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Às minhas três flores, Florbela, Catarina e Inês



Ficção baseada em eventos históricos verídicos



Quem quiser
Dominar o mundo

Pode tentar
Mas não conseguirá.

O mundo é um espírito
Que não pode ser manejado.

Quem o manipula destrói,
Quem o retém perde.

 
LAO TSE



Personagens
 

Os portugueses
 

O Lobo
Jorge Lobo, narrador
Os Teixeiras Artur Teixeira
Catarina Teixeira (Albuquerque de solteira), mulher

 
Os outros

 
Eugênia de Athayde, amante Tenente Garcia, ajudante de campo

Idalécio Garrão, amigo do Colégio Militar e da Escola de Guerra
Ralf Heinsch, motorista da embaixada portuguesa Doutor Rosenthal,

médico judeu Hans, guarda do prédio Frau Braun, porteira do prédio
Coronel Klaus Engelhardt, oficial das SS
 

As personagens históricas
 

Antônio de Oliveira Salazar, presidente do Conselho
Antônio Ferro, diretor do Secretariado de Propaganda Nacional
Maria de Jesus, governanta de Salazar
Antero Leal Marques, chefe de gabinete de Salazar
Josué Trocado, amigo de Salazar
Padre Abel Varzim, pároco de Salazar
Capitão Humberto Delgado, adjunto do Comando da Legião Portuguesa
Sir Charles Wingfield, embaixador britânico em Lisboa
Joachim von Ribbentrop, ministro alemão dos Negócios Estrangeiros
Veiga Simões, ministro plenipotenciário português em Berlim

 
Os chineses

 
Os Yang
Yang Lian-hua



Yang Bang, pai Yang
Mei-xing, mãe
Yang Chu-hua, irmã

 
Os outros

 
Su Tong, amigo e protetor dos Bang no Kuomintang
Samuel Sullivan, vice-reitor da Universidade de Yenching
Senhora Fang, mei po Yuan
Dong, pretendente
Ching-lan, primeira concubina

 
As personagens históricas

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

 
Os japoneses

 
Os Satake
Satake Fukui
Satake Ren, mulher
 
Os Miyamoto
Miyamoto Sawa, rival

 
Os outros

 
Kimura Akira, responsável do bureau europeu

 
As personagens históricas

 
Okada Keisuke, primeiro-ministro
Coronel Matsuo, cunhado do primeiro-ministro
Yuasa Kurahei, chefe da casa civil imperial
Sargento Kosaka Keisuke, agente do serviço de proteção ao Kantei
General Katsuki Kiyoshi, comandante do 1° Exército do Exército

Imperial



 
Os russos

 
Os Skuratov
Nadejda Skuratova (aliás Nadija)
Mikhail Skuratov (aliás Misha), pai
Tatiana Skuratova (Jeleznova de solteira e conhecida por Tati), mãe

 
Os outros

 
May May, dona da May May Boutique
Ludmila Antonova (aliás Mila), amiga
Anna Ivanova, senhoria
Custódio Gonçalves, namorado
Wong, dono do cabaré Majestic Café
Doutor Xavier, presidente do Clube Lusitano

 
As personagens históricas

 
Yuliy Brynner (aliás Yul), namorado



Mapas





Prólogo
Voltei.
Nem sei bem como. Mesmo tão doente e debilitado, consegui arrastar-

me para diante da máquina de escrever e retomar a narrativa que há uns
tempos deixei incompleta ao segundo tomo. Na verdade, este meu regresso
fica a dever-se a um segredinho. O doutor Évora arranjou-me numa loja
chinesa do porto interior um medicamento com base no extracto de uma
planta dos Himalaias que, não lidando com o mal que me corrói as
entranhas, me proporciona um certo alívio das dores e do mal-estar e me
permite retomar o trabalho.

Não o vou apoquentar, amigo leitor, com as mil peripécias em torno da
minha terrível doença e dos intermináveis esforços para me tratar. É um
assunto demasiado deprimente e, além da cura que sei ser impossível, nada
desejo mais que esquecê-lo, nem que seja por momentos. O fato é que
descobri que a escrita é talvez a droga que mais me apazígua. Enquanto
ando aqui entretido a contar as minhas histórias, aquelas que envolvem os
meus amigos Artur, Fukui, Lian-hua e Nadejda, quase nem me lembro que
me chamo Jorge Lobo e sofro de uma doença terminal, um mal que em
breve me levará como a morte levou aquelas quatro pessoas que me são tão
queridas.

A realidade é que quando estou debruçado sobre a máquina de
dactilografar é como se viajasse no tempo e no mundo. Nestes instantes
sinto-me de tal modo absorvido pela narrativa que deixo Macau e os dias de
hoje e me vejo transportado para outros lugares e outras épocas, anos que
vieram a revelar-se determinantes para os homens e as mulheres que nestas
páginas acabaram transformados em personagens de uma grande história. E
sobretudo da grande História.

Ah, a grande História!
Embora não tenha a mínima vontade de falar sobre a minha doença,

devo adverti-lo, amigo leitor, de que sei que este terceiro tomo será o último
que conseguirei escrever, pelo que farei todos os esforços e sacrifícios
necessários para concluir a narrativa. Se não for bem-sucedido não será por
não ter tentado, acredite, mas porque a morte me impediu. E contra a morte,
como se sabe, nada podemos.



A verdade é que todos morremos. Perante este destino inexorável, o que
importa é o que fazemos da vida enquanto a vivemos. É por isso que aqui
estou para concluir o relato do que aconteceu aos meus quatro queridos
amigos cujas pequenas histórias se misturam com a grande História nas
circunstâncias que temos acompanhado. Antes de retomar a narrativa,
contudo, talvez valha a pena recordar em breves linhas o que sucedeu
quando eles nos deixaram na conclusão do volume anterior.

O português Artur Teixeira, apesar da sua amizade com o presidente do
Conselho, Oliveira Salazar, optou por comandar o regimento de Ponta
Delgada depois de ter recusado o convite para dirigir a Ação Escolar
Vanguarda, a organização estudantil portuguesa que seguia os padrões do
Komsomol soviético, da Opera nazionale Balilla italiana e da Hitlerjugend
alemã, que o ditador criara para satisfazer a ala mais fascistizante do Estado
Novo. Por seu turno, Satake Fukui casara e trabalhava já no ministério
japonês dos Negócios Estrangeiros, de onde observava com preocupação o
crescimento dos movimentos ultranacionalistas do país — ao ponto de se
ter tornado testemunha ocular do assassinato do próprio primeiro-ministro.

Mas temos também as histórias das nossas flores de lótus. A jovem
chinesa dos olhos azuis, Yang Lian-hua, sofrera uma decepção amorosa
quando o namorado americano, por pressão dos pais, que não queriam que
o seu Ben se "desgraçasse com uma amarela", o afastaram dela. Por fim, a
russa Nadejda Skuratova, tendo sobrevivido à grande fome da Ucrânia e
escapado da ditadura na União Soviética, fora viver um outro pesadelo na
Manchúria chinesa: o pai, vítima das perseguições bolcheviques, tornara-se
um ébrio e fizera o impensável. Violara-a.

Foi nesse ponto que ficaram as quatro histórias que temos acompanhado
na Trilogia do Lótus. Neste terceiro tomo, a narrativa avança pela perigosa
segunda metade da década de 1930. Todos os caminhos, como já deve ter
percebido quem leu os dois volumes precedentes, As Flores de Lótus e O
Pavilhão Púrpura, nos conduzem paulatinamente à China, o país disputado
pelo Kuomintang, pelos comunistas e pelos japoneses e que seus habitantes
conhecem por Zhong-guo.

O Reino do Meio.



Parte Um



I

O pianista pousou os dedos no teclado e dedilhou as primeiras notas das
Gnossiennes nº 1 e um silêncio majestático impôs-se na grande sala do
Coliseu Avenida, os convivas quase hipnotizados pela harmonia graciosa da
composição de Erik Satie; era extraordinário como um simples piano tinha
a capacidade de exprimir o que a todos parecia uma melodia inspirada pelo
sopro divino.

Quando o pianista terminou, a sala irrompeu em aplausos.
"Bravo! Bravo!"
"Grande artista!"
As conversas foram retomadas na sala e a alta sociedade local

recomeçou a servir-se das bebidas e dos acepipes. Catarina embrenhara-se
numa troca de receitas culinárias com a mulher de um dos mais importantes
médicos da cidade e Artur ficou momentaneamente sozinho. Foi nesse
instante que um homem de bigode de pontas enroladas e um corpo com o
volume de um barril, embora o terno escuro com colete e gravata escarlate
lhe conferisse um toque de distinção, se abeirou dele com um copo de
champagne entre os dedos sapudos.

"Então o senhor coronel é o novo comandante de Infantaria 4?",
perguntou, metendo conversa. "Há quanto tempo cá está, se não é
indiscrição?"

"Fui nomeado há dois anos, mas devido a algumas complicações de
natureza burocrática e familiar só cá cheguei há alguns meses, senhor...
senhor..."

O homem estendeu-lhe a mão.
"Henrique de Athayde, presidente da Câmara de Ponta Delgada e um

seu criado", identificou-se. "E o senhor é o coronel Artur Teixeira, se as
minhas fontes estão corretas."

Apertaram as mãos.
"Corretíssimas", confirmou Artur. "Muito prazer."
"O prazer é todo meu. Que tal se está a dar pela nossa terra?"
“As primeiras semanas foram complicadas, nem lhe digo nada. Tive de

me inteirar dos problemas do quartel e resolver algumas questões de grande
delicadeza deixadas pelo meu antecessor. Mas acho que agora está tudo
bem encaminhado."



“Folgo em saber. Anda por aí muito reviralho..."
“Oh, se anda!", exclamou Artur com uma expressão conhecedora. “Já

agora, senhor presidente da câmara, aproveito para lhe agradecer o convite
que teve a amabilidade de me endereçar para esta magnífica recepção." Fez
um gesto a indicar o edifício. “O Coliseu Avenida é espantoso, hem?"

