falam os jornais, senhor doutor. Isso pode dar mau
resultado. Não creio que gostasse de chefiar uma coisa dessas.”

“Compreendo e respeito as suas dúvidas. Mas, por favor, lembre-se que
isto não passa de mera táctica para atirar areia para os olhos dos excitados
do Exército, convencendo-os de que irei ocupar o lugar dos rolões. Logo
que despachemos os camisas azuis, cortarei os financiamentos à Ação
Escolar Vanguarda e ela asfixiará, ponto final. Está a perceber?”

“A perceber, estou. Não sei é se me agrada.”
“Será apenas por um ou dois anos, se tanto.”
O oficial passou a mão pelo cabelo. Como poderia explicar que o

problema se lhe afigurava muito mais complexo do que a forma como
estava a ser apresentado?

“Sabe, senhor doutor, o problema não é apenas a Ação Escolar
Vanguarda. A questão de fundo é que, apesar de eu próprio ser militar, não
me agrada nada esta deriva militarista, mesmo que seja apenas de fachada.
Q próprio senhor doutor o disse vezes sem conta: o lugar dos militares é nos
quartéis. Para que estamos então a militarizar a sociedade?” “Continuo a
pensar como pensava, asseguro-lhe. Mas a realidade é o que é e, se quiser
tirar os nacional-sindicalistas do caminho, tenho de fazer algumas
concessões aos excitados do Exército. Não sei se alguma vez lhe disseram,



mas a política é a arte do compromisso. Anda tudo fascinado com aquele
aparato todo dos senhores Hitler e Mussolini, não anda? Temos de
acompanhar os tempos. Claro, é preciso cuidado para evitarmos o culto da
violência e a divinização do estado e aquelas missas pagãs de que os
fascistas tanto gostam, como fazem lá em Itália e na Alemanha, e
concentrarmo-nos no que essas correntes têm de meritório. Por exemplo,
inspirei-me na Carta del Lavoro de Mussolini para criar o Estatuto do
Trabalho Nacional e no próximo ano espero ter a funcionar a Fundação
Nacional para a Alegria no Trabalho, uma ideia que fui buscar ao
Dopolavoro italiano para organizar colônias de férias, excursões, torneios
desportivos, saraus culturais… tudo o que permita ocupar de forma sadia e
inocente os tempos livres dos trabalhadores. Ao fazer estas coisas estou
também a embaraçar os rolões e a ocupar-lhes o espaço político, está a ver?,
embora sem o fanatismo e a carga ideológica com que eles o fariam se
estivessem no poder. Repare, senhor major, ao contrário dos fascistas e dos
nazistas, a minha ideia não é politizar a sociedade. E despolitizá-la. Quero
usar os meios que eles usam para fazer o contrário do que eles fazem,
embora fingindo que faço o que eles fazem. Percebe?”

“Pois, admito que essas iniciativas tenham os seus méritos, não digo que
não. Mas… criar uma Juventude Hitleriana em Portugal? Militarizar a nossa
mocidade? Isso não será ir longe de mais?”

“E uma mera táctica para tirar o tapete aos camisas azuis, já lhe disse. A
Ação Escolar Vanguarda acabará logo que os rolões sejam corridos daqui
para fora.”

As coisas estavam claras, percebeu Artur nesse momento. Só tinha de
pesar os prós e os contras, tirar as devidas consequências da sua maneira de
pensar e tomar uma decisão. Em bom rigor a decisão já fora tomada; faltava
apenas formalizá-la. Respirou fundo para ganhar coragem e enunciar por
palavras o que o seu coração já resolvera.

“Compreendo perfeitamente a questão, senhor doutor. Acontece que sou
um militar e não me sentirei bem se me puser a brincar às coisas militares
com crianças. Peço-lhe por isso que não me leve a mal se lhe pedir escusa
das funções para as quais teve a gentileza de me convidar. Sendo eu um
oficial, entendo que o meu lugar é num quartel a lidar com homens, não no
recreio de uma escola a pôr crianças a marchar. Quando fazemos um
trabalho temos de acreditar nele, não é verdade? Simplesmente não acredito



na ideia para a qual fui convidado por vossa excelência e seria desonesto da
minha parte dizer que sim se penso que não.”

Os dedos irrequietos de Salazar, delicados como os de uma mulher,
seguravam um lápis que ia rodopiando pela mão, um tique a que o ditador
distraidamente se entregava enquanto conversava com o visitante.