O autarca assentiu.
“E não viu ainda o senhor coronel o nosso auditório." Virou-se para trás

e percorreu os convivas com o olhar até identificar a pessoa que procurava.
“Ó Eugênia! Eugênia!?"

Ouvindo o seu nome, uma garota que estava de costas voltou-se.
“Quem me chama?"
“Sou eu, moça. Anda cá."
Eugênia pediu ao seu grupo licença para se ausentar e aproximou-se a

bebericar champagne.
“O que foi, tio?"
O presidente da câmara fez um gesto a indicar Artur.
“Apresento-te o coronel Teixeira, acabado de chegar do continente para

chefiar a nossa tropa." A mão voltou-se para a recém-chegada. “Senhor
coronel, a minha sobrinha Eugênia, a flor de Ponta Delgada, poetiza e
amante das artes. É ela que organiza os programas culturais aqui do
Avenida."

Os dois trancaram-se num olhar. Eugênia era uma garota de cabelo
castanho-claro e madeixas aloiradas, um esgar verde e doce e um sorriso
celestial que decerto arrebatara já alguns corações da sociedade micaelense.
Trazia um vestido amarelo-suave e ao pescoço um colar de prata com uma
cruz celta; era atraente sem ser muito bonita, até porque o nariz não se
curvava da forma mais perfeita, mas a vivacidade contagiante do olhar
tornava impossível ignorá-la.

Artur esboçou uma vênia curta.
“Encantado."
O autarca voltou-se para a sobrinha.
“Ó Eugênia, não vais mostrar ao senhor coronel o nosso auditório? Ele

estava justamente a comentar a beleza do Avenida e achei que valia a pena
dar-lhe a ver a joia do edifício."

“Com certeza, tio." Eugênia tocou no braço de Artur e fez-lhe sinal de
que a seguisse. “Venha daí, senhor coronel."



Subiram em passo vagaroso a grande escadaria central, coberta por um
tapete vermelho e enquadrada por estruturas de ferro que serviam de
corrimão. A garota abriu as portas e, como uma ilusionista a exibir o seu
último efeito, mostrou-lhe o auditório.

"Belíssimo!", exclamou Artur, admirando o espaço. "Que grande sala!"
"Mas veja, aprecie os detalhes."
O interior era espaçoso, com uma grande plateia e uma sucessão de

balcões e camarotes a formarem um desenho circular que culminava no
palco. As estruturas da plateia e as balaustradas e divisórias dos camarotes
eram do mesmo ferro do corrimão da escadaria central.

O coronel fitou a sua guia.
"Que tipo de espetáculos fazem aqui?"
"Tudo", respondeu Eugênia. "Teatro, concertos, cinema... o que quer

que seja." Indicou as cadeiras atrás dela. "A plateia é amovível, de maneira
que por vezes tiramos as cadeiras para fazer do auditório um salão de baile,
por exemplo."

"E o seu trabalho é organizar os eventos culturais?"
"O meu tio é um exagerado, gosta de fazer a minha contribuição parecer

mais importante do que é realmente", respondeu ela. "Na verdade só
organizo algumas iniciativas culturais, em particular os concertos. As
programações do teatro e do cinema não são da minha responsabilidade."
Contemplou o auditório. "Sabe, isto para mim não passa de um passatempo.
Entretém-me e ajuda-me a combater o tédio."

Artur alçou uma sobrancelha.
"Tédio?", admirou-se. "Não acredito que uma garota tão bonita tenha

tempo livre para saber o que é o tédio. Decerto os rapazes não a deixam
quieta."

"Oh, o senhor sabe lá o fastio que é esta terra", retorquiu Eugênia,
fazendo um beicinho teatral para se vitimizar. "Aqui em Ponta Delgada não
há nada que fazer, é tudo muito pachorrento. Se não me metesse nestas
coisas morria de enfado, acredite."

"Um mal desses tem fácil remédio. Bastar-lhe-á arranjar um namorado."
"Mais fácil de dizer do que de fazer", devolveu ela de imediato. "São

uns imaturos, não tenho paciência para eles. Gostaria de descobrir um
homem que não se limitasse a umas piadinhas para impressionar as
meninas, entende? Alguém que fosse vivido e com quem pudesse falar
sobre... sobre... olhe, sobre música, por exemplo."



"Que tipo de música?"
"A clássica sobretudo. Sabe que adoro Satie?"
"Está a falar do autor das Gnossiennes que ouvimos há pouco?"
Os olhos verdes de Eugênia relampejaram por um instante. Estudou

Artur com uma atenção que não lhe tinha prestado antes, analisando-o
como se esse fosse o primeiro momento em que realmente o via.

"Já percebi que é um entendedor", murmurou, agradavelmente
impressionada. "Conhece Satie?"

"Conheço as Gnossiennes nº 1 dos tempos do Colégio Militar. É de
longe a minha composição favorita. Mas também gosto muito da
Gymnopédie, da nº 1 e da nº 2."

Eugênia fechou os olhos e entreabriu os lábios rosados; pareciam bagos
suculentos.

"Ah, as Gymnopédies!", exclamou. "São extraordinárias, não são?"
"Únicas."
A garota voltou a encará-lo, desta feita com uma expressão inquisitiva.
"Desculpe, não retive o seu nome...?"
"Sou o coronel Artur Teixeira, o novo responsável pelo regimento aqui

de Ponta Delgada."
Ela inclinou a cabeça de lado e carregou uma sobrancelha, como se lhe

parecesse que alguma coisa não batia certo.
"Os coronéis que conheço são todos velhotes ou para lá caminham. O

que fez o senhor para chegar tão novo a um posto tão elevado?"
O oficial riu-se.
"Acha-me novo? Olhe que já tenho trinta e oito anos, menina! Não sou

nenhum garoto!"
"E eu não sou nenhuma menina, se não se importa. No próximo ano

faço vinte."
"Ah, vinte! Quem me dera..."
"Não me venha com essa conversa condescendente de que sou muito

jovem e tenho todo o futuro pela frente e mais não sei quê, por favor. Há
homens de trinta que parecem crianças e garotas de dezoito que são
mulheres feitas." Colou o indicador às têmporas. "A nossa verdadeira idade
não é a do calendário, mas a que está cá dentro."

"Lá isso não discuto."
"Além de que as mulheres são mais maduras do que os homens."
"Verdade."



Eugênia cruzou os braços.
"E com tudo isto não respondeu à minha pergunta", observou,

retomando o fio à meada. "Como chegou o senhor tão cedo a coronel?"
Artur fez um gesto vago no ar.
"Oh, sei lá... olhe, o acaso, a guerra, conhecer as pessoas certas..."
A garota arregalou os olhos.
"O senhor esteve na guerra?"
"Sim. Na Flandres."
"Matou alguém?"
A pergunta deixou o oficial por momentos sem resposta. Tratava-se na

verdade de uma boa pergunta. Quando nas trincheiras abrira fogo com a
Lewis sobre os alemães que durante alguns minutos haviam tomado as
trincheiras portuguesas e cortado a retirada à comitiva de inspeção que
integrava, teria mesmo atingido alguém? E, se atingira, limitara-se a
provocar ferimentos ou chegara a matar algum soldado inimigo?
Interrogara-se muitas vezes sobre o assunto.

"Olhe, menina, não sei."
"Não me chame menina", protestou ela, voltando a fazer o seu

encantador beicinho teatral. "O meu nome é Eugênia, mas se quiser pode
chamar-me Geninha." Pestanejou. "Em compensação, vou passar a chamar-
lhe Artur. Espero que não se importe."

O oficial não pôde deixar de voltar a rir-se. Só uma pessoa muito segura
de si mesma, e as garotas vistosas eram em geral muito seguras delas, se
atreveria a fazer uma sugestão dessas.

"Desde que não o faça na frente dos meus homens, por que não?"
Ela olhou-o com ar divertido.
"Os seus homens?! Ah, que engraçado! Deve ser catita dar ordens a

soldados, não deve?" Apontou para o corredor, como se estivesse ali
alguém. "Tu aí! Faz vinte flexões imediatamente!" Apontou noutra direção
para outro soldado imaginário. "E tu, o do bigode: toca a carregar contra os
boches! Vá, vamos a isso!" Encarou-o de novo. "Que engraçado! Acha que
um dia posso ir lá ao seu quartel vê-lo dar ordens aos soldados?"

"Perdão?"
Eugênia juntou as palmas das mãos numa suplica trocista.
"Oh, vá lá! Eu ia adorar! Faça-me a vontade, vá lá..."
O atrevimento da garota era desconcertante.



"Oiça, a atividade no quartel não é propriamente um espetáculo", tentou
explicar. "A não ser em dias especiais, em que por exemplo haja juramentos
de bandeira e coisas do gênero, o público não pode entrar ali para assistir ao
que fazemos. Teria no entanto muito gosto em endereçar-lhe um convite
quando surgir uma dessas ocasiões. Quanto a isso não há problema."

Radiante e incapaz de se conter, Eugênia bateu palmas.
"Que bom!", exclamou. "Vou adorar!"
O oficial consultou o relógio. Já ali estavam havia dez minutos e a

interlocutora, embora uma figura fascinante, parecia-lhe um tudo-nada
abusadora.

"Bem, temos de voltar para o salão", sugeriu. "Estamos a perder a
recepção."

"Ah, sim", concordou ela. "Até porque daqui a um bocadinho o nosso
pianista vai tocar Clair de lune. Não quero perder."

"Pois, se gosta de Satie é natural que também aprecie o Clair de lune.
No fim de contas, há grandes afinidades entre Debussy e Satie, não é
verdade?"

Eugênia pestanejou, insinuante, e sacudiu a mão diante da cara como se
fosse um leque.

"As coisas que o Artur sabe!"
O burburinho que vinha da sala onde decorria a recepção soava à

distância como o marulhar do mar, mas, à medida que Artur e Eugênia se
aproximavam do foyer, as vozes iam-se tornando mais distintas e os dois
começaram a captar frases soltas, pedaços de conversas que se cruzavam
pelo ar.

À esquerda alguém gabava um tal Faísca, "um puro-sangue lusitano
como não se encontra em nenhuma estrebaria do continente", e à direita
havia quem protestasse contra as medidas de rigor que andavam "a arruinar
o negócio", para dois passos adiante outra pessoa observar "isto de a Frente
Popular ganhar as eleições em Espanha está a fazer tremer este professoreco
de Coimbra". Mais à frente criticava-se a última novidade que chegara de
Lisboa, "vejam os gastos nesta estátua horrível ao marquês do Pombal que
agora ergueram na Rotunda, um pavor de mau gosto e um esbanjamento de
dinheiros públicos de um presidente do Conselho que se diz tão poupado",
enquanto o interlocutor argumentava que "as obras públicas é que são o
caminho, homem, andam a inaugurar na Alemanha aquelas estradas
enormes, autobahns ou lá o que sejam, e dizem que são um espetáculo!",



para logo alguém lembrar que "o Toninho também anda com ideias de fazer
umas estradas dessas lá para os lados de Monsanto".

Pouco depois o pianista dedilhou Clair de lune, de Debussy, o último
ponto alto da recepção e talvez o mais esperado, mas, logo que a melodia
acabou e se soltaram os "bravo!" do costume, a alta sociedade micaelense
começou a despedir-se e a dispersar. Artur aproveitou o embalo para
apresentar cumprimentos ao presidente da câmara e às outras
personalidades da sociedade local com quem tinha travado conhecimento
nessa noite, incluindo o comandante da polícia e um pároco.

Quando concluiu as despedidas, fez sinal a Catarina para se
encaminharem para a saída.

"Adeus, Artur!", lançou uma voz. "Não se esqueça de me convidar!"
O coronel e a mulher detiveram-se e viram Eugênia a acenar do meio da

escadaria com um sorriso traquina desenhado no rosto. Artur tirou o boné e
inclinou a cabeça, devolvendo assim a despedida, mas depois de
atravessarem a rua e iniciarem o caminho de regresso a casa Catarina
desprendeu o braço e, ressentida, atirou ao marido um olhar levemente
agastado.

"Olha lá, que confianças são essas para aquela serigaita já te tratar por
Artur?"

A pergunta era embaraçosa e o oficial sabia que ele próprio não tinha
resposta para ela. Como diabo se havia aquela miúda insinuado junto dele
ao ponto de ganhar confiança suficiente para se atrever a tratá-lo pelo nome
próprio, e para mais à vista de toda a gente?

Com um gesto indefinido no ar e um encolher de ombros, Artur soltou a
única coisa que naquelas circunstâncias podia dizer.

"Não faço a menor ideia..."



II

Depois do Asahi Shimbun e do Mainichi Shimbun, chegara a vez do
Sankei Shimbun, um jornal lançado apenas três anos antes mas que ganhara
uma certa popularidade e tinha por isso de ser levado em conta.

Depois de ajeitar o foco de luz do candeeiro do gabinete, Fukui folheou
o diário e começou por passar os olhos pelas pequenas notícias
internacionais, como a referente à vitória à tangente da Frente Popular em
Espanha, o que trazia a possibilidade de os comunistas ascenderem ao
poder em Madrid, e o anúncio pelo senhor Hitler da produção na Alemanha
de um automóvel barato que designara carro do povo, ou Volkswagen. A
ideia não era má, considerou. Aqueles socialistas alemães, que tal como os
comunistas japoneses aliavam o socialismo ao nacionalismo, esforçavam-se
por que as classes mais baixas tivessem acesso a bens até então só ao
alcance dos mais endinheirados.

Virou para as páginas que continham o principal tema do dia, o
julgamento do tenente-coronel Aizawa. O réu era acusado de ter esfaqueado
até à morte o general Nagata, chefe do Gabinete dos Assuntos Militares,
porque este substituíra um outro general demitido do cargo de inspetor-
geral da Educação Militar.

"Ai, ai!", suspirou Fukui, resignando-se à tarefa que tinha pela frente.
"Mais do mesmo..."

A história repetia-se com frequência inquietante. Ali estava mais um
militar socialista que aderira ao nacionalismo e que matara um liberal a ser
julgado perante a complacência dos juízes e a simpatia popular. O réu
alegava que tinha agido para pôr fim à corrupção dos políticos liberais e dos
zaibatsu, os grandes empresários, e assim mostrar que os japoneses tinham
sentido de honra, com o objetivo último de provocar a revolta do Japão
proletário contra as nações capitalistas que exploravam e humilhavam a
Ásia. Os juízes acolhiam estas alegações com certa simpatia e o público
aplaudia. O jornal citava o advogado de defesa, segundo o qual, "se o
tribunal não compreender o espírito que guiou o coronel Aizawa, a seguir
aparecerá um segundo Aizawa e depois um terceiro".

Pois a Fukui parecia-lhe que os coronéis Aizawa estavam a aparecer em
catadupa justamente porque os tribunais se tornavam demasiado
compreensivos com o espírito que guiava esses socialistas nacionalistas



fanáticos e pactuavam com demasiados homicídios revolucionários "em
defesa da pátria proletária". Como as penas aplicadas aos assassinos eram
leves, os ultranacionalistas sentiam-se encorajados a seguir o exemplo dos
quarenta e sete ronin, os samurais que no Século XVIII haviam morto o
protegido do xogum para mostrar que conheciam giri, o sentido de honra, e
chuugi, a lealdade dos guerreiros, e a prosseguirem a sua interminável
campanha de assassinatos justiceiros contra os liberais.

A continuarem assim, um desses dias ninguém se atreveria a fazer-lhes
frente.

"Ainda a pé, Satake-san?"
Ao reconhecer a voz que o interpelava, Fukui deu um salto, pôs-se

imediatamente em sentido e fez uma vênia na direção do homem que
espreitava da porta do seu gabinete. Era o primeiro-ministro, o almirante na
reforma Okada Keisuke.

"Hai, excelência!", devolveu prontamente. "Tenho o prazer infinito de
usar as minhas limitadas capacidades para preparar o relatório sobre a
cobertura noticiosa ao julgamento do coronel Aizawa, excelência. Terá tudo
pronto amanhã de manhã, excelência."

O chefe do governo espreitou o relógio.
"Já viu que horas são? Vá-se deitar, Satake-san. Eu já li os jornais de

hoje, não preciso de relatório nenhum..."
"Mas, excelência, Matsuo-taisa disse que..."
"O coronel Matsuo é um exagerado, Satake-san. O fato de ser meu

cunhado leva-o por vezes a exceder-se e a tornar-se demasiado zeloso. Oiça,
é melhor ir deitar-se. Nunca se sabe quando eles vão atacar."

A referência a "eles" foi prontamente entendida; tratava-se dos militares
ultranacionalistas, sempre exaltados e agressivos com o poder político.

"Se me permite a ousadia, excelência, não creio que ninguém se atreva a
fazer o que quer que seja contra vossa excelência."

"Por que diz isso, Satake-san?"
"Bem... por causa das eleições, excelência. Decorreram há apenas cinco

dias e o povo votou no Minseito."
"Ah, todo o mérito deve ser atribuído ao senhor ministro das

Finanças..."
Fukui pestanejou, surpreendido por ver um político admitir que não

tinha mérito na própria eleição.
"Vossa excelência está a referir-se à economia?"



"Com certeza", anuiu o primeiro-ministro. "Não vê como as coisas
melhoraram no Japão depois do colapso da bolsa americana? Desde que o
honorável Takahashi Korekiyo assumiu a pasta das Finanças, em 1931, a
situação econômica não para de melhorar no nosso país e em apenas sete
anos atingimos uma situação de pleno emprego."

"Peço perdão pelo meu indigno atrevimento, excelência, mas na minha
humilde opinião a melhoria da situação econômica e a vitória do seu partido
representam uma importantíssima derrota dos ultranacionalistas. Como
poderão eles atacá-lo agora se o povo acabou de votar na sua honorável
pessoa e se a economia melhorou tanto em tão pouco tempo?"

O primeiro-ministro esboçou um esgar céptico.
"Tudo o que fizemos teve um preço, Satake-san", disse. "O orçamento

não dá para tudo. Para compensar o aumento da despesa nos investimentos,
Takahashi-daijin teve de pôr um freio nos gastos dos militares. Há que gerir
os recursos e escolher prioridades. O investimento na produção é muito
mais importante do que o investimento militar, e por isso temos de apostar
num e largar o outro. O próprio senhor ministro das Finanças lembrou no
ano passado que o nosso maior capital agora é a confiança e avisou que, se
mantivéssemos os níveis de gastos na defesa e assim gerássemos muita
inflação, a confiança perder-se-ia e, paradoxalmente, a nossa segurança
ficaria em causa. Era nisso que os militares deviam pensar."

"Seguramente pensam, excelência."
"Acha que sim, Satake-san? Duvido. Veja só o erro que os italianos

estão agora a cometer na Etiópia. Invadiram esse país para criar o seu
império proletário e nem pensaram no que vão gastar para o manter. A
Etiópia será um sorvedouro de dinheiro e arruinará a Itália, vai ver. Não
podemos cometer o mesmo erro no Manchukuo. Se gastamos dinheiro no
investimento produtivo, temos de o poupar nos gastos militares. Não
podemos gastar tudo em tudo."

"Sem dúvida, excelência."
"Receio no entanto que o aperto que fomos forçados a fazer nas

despesas da defesa leve os militaristas a cometerem alguma loucura. Ainda
por cima, e como socialistas que são, esses nacionalistas detestam a
democracia liberal. Dizem que é um sistema em que os políticos manipulam
as pessoas e estão nas mãos do grande capital e mais não sei quê." Suspirou.
"Não é que não tenham uma pontinha de razão, mas..." Fez um gesto
fatigado com a mão. "Vá-se deitar, Satake-san. É tarde."