“Entendo e respeito a sua posição, senhor major”, disse quando o seu
interlocutor se calou. “Mas nesse caso também não me levará a mal se lhe
endereçar então um convite diferente.”

A recusa já fora prevista pelo ditador, percebeu Artur com estupefacção.
Só assim se explicava que Salazar já tivesse um outro convite na manga
para lhe apresentar.

“Com certeza que não, senhor doutor, desde que no adequado
cumprimento das minhas funções militares, como não poderia deixar de
ser.”

“A esse respeito, fique descansado”, assegurou-lhe. “Como o senhor
major não ignora, temos andado a enviar os oficiais mais problemáticos
para regimentos distantes, onde não criem os incômodos que criariam se
estivessem em Lisboa.

A vantagem deste sistema é que esses elementos perniciosos estão
afastados dos centros de decisão, o que é cruciai para a estabilidade do
regime. A desvantagem é que esses regimentos distantes se tornaram assim
antros de conspiração, uma vez que estão cheios de senhores da oposição.
Consequentemente, não posso confiar em ninguém que esteja nos quartéis
da província. Tenho andado aqui a matar a cabeça à procura de oficiais de
confiança para chefiar essas unidades e controlar esses teimosos. Ora se o
senhor major não está interessado em chefiar a Ação Escolar Vanguarda e
apenas deseja funções no estrito quadro das suas obrigações militares, o que
acho bem, isso significa que se encontra disponível para uma missão destas,
não é verdade?”

O sentido do novo convite do ditador constituiu uma nova surpresa para
Artur.

“O senhor doutor está a convidar-me para comandar um regimento?”
“Vê porventura inconveniente nisso?”
“Bem… não”, titubeou, atrapalhado. “Pelo contrário, seria uma honra.”
“Excelente!”, exclamou Salazar. Consultou o relógio. “Tem meia hora

para se despachar, uma vez que terá de estar ao meio-dia no gabinete do
senhor chefe de Estado-Maior do Exército, a quem vou telefonar de



imediato. Trate com ele dos pormenores da sua transferência e da sua
promoção, está bem?”

“Promoção?”
“O senhor major vai ser comandante de regimento e, para tal, terá de

possuir os galões de coronel.” Ergueu-se do seu lugar e estendeu a mão para
se despedir do visitante. “Muitos parabéns, senhor coronel. Espero que se
dê bem com os ares do Atlântico.”

Ainda estonteado com a rápida e inesperada evolução dos
acontecimentos, Artur despediu-se do chefe do governo e encaminhou-se
para a porta sem perceber bem o que acabara de suceder. Teria sido
premiado pelos seus bons serviços nos últimos anos ou punido por ter
recusado a Ação Escolar Vanguarda? Talvez as duas coisas, se calhar
nenhuma; a verdade é que nunca o saberia.

Abriu a porta e foi só nessa altura que a sua mente registou as
derradeiras palavras do ditador.

“Ares do Atlântico, senhor doutor?”
Olhou para trás e viu Salazar de novo à volta da maqueta do Instituto

Superior Técnico, admirando a imponente estrutura que o seu Estado Novo
mandara erguer em Lisboa e provavelmente já a pensar nas grandes obras
que se seguiriam. Parecia alheado, mas era apenas uma impressão pois,
apesar de não tirar os olhos do edifício em miniatura que lhe ocupava a
mesa, acabou por desfazer a dúvida do visitante.

“O seu destino são os Açores.”



XII

Aninhada no calor do cobertor, Nadejda escutou vagamente o som dos
passos da mãe a deambular pela cozinha, provavelmente a vestir-se e a
preparar alguma coisa para comer, e depois o barulho da porta de casa a
fechar-se. Seguiu-se um silêncio retemperador, logo quebrado pela visão de
Anastasiya a ser levada do kolkhoz pelos polícias. A irmã ia esquelética e
tossia e chorava e soluçava, sempre virada para trás, os olhos marejados de
lágrimas, à espera que a fossem resgatar. Gritava “Nadija!” e “mãezinha!”
com toda a força; Nadejda e a mãe queriam correr para ela mas sentiam as
pernas pesadas como pedras, tentavam mexer-se e não conseguiam. Era
como se alguma coisa as retivesse. A certa altura apareceu o comissário
político e bateu à porta. Primeiro foram uns toques simples e depois o
visitante pôs-se aos encontrões e a gritar “Abram a porta! Abram a…”

“… porta! Abram!”
Nadejda abriu os olhos e viu tudo escuro em redor. Içou a cabeça e

espreitou a janela. Um ciarão azul-petróleo crescia no horizonte e parecia
misturar-se com a noite. Em breve o Sol despontaria.