Antes que o segundo-secretário pudesse acrescentar alguma coisa, o
chefe do governo fechou a porta. De novo a sós, Fukui verificou o relógio.
Faltavam cinco minutos para a meia-noite. A que loucura estaria o chefe do
governo se referindo? O que poderiam os militares ultranacionalistas
verdadeiramente fazer se o governo acabava de ser sufragado pelo povo?

Havia já dois anos que o secretariado do Kantei, a residência oficial do
chefe de governo, o tinha requisitado ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros. O seu testemunho sobre o que se passara no dia do assassinato
do anterior primeiro-ministro, em 1932, atraíra as atenções sobre ele.
Apesar de aquela jornada terrível ter ocorrido quatro anos antes, parecia-lhe
que fora na véspera. Defendendo reformas sociais e patrióticas e desejando
suprimir os "fantoches do grande capital", vários jovens oficiais da Marinha
com apenas vinte anos de idade tinham assassinado o chefe do governo e
atacado outros altos funcionários do estado nipônico; o plano incluíra o
assassinato do ator Charles Chaplin, na altura de visita ao Japão e alojado
no Kantei, para provocar uma guerra contra os Estados Unidos capitalistas,
mas a celebridade escapara porque, veja só!, tinha ido assistir a um combate
de sumo. O incrível, e revelador, é que os assassinos haviam sido punidos
em tribunal com penas leves, como se ainda vivessem no tempo dos
quarenta e sete ronin e as obrigações giri continuassem a ser mais
importantes do que as dívidas ôn.

Fosse como fosse, nesse dia fatídico a presença inadvertida de Fukui no
Kantei catapultara-o para uma posição de notoriedade no Ministério dos
Negócios Estrangeiros, pelo que acabara por se ver transferido, embora
provisoriamente, para o gabinete de secretariado da residência do chefe do
governo; desempenhava no Kantei as funções de segundo-secretário do
primeiro-ministro. Aceitara a transferência com agrado e não se opusera
sequer quando lhe fora exigido que passasse quatro noites por semana na
residência oficial a preparar relatórios. Nessas noites deixava Ren e o seu
filho pequeno sozinhos em casa, para mais com ela grávida de um segundo,
mas sempre pensara que valia a pena. Além do mais, era o seu dever.

Uma vez que o chefe do governo lhe revelara que nem sequer ia ler o
relatório de imprensa que com tanto zelo preparava, Fukui sentiu as
primeiras dúvidas. Se sua excelência não lia o relatório, para que estava ele
a fazer todo aquele sacrifício? Outro japonês qualquer não se importaria,
pois sabia que tinha de cumprir as suas obrigações giri para com o chefe
independentemente de tudo o resto, mas havia muito que ele abandonara as



maneiras japonesas de pensar e abraçara os valores dos gaijin do Ocidente.
Já não fazia questão de mostrar que conhecia giri, como era costume dizer-
se. O importante é que o trabalho fosse útil. Mas pelos vistos não estava a
ser, e isso deixou-o agastado.

Empurrou o Sankei Shimbun para o lado e, espreguiçando-se, bocejou
longamente. O chefe do governo tinha razão. Se calhar o melhor era mesmo
ir dormir.

O toque urgente e ininterrupto de uma campainha despertou Fukui.
Olhou para a janela, presumindo que o dia estava a nascer, mas constatou
que lá fora continuava escuro. O segundo-secretário do primeiro-ministro
teve de acender a luz da mesinha de cabeceira para verificar as horas. O
relógio assinalava as quatro e cinquenta.

"Yare yare!"
A campainha continuava a tocar e Fukui, passado o entorpecimento

natural de quem acabava de ser despertado de um sono profundo, percebeu
enfim que se tratava do sinal de alarme do complexo governamental. Saltou
do sofá que no seu gabinete havia transformado em cama improvisada e,
ainda de quimono de dormir, abriu a porta e espreitou para fora.
Surpreendeu três homens a circularem no corredor também de quimono.

"Satake-san!", exclamou um deles ao aperceber-se da sua presença.
"Venha daí! Depressa!"

Por momentos confundido pela escuridão ainda pensou que se tratava
do primeiro-ministro mas ao ouvir-lhe a voz percebeu que era o coronel
Matsuo, o cunhado do chefe do governo que lhe ordenara que preparasse o
dossiê com os relatos da imprensa sobre o julgamento. Os dois cunhados
tinham semelhanças físicas espantosas, sobretudo na sombra.

"Hai, honorável coronel", assentiu Fukui com uma vênia. "Se vossa
excelência me permite, vou só vestir o meu miserável terno e..."

"Oh! Não há tempo para isso! Venha!"
Vencendo a relutância em passear-se pelo Kantei em quimono de

dormir, o segundo-secretário obedeceu e juntou-se ao coronel. Os quatro
caminhavam com rapidez e foi só ao passarem por um candeeiro que Fukui
vislumbrou as fardas e percebeu que os dois acompanhantes do cunhado do
primeiro-ministro eram polícias.

"Que se passa, honorável coronel?"
"Não sei", devolveu o cunhado do chefe do governo com voz tensa.

"Mas coisa boa não é de certeza. Não ouviu a barulheira?"



Como em resposta, o alarme deixou nesse instante de soar.
"Será um incêndio, honorável coronel?"
"Qual incêndio!", devolveu Matsuo no mesmo tom tenso. "Foi uma

fuzilaria, foi o que foi!"
O segundo-secretário arregalou os olhos.
"Fuzilaria?"
O coronel não respondeu porque tinham chegado à porta do quarto do

primeiro-ministro. Sem bater previamente, Matsuo abriu a porta com um
movimento decidido e o grupo deparou-se com o chefe do governo, em pé,
de cabelos brancos desgrenhados e a olhar pela janela em quimono de
dormir, a tentar perceber o que se passava. Fukui e os dois polícias
hesitaram, embaraçados por verem o chefe do governo naqueles propósitos
e receando ser desrespeitosos.

O primeiro-ministro virou-se para os recém-chegados, assustado, mas
ao reconhecer o cunhado forçou um sorriso fraco.

"Eles vieram enfim", disse em tom resignado. "Não há nada a fazer,
Denzo."

O coronel Matsuo Denzo agarrou-o pelo braço.
"Não é altura para falar dessa maneira, Okada!", exclamou o oficial em

tom enérgico. "Temos de te tirar daqui. Vem!"
Sempre acompanhado por Fukui e pelos dois polícias, o coronel puxou

o primeiro-ministro para o corredor e o grupo encaminhou-se para uma
discreta saída de serviço que um dos polícias conhecia. Meteram por umas
escadas secundárias, mas o guarda que servia de guia estacou de repente.

"Chiu!"
Ouviram barulho em baixo e entreolharam-se. Seriam pessoas que

trabalhavam no Kantei ou os intrusos responsáveis pela fuzilaria? Deveriam
arriscar? O polícia que os guiava, para quem pelos vistos o edifício não
tinha segredos, abriu uma porta lateral e empurrou apressadamente os três
civis para o interior.

"Esperem aqui!"
Fukui viu-se encerrado no compartimento com o primeiro-ministro e o

coronel Matsuo e voltou a notar como eram estranhamente parecidos,
embora o coronel fosse mais novo. Os três sentiam-se de tal modo
assustados que temiam que as respirações, que o medo tornava
especialmente pesadas e ruidosas, os denunciassem.



"Temos de permanecer em silêncio absoluto", ordenou o coronel
Matsuo. "E tu esconde-te atrás dessas caixas, Okada."

Preocupado com ocupar a mente e dominar a ansiedade, o segundo-
secretário estudou o compartimento e percebeu que se tratava de um quarto
de banho em desuso que alguém transformara em armazém improvisado.

Na altura em que examinava o espaço, escutaram barulhos no corredor.
"Silêncio!"
Tal como os dois companheiros, Fukui suspendeu a respiração. As vidas

deles podiam depender da sua invisibilidade naquele instante. Ouviram-se
vozes, depois gritos, soaram alguns tiros e escutaram-se passos de homens a
correrem até o som se perder à distância e o silêncio voltar.

O que se teria passado?, interrogou-se Fukui, assustado. Teriam os
polícias sido abatidos?

"Temos de fazer alguma coisa", sussurrou o coronel Matsuo,
impacientando-se. "Não podemos ficar aqui para sempre."

O primeiro-ministro não parecia convencido.
"O que podemos fazer, Matsuo?"
"Vou tentar sair do edifício." Apontou para Fukui. "Tu vais para o teu

gabinete e tenta contatar alguém." Virou-se para o primeiro-ministro. "E tu,
Okada, ficas aqui escondido."

"Mas..."
"Ninguém te pode ver, percebeste?"
Sem dar hipótese a réplicas, o cunhado abriu a porta e espreitou para o

corredor. Estava tudo escuro. Fez sinal a Fukui e ambos abandonaram o
compartimento em movimentos silenciosos, como gatos a atravessar um
quintal cheio de cães. Esboçando gestos com as mãos, o coronel indicou
que se deviam separar.

Assim fizeram, e cada um seguiu numa direção diferente.
Caminhando com mil cautelas, a olhar para todos os lados e a temer a

própria sombra, Fukui subiu as escadas e meteu pelo corredor em direção
ao seu gabinete.

"Alto!", gritou um vulto armado que apareceu de repente. "Quem vem
lá?"

Após estremecer de susto, Fukui sentiu todo o corpo contrair-se e
esforçou-se por dominar os nervos.

"Sou... sou eu", balbuciou. "Satake Fukui, o... o segundo-secretário."



O vulto aproximou-se e, sob a luz amarelada de um candeeiro de
parede, adquiriu forma. Era um soldado com capacete, uma imagem pouco
habitual, e suspeita, no Kantei.