“Hmm”, murmurou, confusa. “Que horas serão?”
Pensou em ir à cozinha consultar o relógio de parede, mas fazia frio e o

céu azul-petróleo era ainda demasiado escuro para serem sete da manhã.
Fechou os olhos, convencida de que tinha ainda pela frente uma boa hora de
sono antes de ter de acordar para ir para a escola.

Foi nesse momento que a porta de entrada ribombou com violência,
mostrando-lhe que não sonhara aqueles berros. “Abram a porta!”

Reconheceu a voz do pai e, com um grunhido e um bocejo, escorregou
da cama e, caminhando como uma sonâmbula, os olhos ainda semicerrados,
arrastou-se até à entrada. “Calma, calma!”, murmurou. “Já vou…”

Abriu a porta e o pai quase caiu em cima dela. Susteve-o com o corpo e,
logo que ele se equilibrou, viu-o cambalear para o interior da casa; como de



costume, tresandava a álcool.
“Blin, estava a ver que não!”, protestou ele, pousando uma garrafa de

vodka na bancada da cozinha. “A mãe?” Ainda estremunhada, Nadejda
encostou-se à porta como se fosse deitar-se nela e ela fechou-se.

“Foi trabalhar.”
Encostado à bancada, o pai olhou-a dos pés à cabeça com uma

expressão difícil de definir.
“Isso são maneiras de andares vestida?”
A garota estacou, incomodada. Primeiro estranhou ver o pai tão falador.

Para quem passava dias seguidos calado, já tinha palrado mais do que lhe
ouvira ao longo de uma semana inteira. Depois foi o que ele disse.

Olhou para o seu próprio corpo e apercebeu-se de que se encontrava
semidespida. Tinha as pernas nuas e só trazia as cuecas e uma camisa de
pijama com um decote que deixava ver um pouco o peito. Além disso, a
camisa era de uma seda tão suave que deixava adivinhar o formato
arrebitado dos seios e os mamilos eretos de frio. As linhas sinuosas do seu
corpo estavam bem à vista; era claro que a menina se metamorfoseava em
fêmea.

“Estava a dormir”, justificou-se, as palavras a arrastarem-se de moleza.
“E vou voltar para a cama, se não se importa. Estou cheia de sono…”
Atirou para trás um olhar de despedida. “Boa noite… ou bom dia, sei lá.”

Achou bizarra a forma como o pai olhava para ela. Não era de uma
maneira indiferente nem crítica, antes surpreendeu nos olhos dele um brilho
perturbador. Mas estava com tanto sono que não quis dar-se ao trabalho de
pensar no assunto. Só queria deitar-se e dormir até às sete. Já não lhe
restava tanto tempo como isso até ter de acordar e ir para a escola. Era
melhor nem raciocinar, não fosse não conseguir adormecer.

Tombou na cama como uma árvore acabada de ser abatida e,
enroscando-se de novo no cobertor em busca do aconchego quente e
protetor, adormeceu de imediato. O pesadelo de Anastasiya a ser levada,
que se tornara recorrente nos últimos anos, não foi felizmente retomado.
Em vez disso, sonhou com Yul a oferecer pirozhki ao pai e miss Empis
aparecer a dizer que a hora não era de se comerem pirozhki mas de se
estudar aritmética, depois um frio muito grande invadiu a sala de aula e…

Uma sacudidela voltou a arrancar Nadejda ao sono profundo em que
mergulhara.

“Hmra..,?”



Fazia muito frio e tentou encolher-se e abrigar-se por baixo do cobertor,
mas percebeu que desaparecera. Quis estender o braço e apalpar a cama à
procura dele; algo no entanto a prendia e lhe cerceava os movimentos. Não
se conseguiu mexer. Estaria outra vez a sonhar que as pernas se tinham
tornado pesadas como pedras e o problema se estendera também aos
braços?