"Onde está o primeiro-ministro?"
Tratava-se de um intruso, percebeu Fukui; decerto viera para assassinar

o chefe do governo.
"Eu... acho que se encontra no quarto dele."
"Não está lá ninguém. Onde vais tu?"
"Vou... vou para o meu gabinete. Não quero atrapalhar ninguém e,

perante a situação, parece-me que é melhor recolher-me aos meus
aposentos."

Depois de o examinar de perto, o soldado fez-lhe sinal de que passasse.
"Vai."
Quase a bufar de alívio, e com gotas de transpiração a deslizarem-lhe

pela fronte, o segundo-secretário encaminhou-se para o seu gabinete, o
único lugar em todo o Kantei onde acreditava poder estar em segurança.

Levou algum tempo a ponderar o passo seguinte. Depois de fechar a
porta à chave, sentou-se na cadeira por detrás da sua secretária e considerou
o que fazer.

O telefone pousado sobre a secretária deu-lhe uma ideia. Pegou no
bocal e assentou o dedo no disco com os números. Para onde deveria ligar?
Considerou a unidade responsável pela segurança do Kantei, mas depressa
abandonou a ideia. Se havia militares no perímetro era decerto porque essa
unidade havia sido neutralizada e o posto fora ocupado pelos insurrectos.

Pousou o bocal e folheou a lista com os contatos de emergência,
procurando o número do quartel-general da polícia. Quando o encontrou,
pegou de novo no bocal do telefone e digitou os algarismos.

"Quartel-general", anunciou uma voz do outro lado da linha.
"Daqui fala do Kantei. Passe-me para o oficial de serviço com a

máxima urgência."
Ouviram-se na linha ruídos de ligações a serem estabelecidas. Em

alguns segundos apareceu uma outra voz.
"Hai?"
"Daqui fala o segundo-secretário do senhor primeiro-ministro. Quem é

o oficial de serviço?"
"Major Tanaka, às suas ordens."



"Honorável major, há homens armados dentro do Kantei,
presumivelmente com o intuito de assassinarem sua excelência o senhor
primeiro-ministro. Pode enviar forças para aqui o mais depressa possível?"

"O toque do alarme no Kantei foi registrado e seguiu imediatamente
para aí um pelotão da polícia, excelência. Aguente-se firme, os nossos
homens devem estar a chegar. Por acaso sabe quantos intrusos se encontram
no Kantei?'

Fukui colou o olhar à janela do gabinete, mas estava escuro lá fora e
nada vislumbrou para além da luz dos postes de iluminação na rua e junto
ao portão.

"Não. A situação permanece confusa."
"Estou a ver. Seja como for, começamos entretanto a chamar reforços e

a enviá-los à medida que os juntamos. Neste momento está a partir um
outro pelotão, excelência. É só aguentarem mais um pouco."

"Eles que se apressem, ouviu?"
Desligou o telefone e respirou fundo, mais apaziguado. As coisas pelos

vistos estavam a mexer e a todo o momento chegaria ajuda. Sentindo-se
invadido por uma serenidade optimista, tirou o quimono e começou a vestir
o terno. O que quer que acontecesse daí para a frente já não o apanharia de
quimono de dormir.

Soaram três tiros no exterior.
De novo alarmado, Fukui aproximou-se da janela do gabinete para ver o

que se passava. Apercebeu-se de movimentações junto ao portão, onde se
aglomeravam vários homens, e viu um corpo deitado na rua, ao fundo,
sobre a neve que um candeeiro público tornava cintilante.

Estudou o corpo recortado na alvura e percebeu que se tratava de um
polícia. Seria um elemento do tal pelotão que a polícia enviara para o
Kantei? Se assim era, poderia ser difícil normalizar a situação. Os
ultranacionalistas estavam pelos vistos preparados para resistir a um assalto
da polícia, e nesse caso não seria simples desalojá-los do Kantei.

"Está alguém no pátio!"
O grito veio de outra direção, mesmo por baixo da janela do gabinete, e

Fukui voltou-se para lá. Para sua surpresa, viu o coronel Matsuo encostado
a uma parede do pátio, como se tivesse sido apanhado de surpresa, e um
grupo de soldados a observá-lo da janela de uma ala do Kantei.

"Disparem!"



A ordem foi dada por uma segunda voz, mas os soldados na janela
pareceram hesitar.

"Não ouviram o vosso tenente?", atirou uma terceira voz. "Disparem!"
Os homens ainda vacilavam, relutantes em obedecer à ordem.
"Vocês vão em breve para o Manchukuo e se não conseguem matar hoje

um ou dois políticos traidores à pátria o que vão para lá fazer?", perguntou a
segunda voz, a do tenente. "Disparem!"

Embora não muito convencidos, os soldados apontaram as espingardas
para o homem encurralado e encostado à parede do pátio e, como se
trovejasse, abriram fogo.

Estarrecido, Fukui viu o coronel Matsuo cair de joelhos, o corpo
empapado de sangue.

"Tennouheika banzai!", gritou o cunhado do primeiro-ministro com a
voz quebrada. "Longa vida ao imperador!"

Dois oficiais emergiram de uma porta e atravessaram o pátio a correr
em direção ao coronel agonizante. Um deles tinha galões de tenente e trazia
uma pistola na mão; fora decerto o que dera a ordem para os soldados
dispararem.

"É Okada!", disse o primeiro oficial, evidentemente a confundir o
coronel Matsuo com o primeiro-ministro, dadas as semelhanças físicas
entre os dois. "O que fazemos?"

"Todome!", devolveu o segundo, o tenente. "O tiro de misericórdia."
O primeiro oficial apontou a pistola ao moribundo e disparou para o

peito. O coronel estremeceu com o impacto do tiro, mas manteve-se de
joelhos. O militar apontou então o cano para a testa e voltou a abrir fogo.
Com a mão na boca, Fukui viu o coronel Matsuo cair para a frente,
lançando esguichos de sangue que pintaram de vermelho-vivo os flocos de
neve que cobriam o pátio.

Os dois oficiais inclinaram-se sobre o corpo e, confirmando que o
homem estava de fato morto, abriram efusivamente os braços para celebrar.

"Banzai!"
Os soldados foram chamados pelos dois oficiais e transportaram o

cadáver para o interior do Kantei. Instantes mais tarde, Fukui ouviu-os
passar diante da porta do seu gabinete e dirigirem-se para os aposentos do
primeiro-ministro, presumivelmente para aí depositarem o corpo.

Ao fim de alguns minutos, os soldados afastaram-se e tudo ficou de
novo silencioso.



O que poderia fazer?
Pegou no telefone e recomeçou a digitar o número do quartel-general da

polícia, mas pousou o receptor antes que a chamada fosse estabelecida. De
certeza que os revoltosos estavam já a escutar as chamadas de e para o
Kantei.

Incapaz de permanecer quieto, Fukui abriu a porta do gabinete e
espreitou para o corredor; estava deserto e silencioso. Sabia que era mais
prudente deixar-se ficar no pequeno compartimento que lhe fora atribuído,
mas os nervos impeliam-no a sair. Pé ante pé, a medo, percorreu o corredor
e encaminhou-se para os aposentos do primeiro-ministro.

Ao entrar deparou-se com o corpo ensanguentado do coronel Matsuo
deitado sobre a cama, a cara e o tronco cobertos de sangue, de tal modo que
mesmo quem com ele privasse com assiduidade dificilmente o
reconheceria. Fez meia volta para se ir embora, mas deu de caras com uma
empregada de limpeza e ficou plantado, sem saber o que dizer ou fazer.

A empregada reconheceu-o e, antes de falar, olhou em redor para se
certificar de que não era escutada.

"Satake-san", sussurrou ela. "Sua excelência está vivo."
Isso já ele sabia.
"Não diga nada a ninguém", implorou. "Se essa informação lhes chegar

aos ouvidos..."
"Hai, Satake-san", anuiu a empregada com um movimento afirmativo

da cabeça. "Encontramos sua excelência num antigo quarto de banho e
escondemo-lo num armário da sala de limpezas. É mais seguro, mas alguém
tem de o tirar de lá."

O esconderijo mudara. Ia sugerir que a empregada levasse ao chefe do
governo algo para comer, mas o som do telefone a tocar no gabinete de
apoio aos aposentos do primeiro-ministro fê-lo estremecer. O que seria
preferível? Ignorar a chamada ou atendê-la?

Dirigiu-se ao gabinete com passos vacilantes e, cheio de dúvidas sobre
se estaria a proceder bem, pegou no telefone.

"Moshi-moshi?"
"Daqui fala do palácio imperial", identificou-se uma voz. "Sua

excelência, o chefe da casa civil imperial, deseja falar com alguém do
gabinete do senhor primeiro-ministro."

"Só cá estou eu, receio bem. Chamo-me Satake Fukui e sou o segundo-
secretário de sua excelência."



"Muito bem. Vou passar a sua excelência."
Ouviu-se um ruído na ligação e em linha apareceu uma segunda voz,

esta lenta e formal.
"Daqui Yuasa Kurahei, chefe da casa civil imperial. Estou a telefonar da

parte de sua majestade imperial para expressar condolências pelo
falecimento do senhor primeiro-ministro. Foi com angústia que tomamos
conhecimento dos..."

"Yuasa-daijin", interrompeu Fukui, sentindo ganas de revelar que o
primeiro-ministro estava vivo, mas contendo-se por recear que a linha
telefônica estivesse a ser escutada pelos revoltosos. "Imploro o seu perdão
pela minha miserável sugestão, mas talvez seja melhor falarmos
pessoalmente."

A voz do outro lado da linha hesitou.
"Bem... não creio que seja necessário..."
"Insisto, excelência. É da maior importância."
Fez-se um curto silêncio na linha.
"Com certeza", concedeu por fim o chefe da casa civil imperial,

pressentindo que o interlocutor não dispunha de inteira liberdade para falar.
"As circunstâncias são de fato excepcionais. O senhor pode vir aqui ao
palácio?'

Boa pergunta. O segundo-secretário espreitou da janela para o portão
sem saber se se atreveria a enfrentar a barreira de soldados revoltosos que o
bloqueavam.

"Vou tentar."



III

Sentado no fauteuil da sala ao lado da lareira, Artur virou o pulso e
verificou a hora com crescente impaciência; os ponteiros assinalavam oito e
dez.

"Diacho!", murmurou, contrariado. "Está atrasado..."
Para queimar tempo, voltou a pousar os olhos no exemplar do Diário de

Lisboa que chegara a Ponta Delgada com uma semana de atraso e onde
estavam registrados os pormenores do levantamento militar que acabara de
ocorrer em Espanha. Já lera tudo de fio a pavio na véspera, e duas vezes.
No fim de contas, os acontecimentos eram de enorme gravidade e desde que
a rádio dera a notícia que o tema dominava todas as conversas. Em reação à
vitória eleitoral da Frente Nacional alguns meses antes, o exército espanhol
revoltara-se em Marrocos e em vários quartéis do país e ameaçava marchar
sobre Madrid.

Artur virou uma página, procurando mais pormenores do alzamiento,
como lhe chamavam em Espanha. Havia uma crônica enviada de Espanha
por um repórter do jornal que...

Um toque tímido na porta arrancou-o à leitura.
"Artur!", chamou da cozinha a mulher, a primeira a reagir. "Deve ser

ele."
O oficial deu um salto e, guardando o jornal debaixo do braço, pegou no

boné e dirigiu-se à rua.
"Até logo, querida!"
Ao sair de casa, o comandante do regimento de Ponta Delgada deu com

o motorista em sentido e com uma expressão encavacada junto à porta
traseira da viatura já aberta.

"Meu comandante, as minhas desculpas", balbuciou o chauffeur em tom
embaraçado. "Tive um furo e... enfim... cheguei um pouquinho mais tarde."

Artur ajeitou o boné na cabeça.
"Tivesse vindo mais cedo", respondeu com a secura que se esperava de

um oficial perante um subordinado relapso. Não que não compreendesse; a
questão era que não podia mostrar-se condescendente com a menor falha,
sob pena de ser considerado tolerante com a ineficiência. "Que isto não se
repita, ouviu?"

"Sim, meu comandante."



"Além do mais, não..."
"Artur?!"
O comandante de Infantaria 4 ia a entrar no automóvel negro quando

uma voz feminina o travou. Voltou-se e viu Eugênia de Athayde aproximar-
se pelo passeio, um vestido azul-claro e uma sombrinha branca a protegê-la
do sol matinal.

"Menina Eugênia, como está?"
A garota esboçou um beicinho aborrecido.
"Ai que formal, Artur. Julguei que já tínhamos ultrapassado essa fase..."
O oficial sorriu.
"Tem razão", condescendeu. "Eugênia."
"Geninha", corrigiu ela. "Já se esqueceu?"
"Como poderia?"
A garota abeirou-se dele e deu as faces para receber dois beijos. Depois

atirou um olhar ao automóvel negro do Exército.
"Que coincidência! Sabe que vou para os lados do quartel?"
A insinuação não podia ser mais clara.
"Bem vê, a viatura é oficial e as regras... compreende, não é verdade?

As regras impedem que... que..."
Eugênia fechou a sombrinha e entrou inopinadamente para o banco

traseiro do carro.
"Muito obrigada pela gentileza. Sabia que era um cavalheiro e não

deixaria uma donzela apeada."
Artur trocou um olhar impotente com o motorista. Que diabo havia de

fazer? Mandá-la sair? O fato consumado impôs-se e o oficial, suspirando
com resignação, entrou no automóvel.

"É um prazer ser-lhe útil."
Acomodaram-se lado a lado e as pernas chegaram a tocar-se; ela tinha a

coxa quente e o contato provocou um tremor em Artur. Atirou de imediato
um olhar culpado para a janela de casa, receando que a mulher tivesse
vindo despedir-se e o surpreendesse a dar boleia àquela atrevida, mas
Catarina não estava à janela e ele suspirou de alívio.

O problema seria lidar com a garota.
O automóvel tinha acabado de arrancar quando Eugênia se voltou para

ele com um olhar meloso e ao mesmo tempo mostrando um ressentimento
teatral.

"Então, Artur? Tem-se portado mal..."



"Eu?"
"Sim. Anda a fugir de mim."
Disse-o quase num queixume, como se estivesse muito magoada.

Percebendo que a moça poderia transformar-se numa fonte de problemas e,
por que não reconhecê-lo?, de tentações, nos últimos tempos andara a fazer
malabarismos para a evitar. Cruzara-se com Eugênia em duas recepções e
nalguns espetáculos, mas mantivera o sang-froid e ela parecera ter
percebido a mensagem.

Da última vez que se tinham encontrado, de resto, vira-a na companhia
de um rapaz da sua idade, o que suscitara a Artur sentimentos
contraditórios; alívio por pensar que a garota deixaria de ser uma presença
incômoda, e ao mesmo tempo uma certa decepção por verificar que isso
significava que se desinteressara dele. Combateu a desilusão com a ideia de
que seria melhor assim. Era um homem casado e não podia andar a
alimentar namoricos com rapariguitas.

E de repente ali estava ela sentada mesmo ao seu lado. Tratar-se-ia de
um teste?

Ou seria o destino?
"Pois, tenho andado muito ocupado. Sabe como é, há os probleminhas

políticos do costume no quartel. Às vezes tenho a impressão que todos os
reviralhistas do quadro do Exército foram enviados aqui para os Açores e..."

"Hmpf, desculpas!", interrompeu-o Eugênia com um esgar de enfado.
"Pela maneira como foge de mim dá a impressão que até gostaria de se
aproximar mas tem medo."

Artur fez uma careta sonsa.
"Medo? Eu?"
"Não, o meu cão."
O tom que ela usara deixava claro que não valia a pena estar com

subterfúgios.
"Quer dizer, a Eugênia arranjou um namorado. Não me parece que seja

de bom tom estar assim à conversa com uma menina comprometida, não é
verdade?"

"Arranjei namorado porque há quem não se queira aproximar de mim
nem me convide para coisa nenhuma."

"Oh, não acredito. Uma moça tão... tão bonita como a Geninha? De
certeza que andam por aí milhentos rapazes que dariam um braço só para a
conhecer."



"Não se faça desentendido. Não estou a falar de milhentos rapazes,
Artur. Estou a falar de si, como sabe. Foge de mim como o Diabo da cruz.
Terei sarna?"

"Não fujo nada. Ando ocupado, já lhe disse."
Ela desviou o olhar para a rua. Um céu de chumbo cobria os Açores. As

copas das árvores dançavam ao vento e o mar, ao longe, parecia revolto.
Vinha aí chuva da grossa.

"Não gostaria de vir no sábado à noite ao recital de piano no Coliseu
Avenida?"

"Outro recital?"
"Sou a responsável pela programação musical do Avenida, como bem

sabe."
"Vão tocar o quê? Satie?"
"Chopin."
O oficial soergueu uma sobrancelha.
"O Concerto nº 1 em Mi Menor?'
A garota olhou-o com um brilho caloroso.
"A sua cultura musical deixa-me derretida", confessou, cheia de

admiração. "O pianista que vai dar o recital é um rapaz muito talentoso de
Coimbra, acompanhado por uns músicos aqui da terra. Vamos ouvir o
Concerto nº 1, o nº 2, as Nocturnes 20... enfim, o programa completo.
Vem?"

"Porque não vai a Geninha com o seu namorado?"
Ela encolheu os ombros.
"Preferia estar lá consigo..."
Artur engoliu em seco; a tentação era grande. O que o impedia de ir no

sábado ao Coliseu Avenida e escutar Chopin ao lado de Eugênia? Seria uma
belíssima noite.

Abanou a cabeça.
Não podia fazer nada disso, sabia perfeitamente. Então e Catarina?

Ficaria a mulher em casa sozinha enquanto ele era visto em público com
aquela garota? Ou levaria a mulher e arriscava-se a que ela percebesse a que
ponto Eugênia o tentava? Uma coisa dessas pura e simplesmente não era
realista. E se fosse sozinho, o que fariam exatamente depois do recital? A
oportunidade faz o ladrão, já dizia o ditado. Se não queria que a coisa se
descontrolasse, e o perigo estava à espreita, havia que proceder com a
máxima cautela.



Tinha era de ter juízo.
"Oiça, Geninha, não pode ser."
Ela reagiu com ar decepcionado.
"Oooh! Por quê?"
"Porque... porque não."
"Não quer ser meu amigo?"
O oficial não soube o que responder.
"Quer dizer... sim, claro."
A garota pousou-lhe a mão no braço.
"Então por que não me faz companhia no recital de sábado? Vá lá... só

desta vez."
Aquela mão quente era uma instigação ao pecado. Eugênia não evitava

o contato; bem pelo contrário, procurava-o abertamente com a confiança de
quem sabia que os homens não lhe ficavam indiferentes.

Enchendo o peito de ar, Artur tentou transformar-se numa estátua fria.
Tinha de resistir à tentação e ser forte, pensou, esforçando-se por ganhar
determinação.

"Não pode ser."
A garota encarou-o com ar infeliz, como se estivesse muito triste.
"Mas por que, Artur? Por quê?"
"Porque... porque nessa noite tenho outros compromissos."
Ela tirou bruscamente a mão e, ressentida, voltou-lhe as costas, ficando

a olhar para a rua como se estivesse amuada.
"Oh, desculpas!"
A reação da garota não só o deixou perturbado como o perturbou por o

ter perturbado. Por que raio se ralaria ele com os sentimentos daquela
sirigaita mimada?