“Tira as cuecas!”
A voz enrouquecida e as palavras entarameladas do pai e um brutal

puxão na roupa que terminou com as cuecas a rasgarem-se despertou-a de
vez.

“O que é isto?”, perguntou, alarmada, tentando virar-se e sem perceber
ainda o que estava a acontecer. “Que se passa?”

“Tira!”
“Pai! O que está a fazer?”
“Abre as pernas”, rosnou ele. “Vá, abre as pernas!”
Sentiu de repente o peso dele cair sobre ela e algo a forçar a abertura

das suas pernas; eram provavelmente os joelhos do pai que a empurravam.
“Pai?!”, gritou, já descontrolada, remexendo-se com toda a força de que

era capaz, num esforço desesperado para se libertar dele. “Saia daqui! Saia!
Pai?! Saia daqui!”

Por mais força que fizesse e por mais que se sacudisse de um lado para
o outro, contudo, não via modo de escapar àquela armadilha. O pai era
muito pesado e parecia ter uma força imensa. Apercebeu-se do peso do
corpo dele a assentar sobre as suas costas e o calor do bafo a bater-lhe no
pescoço, invadindo-a com o fedor a álcool, mas o pior era não conseguir
fechar as pernas. Tentava e não conseguia, e isso deixava-a terrivelmente
exposta e vulnerável.

“Quieta, quieta.”
“Saia! Saia!”
Sentiu nesse instante uma superfície quente, dura e macia tocar-lhe nas

nádegas e, com horror, percebeu que o impensável se tornara inevitável. A
superfície dura desceu até lhe tocar na abertura e, com um impulso que lhe
arrancou uma dor cega, entrou dentro dela.

“Aahhh…”
“Não, não, não!”, protestou Nadejda, já não a gritar mas a chorar,

sacudindo a cabeça de um lado para o outro, percebendo que ele estava



mesmo a fazer-lhe o que ela nunca pensara que lhe pudesse ser feito. “Não,
não! Pai, não! Por favor… por favor… não!”

“Aahhh…”
Ele gemia e ela também, ele de prazer, ela do horror mais absoluto, ele a

bater com força crescente, ela a perder-se entre soluços e lágrimas,
afogando-se na dor pelo que lhe estava sendo feito e por saber quem o fazia.

“Nãããooo…”



Epílogo

Estou cansado.
Ninguém calcula como foi penoso para mim o momento em que soube

o que sucedeu a Nadija nesse dia maldito. Se o mero conhecimento do que
aconteceu foi tão incomensuravelmente horrível, a imaginação será decerto
impotente para apreender o que terá sido vivê-la. Ao descrever o que se
passou, ao mostrar em pormenor o que o pai lhe fez no quarto, de uma certa
forma eu próprio senti que estava lá e até, mais que como testemunha, senti
a violação como se tudo tivesse acontecido comigo.

Há tragédias que não deviam poder acontecer-nos, a nós ou às pessoas
que amamos. Ou, convenhamos, a quaisquer outras. Mas se porventura
acontecem, pois as coisas são o que são e não necessariamente o que
queremos que sejam, devíamos ao menos ter o direito de as esquecer. Se
delas não nos lembrarmos é como se não tivessem sucedido. Aliás, não
sucederam mesmo, pois o nosso passado é a nossa memória e o que a nossa
memória não guarda nunca ocorreu ainda que tenha ocorrido, se é que me
faço entender.

A Nadija andou uma vida inteira a esconder a amargura da violação
como um fardo que se carrega enquanto se finge que ele nem sequer existe,
mas a verdade é que só à luz dessa experiência traumática podemos
compreender todas as opções que tomou e tudo o que lhe sucedeu nos anos
que se seguiram. Não se pense que a minha Nadija se pôs a contar a toda a
gente, e muito menos a mim, o que lhe aconteceu com o pai, até porque um
assunto destes é de tal modo íntimo e suscita tal vergonha que nem diante
de nós mesmos por vezes queremos reconhecer a verdade; abre-se uma
chaga na alma que nunca se consegue realmente fechar, embora se tente
anestesiar na vã esperança de um dia a esquecer.



Nunca a ouvi mencionar o assunto, nem sequer de forma indireta ou
subtil, e vendo-a de tal modo segura no dia a dia, e mesmo partilhando com
ela a intimidade, ninguém imaginaria que uma história destas fosse possível
com uma pessoa tão aparentemente confiante em si mesma. Eu próprio só
tive conhecimento do sucedido graças a uma inconfidência que à custa de
mil manhas e de duas garrafas de vinho do Porto arranquei ao velho e já
falecido padre Teixeira, confessor de Nadija e a única pessoa a quem ela
terá relatado o sucedido. Estou cansado.

Sei que já o disse, mas vejo-me forçado a repeti-lo porque, amigo leitor,
chegou a hora de fazer uma nova pausa, talvez definitiva. Relatar a terrível
provação pela qual a minha Nadija passou deixou-me arrasado. Confesso
que estive tentado a passar por cima desta parte, a fingir que nunca
aconteceu. Tratava-se de um assunto de tal modo privado e pessoal que me
pareceu que ninguém tinha o direito de meter o nariz nele, mas decidi-me a
relatar o sucedido por dois motivos.

Primeiro porque é a verdade e, se pretendo fazer um relato honesto dos
acontecimentos vividos por estas quatro pessoas que me são tão queridas,
não poderia de modo algum omitir um evento de tal magnitude. Claro, sei
que estas coisas fazem parte da privacidade das pessoas, todos temos os
nossos pequenos segredos e há alguns que não são tão pequenos como isso.
Qual o mal de os manter privados e o que se ganha com torná-los públicos?
Não haveria com efeito inconveniente nenhum em passar por cima de tais
fatos, não fosse eu estar a esforçar-me por reproduzir tudo o que sei sobre a
história de Nadija, mas também sobre a de Artur, a de Lian-hua e a de
Fukui, e ter a noção de que estes segredos, mesmo sendo tão terríveis e por
isso inconfessáveis, ou talvez sobretudo quando reúnem justamente essas
características, moldam a personalidade de quem os carrega.

E assim chegamos ao segundo motivo que me levou a reproduzir este
horrível episódio no relato que aqui faço destas vidas. É que este momento
foi fundador da identidade de Nadija, tão importante quanto os pavorosos
acontecimentos relacionados com a grande fome da Ucrânia que ela e a
família viveram, e nada se pode compreender sobre as opções ulteriores
desta minha querida amiga sem conhecer o que se passou naquele quarto
naquela madrugada.

Estou cansado.
Sim, repito-me, sei que já o disse e que se percebeu à primeira e depois

à segunda. Dirão que não vale a pena cansar as pessoas com o meu cansaço,



mas se insisto nesta nota, amigo leitor, não é porque me falte o estilo na
escrita ou porque duvide da sua capacidade e inteligência para reter a
informação que aqui gravo a tinta negra sobre papel branco, mas para o
preparar para uma notícia que decerto o deixará deveras agastado, talvez
mesmo zangado comigo. Estou cansado e por isso…

Não vou continuar a escrever.
Compreenda, por favor. Sinto-me exausto porque descrever a violação

de Nadija me esgotou emocionalmente, mas também, ou talvez sobretudo,
por uma razão que quem leu o livro anterior ou o prólogo deste decerto não
desconhece. A minha doença.

Pois, a minha doença.
É bom que não esqueça que as palavras que está a ler não são escritas

por alguém em plena posse de todas as suas faculdades, mas por um doente.
Mais que doente, estou moribundo e fui informado de que vou morrer em
breve. Sofri um choque quando o doutor Évora me deu a notícia de que
padecia de um mal terrível e incurável e que a minha vida estava a chegar
ao fim, que me restavam poucos meses e teria de me preparar. Confesso que
de início me recusei a acreditar; entrei em negação, não podia ser, o médico
enganara-se, o final não poderia ser assim tão brusco. Com o tempo,
todavia, acabei por cair em mim e mergulhei numa grande depressão. Ia
morrer. Em breve a doença me abateria e eu regressaria ao grande nada de
onde vim. Seria possível tudo terminar desta maneira tão inglória, tão fútil,
tão vazia?

Foi a escrita destes livros, ao conferirem-me propósito e darem um
sentido ao resto da minha cada vez mais curta existência, que me resgatou
do profundo fosso depressivo em que caíra. Relatar a história destas quatro
pessoas que tanto me marcaram foi, acredite, uma ajuda imensa. Ao ver o
que elas viveram e passaram dei por mim a pensar que acabei por ser
abençoado pelo destino, não só porque vivi mais tempo que esses meus
quatro grandes amigos e porque a minha vida se revelou
incomparavelmente mais tranquila que as deles, mas também porque privei
com gente que viu e viveu coisas incríveis. Transformaram-se
simultaneamente em testemunhas e agentes da história.