"Geninha, por favor", implorou. "Compreenda que não posso aparecer
lá no sábado. Já viu o que era estarmos nós os dois no Avenida, sozinhos,
um ao lado do outro, a assistir ao recital? As pessoas iam comentar..."

Eugênia virou-se para ele quase em fúria.
"Então que comentem! O que lhe interessa isso?"
"Não pode ser, Geninha! Precisamos de ter cuidado. A Geninha é

sobrinha do presidente da câmara, eu sou o comandante do regimento da
cidade. Temos de ter o sentido das coisas, não podemos ser vistos juntos
numa situação que... que poderia ser mal interpretada. Esta cidade é



pequena, como muito bem sabe. O falatório começaria logo. Temos de
cuidar da nossa reputação, não podemos fazer o que nos dá na real gana."

A garota voltou-lhe de novo as costas, agastada.
"Pois sim."
Vendo-a tão contrariada, Artur ainda pensou em argumentar mais, em

fazer-lhe ver que havia coisas que não podiam fazer, em dizer-lhe que era
um homem casado e, embora com certeza inocente, uma situação dessas
seria altamente comprometedora, mas deteve-se. Não lhe diria nada disso,
não o conseguiria dizer, e a censura que se impôs a si próprio surpreendeu-
o.

Pensando bem, o que o impedia de ir mais longe na conversa não era a
falta de vontade de a persuadir, mas o fato de, a continuar, o diálogo ter
inevitavelmente de tocar na questão do seu casamento. Não alimentava a
menor dúvida de que Eugênia sabia que ele era casado, mas por alguma
razão o tema afigurava-se-lhe interdito, como se a sua simples menção
pudesse desfazer uma certa magia que entre eles se estabelecera, a absurda
ilusão de que, por não ser mencionada, essa realidade de algum modo não
era real.

Referir o casamento torná-lo-ia subitamente concreto. Bastaria formular
a questão para erguer uma barreira intransponível entre ambos, e era isso
que no íntimo tentava a todo custo evitar.

Além do mais, e mesmo que quisesse prosseguir a conversa, o fato é
que o automóvel se aproximava já do quartel. O tempo esgotara-se.

"Estamos chegando", constatou ele. "Onde quer que a deixemos?"
Eugênia espreitou-o de esguelha, com ar de desafio.
"Em casa do meu namorado", rosnou como se saboreasse a resposta.

"Esse vai adorar acompanhar-me ao Avenida para ouvir Chopin. Olaré se
vai!"

O oficial sentiu estas palavras como uma facada e de novo ficou
espantado com a sua própria reação. Estaria com ciúmes? Que disparate!,
pensou, dialogando consigo mesmo. Por que te ralas? Tem mas é juízo e
porta-te bem!

"Júlio", disse na direção do motorista. "Deixa-me à porta do quartel e
leva a menina Eugênia onde ela te pedir, percebeste?"

"Sim, meu comandante."
Teve de lutar contra a vontade de ficar a ver o carro afastar-se, e

sobretudo de o mandar parar e dizer a Eugênia que iria com ela ao Coliseu



Avenida ou onde ela quisesse e fariam o que lhes apetecesse e que se
danasse tudo o resto, mas dominou o impulso e seguiu em frente até cruzar
o portão de acesso ao Convento de São João, o edifício onde estava
aquartelado o Regimento de Infantaria 4, de que era o responsável.

A sentinela fez continência e o comandante respondeu com um gesto
automático, a mente a vaguear pelas sensações amargas e doces que a
garota lhe deixara. Tem tino, Artur!, pensou mais uma vez. Intuía que só
por ser proibido o fruto já lhe atiçava mais os sentidos, mas não tinha a
certeza de que se tratasse só disso. Aquela moça era uma maçã e uma
serpente sussurrava-lhe a um ouvido que a trincasse, que a trincasse já
senão outro a trincaria; na verdade outro já a trincava e ele era um tolo por
resistir a dar a sua dentada. Que mal haveria em dar uma dentadinha, uma
só dentadinha? Mas a consciência dizia-lhe ao outro ouvido que tivesse
juízo senão seria expulso do paraíso. Decidiu que, soprasse o que lhe
soprasse a serpente, daria ouvidos a esta segunda voz. A verdade é que era
um homem casado e tinha de se comportar como tal. A última coisa de que
precisava era de ser tentado por uma...

"Meu comandante!"
Os pensamentos em que estava mergulhado dissiparam-se quando viu o

tenente Garcia encaminhar-se para ele.
"O que se passa, tenente?"
"Houve um problema nas camaratas, meu comandante", anunciou o

ajudante de campo. "Dois praças, o Antunes e o Moniz, envolveram-se
numa zaragata e tivemos de os separar. Estou a informá-lo do sucedido
porque o meu comandante solicitou que o fizesse sempre que houvesse um
incidente."

"Fez muito bem", aprovou Artur. "Com todos estes reviralhistas
enviados para aqui, quero saber tudo o que se passa. Houve danos?"

"Só uns arranhões."
"Não me diga que foi mais uma discussão por causa da guerra em

Espanha..."
O conflito no país vizinho estava a incendiar os ânimos e as disputas

começavam a tornar-se feias entre apoiantes e opositores do Estado Novo,
nos quartéis e fora deles.

"Para ser sincero, meu comandante, ainda nem percebi bem. Sabe o meu
comandante como é, eles aqui têm um sotaque muito cerrado e não se
entende nada."



Artur respirou fundo, preparando-se para o que aí vinha.
"Mande-os ao meu gabinete."
"Se o meu comandante desejar, o sargento Pires pode perfeitamente

discipliná-los e..."
"Aqui quem impõe a disciplina sou eu!", cortou o coronel com súbita

aspereza. "Com todos estes problemas políticos quero inteirar-me
pessoalmente de tudo o que se passa neste quartel. Mande-os ter comigo."

O tenente pôs-se em sentido e fez continência.
"Imediatamente, meu comandante."
O ajudante de campo afastou-se em direção às camaratas e Artur subiu

ao gabinete, no primeiro andar do edifício. Pendurou o boné e o casaco,
sentou-se atrás da secretária e esfregou os olhos, tentando esquecer Eugênia
e preparando-se mentalmente para o suplício que eram os inquéritos
disciplinares num ambiente político tão efervescente como o criado pela
guerra em Espanha e também pela própria dinâmica de um quartel para
onde o regime enviara muitos militares da oposição. Em circunstâncias
normais deixaria um incidente daqueles ser tratado pelos subalternos, mas
considerando a tensão política, e o fato de o quartel de Ponta Delgada ser
um verdadeiro antro de reviralhistas, fazia questão de lidar pessoalmente
com aqueles assuntos.

Os passos dos homens soaram no corredor em crescendo e instantes
depois já o seu ajudante de campo abria a porta do gabinete para fazer
entrar o primeiro dos prevaricadores.

"O praça Aníbal Moniz, meu comandante."
O soldado estacou à entrada, hirto e acabrunhado; era um homem de

cabelo muito escuro, quase negro, e faces acinzentadas pela barba forte mal
aparada. Fez continência com a mão trêmula; parecia aterrorizado.

"Voss'xlênce, s'nhor cumandont, dá licence?’
"Fique à vontade. Aproxime-se."
O soldado obedeceu e plantou-se diante da secretária do coronel,

sempre trêmulo e sem se atrever sequer a olhá-lo. Artur fez sinal ao capitão
Garcia de que se retirasse e quando ficou a sós com o soldado foi direto ao
assunto.

"Já sei que houve problemas nas camaratas", disse. "Então o que se
passou?"

O soldado manteve-se rígido, como se estivesse aterrorizado por se
encontrar diante do comandante.



"lu stava lá luuunge cum u Antuuuns quand u ..."
O sotaque micaelense do soldado Moniz, constatou Artur com

desânimo, era mesmo dos mais carregados. Havia já algum tempo que
chegara aos Açores e ainda não se habituara ao espesso sotaque de São
Miguel. Não tinha dúvidas de que ele falava português; o problema era
entendê-lo. Como poderia apurar o que realmente acontecera? Seria mesmo
a guerra de Espanha ou as questões políticas o pomo da discórdia? Apesar
do desalento, manteve o semblante sério, fingindo compreender tudo o que
o homem lhe comunicava.

Quando o sentiu fazer uma pausa, como se concluísse um raciocínio,
percebeu que tinha de dizer alguma coisa.

"Pois... hmm, estou vendo. E depois?"
"Lu topei que el er da Tercera e disse-lhe: vai levaar ume mã de bêças, ó

rabe torte! E el nuuum quis saber e respundê: tai asno! Aton, iu..."
A coisa não estava fácil, mas Artur não descaiu. Começara por fingir

que compreendera e o caminho era sem retorno; teria de levar o fingimento
até ao fim. Tentara destrinçar as palavras e as frases e percebera que a
referência ao outro como sendo "da Terceira" não deveria ser coisa
agradável, considerando a eterna rivalidade entre os habitantes das ilhas,
mas acabou por desistir e concentrou-se antes no tom. A forma como o
soldado dizia as coisas ia-lhe dando pistas úteis. A entoação final para
concluir uma frase deixou claro que o homem terminara a sua exposição.

Fez-se de novo silêncio e o comandante percebeu que teria de emitir o
veredicto.

"Hmm... pois, está bem." Respirou fundo, como se tivesse ponderado
seriamente o caso. "Bem, oiça, desta vez passa. Mas que isso não se repita,
ouviu?"

"Mas aonagora el agarrô-se ó charute cum gola, s'nhôr cumandont!"
"Pronto, pronto", condescendeu em tom magnânimo. "Vá embora."

Levantou o dedo e ergueu a voz, em sinal de aviso solene. "Mas que isso
não se repita, ouviu?" Arregalou os olhos, para sublinhar o aviso. "Que não
se repita!"