Reparou como o Artur participou na revolução do 28 de maio e privou
com personalidades como Salazar e Carmona e notou a maneira como a
Expedição do Norte, que unificou a China, veio bater à porta de Lian-hua e
a levou a conhecer gigantes como Mao Tse-tung e Chang Kai-shek?



Observou a forma como Fukui enfrentou a ascensão dos ultramilitaristas do
Japão e Nadija viveu e escapou ao terror das coletivizações comunistas?

Aprendi com eles que as contrariedades, mesmo as mais terríveis, fazem
parte da vida e que é a forma como as enfrentamos que nos torna pessoas
melhores. Ou piores. As dificuldades testam-nos, são os exames que a
natureza põe perante o nosso carácter e que nos forçam a mudar. Somos o
que somos devido à maneira como enfrentamos os contratempos. Com os
obstáculos que o destino nos ergue pelo caminho seremos capazes de nos
tornar pessoas melhores, de aprender que a vida deve ser vivida como se
cada minuto fosse o último, como se cada instante encerrasse um tesouro?
Ou tornar-nos-emos seres amargos e atormentados que encaram o privilégio
da existência como um fardo que se arrasta penosamente?

O que é a vida senão um exame? Cabe-nos a nós passar ou reprovar no
grande teste da existência. O importante não é vencer o que nos é adverso,
pois no fim a adversidade acaba sempre por nos derrotar. O que é realmente
importante é a forma como enfrentamos as dificuldades, como as usamos
para nos transformarmos e tornarmos melhores. É esse o verdadeiro exame
que a vida nos faz. A nossa vitória não está no fim, uma vez que no fim
apenas existe a derrota, mas na maneira como lidamos com os escolhos da
existência, como superamos ou não as barreiras que se nos erguem pela
frente.

Foi isso o que aprendi com o Artur, o Fukui, a Lian-hua e a Nadija,
pessoas ordinárias que se viram em situações extraordinárias e que, pela
forma como as souberam superar, se tornaram elas próprias extraordinárias.
É esse ensinamento que me ajuda agora. É por isso que escrever sobre as
vidas destas quatro pessoas é tão importante. É uma forma de transmitir a
outros tudo o que aprendi com elas — e é decerto aí que se encerra o
sentido da minha existência, e quem sabe se o da delas também.

Dois meses se passaram desde que comecei a redigir o segundo volume
em que estas histórias ficam imortalizadas ao ritmo com que bato nas teclas
da minha velha máquina de escrever, na esperança de por aqui terminar a
narrativa e, de missão cumprida e coração limpo, entregar-me ao grande
nada que o destino me reserva. Não vou, contudo, conseguir. Escrever é-me
penoso, pior ainda estando doente.

Eu próprio me surpreendo com a minha incrível obstinação. Como é
possível que, sentindo-me tão fraco e por vezes com tantas e tão profundas
dores, seja capaz de permanecer horas e horas sentado diante da minha



Remington caquética, pois com a minha idade nunca me habituei às
modernices dos computadores, e ainda por cima conseguir concentrar-me o
suficiente para poder registar toda esta prosa com um mínimo de coerência
e clareza? Há que admiti-lo, não deve haver por aí muita gente que seja
capaz de se concentrai; e muito menos de escrever um livro, quando sofre
dores assim. A verdade é que só o espírito de missão me permitiu uma
proeza destas.

Dir-me-ão que há solução para as dores, por mais intensas que sejam.
Basta tomar um analgésico e já está. Não se pense que não tentei, é evidente
que o fiz. Ninguém sofre dores tão terríveis como estas porque lhe apetece,
e se há uma maneira de as evitar ou pelo menos acalmar tanto melhor. O
problema é que os analgésicos, que na verdade são opiáceos muito potentes,
me deixam entorpecido e imbecilizado como um ébrio, incapaz de pensar,
quanto mais de escrever.

Tive de fazer uma escolha. Ou engolia os analgésicos e vivia o resto dos
meus dias anestesiado, sem dores mas também com a lucidez de um
sonâmbulo, e por consequência impossibilitado de escrever este livro, ou, se
estava absolutamente determinado a terminá-lo, e estava, teria de prescindir
dos medicamentos e aguentar as dores, por mais terríveis que fossem. Teria
de aceitá-las e viver com elas sem permitir que me dominassem e
retirassem o discernimento. Tomei a segunda opção e acreditei que, com
determinação e espírito de sacrifício, conseguiria chegar ao fim.

Mas já percebi que não chegarei lá. Sinto-me exausto e a doença
progride, lenta embora inexorável. As dores estão a tornar-se insuportáveis
e daqui a pouco, numa questão de minutos, terei de me render aos
analgésicos. Estes opiáceos, sei-o bem porque passei uma existência inteira
aqui em Macau e vi os seus efeitos em tantas e tantas pessoas, são
tremendamente viciantes. Não alimento por isso quaisquer ilusões. A partir
do momento em que começar a tomá-los com regularidade será muito
difícil abandoná-los. Isto significa que mergulharei num estado letárgico
permanente, e quem sabe se até morrer serei capaz de voltar a raciocinar
com lucidez. Talvez não, embora me reste uma esperança de que sim.

Que ninguém subestime a minha força de vontade e duvide que, passada
esta pausa retemperadora, eu seja capaz de vencer a dor e a dependência
dos analgésicos, de me voltar a sentar diante da Remington e terminar a
narrativa que há alguns meses… Agh.



Desculpe, não posso mesmo continuar. A dor está neste preciso
momento a atacar com uma força inaudita e, receio bem, é chegada a hora
de tomar o meu analgésico e encontrar a paz que há tanto tempo procuro.
Prometo, no entanto, que tudo farei para regressar à minha máquina de
escrever e concluir as histórias que estou a relatar. É importante que saiba o
que aconteceu a seguir, pois tenho a esperança de que, tal como sucedeu
comigo, a vida destas pessoas o ajude a encontrar o sentido da sua. Se a
doença ou os opiáceos não me vencerem, voltarei para contar o que o
destino reservou àqueles meus quatro amigos. Veremos Fukui mergulhar no
furacão das campanhas de assassinatos políticos no Japão e assistiremos ao
encontro que ele terá com Artur.

Sim, Artur e Fukui serão os primeiros dos meus amigos a encontrar-se.
Isso não acontecerá em Portugal nem no Japão, mas no mais inesperado, e
perigoso, palco de todos — a Alemanha de Hitler. Pode haver lugar onde a
vida apresente às pessoas maiores desafios morais? Como lidarão eles com
o que vão encontrar? E quanto às duas garotas? Bem, sem querer levantar
demais o véu, posso revelar-lhe que testemunharemos as graves opções que
Nadejda fará à luz do que lhe aconteceu naquele dia fatídico e
conheceremos o terrível e injusto destino que aguarda Lian-hua.

Digo bem, terrível e injusto. É que entraremos na segunda metade da
década de 1930, os anos de todos os perigos, o momento em que as
múltiplas tensões internacionais confluíram numa grande e devastadora
conflagração mundial, uma tempestade tão vasta e poderosa que a todos
arrastou nos seus ventos de loucura. Serão estes meus quatro amigos
capazes de se superar e usar o que aprenderam na vida para se transformar e
ultrapassar os formidáveis desafios que ainda terão de enfrentar? Vencerão
eles o grande exame da vida?

Só o saberemos se soubermos como acaba esta história. Ou talvez ela
não acabe, pois as histórias só conhecem finais conclusivos nos romances e
na imaginação dos seus autores. As histórias da vida real são de outra
natureza e apenas acabam com a morte de quem as vive. Talvez seja mais
correto dizer que só conheceremos o destino dos meus quatro amigos se
soubermos como continuam as suas vidas no lento e inexorável caminho
que os levará à China. Darei pois a esse terceiro livro o nome que os
chineses dão ao seu país.

O Reino do Meio.



Nesta muralha que cerca os três distritos Qin,
Pela névoa que faz dos cinco rios um,
Trocamos um adeus triste
E seguimos caminhos opostos…
E porém a China nos une
E o céu permanece vizinho.
Porque te demoras na encruzilhada
A secar lágrimas como criança despedaçada?

WANG BO
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mais premiados repórteres portugueses, galardoado pelo Clube Português
de Imprensa e pela CNN.

Este é o seu décimo quinto romance.
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