IV

As tropas sediciosas ocupavam os principais cruzamentos do centro de
Tóquio, algumas de metralhadoras assentes sobre bancos de neve, e a sua
presença parecia mais forte no setor em torno da Dieta, o parlamento, e
ainda do Kantei, a residência oficial do primeiro-ministro, no topo do qual
haviam plantado um cartaz com as palavras Reverenciar o Imperador -
Restaurar o Exército.

Uma outra faixa com as mesmas palavras, observou Fukui, encontrava-
se afixada sobre o Hotel Sanno, que os militares ultranacionalistas
revoltosos haviam transformado no seu quartel-general provisório.

"Yare yare!", exclamou o táxista em voz baixa, impressionado com o
aparato militar nas ruas da cidade. "Estes tipos do koudou, a Facção
Imperial, são loucos!"

Era a primeira vez que Fukui ouvia um cidadão comum dizer algo
desagradável sobre os até então idolatrados militares ultranacionalistas.

"Folgo em ouvir isso."
"Prometeram-nos acabar com a corrupção e, apesar de todos estes

assassinatos e golpes revolucionários, ela continua.
Sonnah! Já é demais! Será que esta gente não conhece giri? Estamos

fartos de desordem, tem de haver respeito e cada um deve ocupar o seu
lugar próprio." Virou-se para trás. "Sabe do que precisávamos, honorável
senhor? Que o tousei, a Facção de Controle, tomasse conta da situação e
pusesse ordem neste caos."

"Mas a Facção de Controle não se chama assim por esse motivo",
retorquiu o passageiro. "A Facção de Controle quer invadir toda a China
para a controlar melhor. É por isso que o tousei se chama Facção de
Controle."

"Ah, perdoe que discorde de si, honorável senhor, mas não é bem
assim", insistiu o táxista. "O tousei chama-se Facção de Controle porque
quer controlar a Facção Imperial e restaurar a normalidade no país. É o que
toda a gente diz."

Fukui sentia-se inquieto com o equívoco suscitado pela designação da
clique militar. Se os japoneses julgavam que a Facção de Controle ia repor a
ordem e a legalidade, estavam terrivelmente equivocados. Ainda assim,
decidiu não discutir. Para quê? Mesmo que convencesse o táxista, não



poderia convencer os restantes concidadãos, oitenta milhões. De resto, tinha
nesse momento preocupações mais imediatas.

Sair do Kantei não fora fácil, mas os revoltosos acabaram por deixá-lo
passar quando argumentou que fora convocado ao palácio imperial. Uma
ordem do imperador não sofria discussão, pois, como qualquer japonês,
devia chu a sua majestade imperial, e o chu era a dívida eterna que estava
acima de tudo o resto.

A dificuldade seguinte fora arranjar táxi, dada a hora matinal e a
situação de emergência na cidade, mas Fukui lograra convencer um táxista
que se encontrava à porta de um hotel da vizinhança a levá-lo ao palácio
imperial. Qual o japonês que se recusaria a prestar um serviço a sua
majestade, podendo assim pagar a sua dívida chu?

O palácio imperial depressa apareceu à frente da viatura; no fim de
contas situava-se no setor de Chiyoda, onde se concentravam também o
parlamento e o Kantei. O táxista virou-se para o passageiro, a pedir
instruções.

"Deixe-me no portão Hirakawa."
O táxi passou sobre uma pequena ponte de madeira e imobilizou-se

diante do portão Hirakawa, também conhecido como o ponto de acesso da
criadagem ao palácio imperial.

"É um yen."
Depois de pagar a corrida, Fukui abandonou a viatura e dirigiu-se ao

recepcionista.
"Satake Fukui, segundo-secretário do senhor primeiro-ministro",

identificou-se. "Creio que o chefe da casa civil de sua majestade imperial, o
honorável Yuasa-daijin, está à minha espera."

Depois de o recepcionista confirmar a informação, uma sentinela
apareceu e escoltou o visitante pelo perímetro do palácio imperial até ao
portão Sakashita, diante do qual se encontrava o grande edifício da casa
civil imperial.

Fukui foi conduzido para o interior e entregue a um funcionário, que o
levou para uma sala imponente no segundo andar, decorada com a bandeira



do país e um retrato do imperador Showa. Todos sabiam que o mikado
reinante, cuja imagem o retrato registrava, se chamava Hirohito, mas o seu
nome próprio não podia sequer ser pronunciado.

Ao fim de uma espera de cinco minutos, abriu-se uma porta lateral e
apareceu um homem pequeno, de terno azul-escuro e gravata preta, óculos
redondos encavalitados sobre o nariz.

“As minhas saudações", disse o homem, fazendo uma vênia. “Sou
Yuasa Kurahei, o chefe da casa civil de sua majestade imperial, e é meu
pesaroso dever expressar as minhas mais profundas condolências pela
morte do senhor primeiro-ministro. O falecimento do senhor Okada
Keisuke é uma enorme perda para o Japão e para..."

“Honorável Yuasa-daijin", interrompeu-o Fukui com uma vênia
excessivamente apressada para o que seria normal da parte de uma pessoa
que ocupava uma posição inferior quando se dirigia a alguém de um nível
superior, ainda por cima uma alta personalidade do palácio imperial. “Rogo
mil perdões pelos meus modos desprezíveis, mas tenho de lhe revelar que o
senhor primeiro-ministro está vivo."

O chefe da casa civil deu um salto de surpresa tão brusco que deixou
cair os óculos redondos no chão. Apanhou-os de imediato e encarou o
visitante com uma expressão de incredulidade.

“Tem a certeza? É que... enfim, fomos informados de que..."
Já dada a notícia principal, e preocupado com mostrar o respeito devido

ao chefe da casa civil de sua majestade imperial, Fukui caiu de joelhos e
dobrou-se num o-jigi dogeza, mantendo-se de cabeça colada ao chão.

“Honorável Yuasa-daijin", disse. “A minha miserável pessoa tem o
dever de o informar de que os revoltosos mataram o coronel Matsuo e
pensaram que se tratava do senhor primeiro-ministro. Mas o honorável
Okada-souri, apraz-me dizê-lo, está vivo. Sua excelência encontra-se
escondido no Kantei."

Após uma hesitação, como se considerasse o que deveria fazer com
aquela informação tão sensacional e importante quanto inesperada, o chefe
da casa civil imperial virou as costas e encaminhou-se apressadamente para
a porta de onde aparecera, deixando o visitante prostrado na sua vênia de
total submissão.

“Vou de imediato dar a boa notícia a sua majestade imperial."
Não havia japonês que não sonhasse conhecer o complexo do palácio

imperial, um lugar verdadeiramente mítico na consciência nacional, e nos



vinte minutos em que ficou sozinho na grande sala Fukui teve ampla
oportunidade para examinar o espaço. O segundo-secretário do primeiro-
ministro passou todo esse tempo à janela a contemplar o perímetro nevado
onde vivia sua majestade celestial e todos aqueles que deambulavam sobre
as nuvens, expressão que designava a família imperial; era a primeira vez
que ali ia e sentia-se absolutamente esmagado com o que via.

O complexo de cidadelas pertencia ao antigo Castelo de Edo, erguido na
zona de Chiyoda, e fora transformado no palácio imperial na altura da
restauração Meiji, já no Século XIX.

Da janela da sala, Fukui podia ver o portão Sakashita de um lado e, para
lá das copas das árvores dos jardins, vislumbrava outros edifícios, embora
não conseguisse perceber em qual deles residia o imperador.

A porta lateral da sala reabriu-se de repente e o chefe da casa civil
reapareceu com uma expressão animada. Fukui prostrou-se de imediato no
chão, de novo em vênia dogeza.

"Sua majestade imperial ficou muito satisfeito quando o informei de que
o senhor primeiro-ministro está vivo", revelou enquanto se aproximava do
visitante. "Sua majestade imperial disse-me: 'Isso é excelente.' E pediu-me
que pusesse Okada-souri em segurança o mais depressa possível."

"Honorável Yuasa-daijin, lamento a minha deplorável impertinência
mas isso pode ser difícil", disse Fukui, ainda prostrado e de cabeça virada
para baixo. "A polícia tentou intervir e não conseguiu. Teremos de chamar
as forças armadas."

O chefe da casa civil imperial olhou-o de sobrolho erguido.
"Os militares, hem?" Esfregou o queixo, considerando a sugestão. "Está

a pensar em quem?"
"A minha miserável pessoa tem vergonha de reconhecer que não sabe",

admitiu o visitante, surpreendido com a pergunta porque ela parecia sugerir
que o seu poderoso interlocutor estava a pôr tão importante problema sobre
os seus ombros. "Não passo de um inseto insignificante e não conheço
ninguém com influência, excelência. Não esqueça vossa excelência que sou
um abjeto segundo-secretário a quem o destino entregou a pesada tarefa de
vir ao palácio imperial explicar esta situação insólita."

O anfitrião ignorou a óbvia tentativa de Fukui de lhe passar o assunto.
"Nunca reparou se Okada-souri se dava com algum chefe militar em

particular?"



"Nas minhas insignificantes funções reparei no comandante da l.a
Divisão", lembrou-se o segundo-secretário, sempre curvado em dogeza. "Vi
o honorável comandante várias vezes à conversa com o honorável primeiro-
ministro e, apesar das minhas limitadas capacidades, pareceu-me que têm
uma boa relação. Talvez se vossa excelência falasse com o honorável
comandante..."

O anfitrião esboçou uma expressão desaprovadora.
"Isso é muito arriscado, Satake-san. Mesmo que seja de confiança, o

comandante terá de falar com os superiores e... enfim, nunca se sabe de que
lado esses estão, não é verdade?" Tudo aquilo era de uma dimensão tal que
ultrapassava por completo o segundo-secretário do chefe de governo.

"Honorável Yuasa-daijin, sou demasiado insignificante para me poder
pronunciar sobre tão elevados assuntos."

"E preciso contatar alguém independente dos militares", cogitou Yuasa
Kurahei com ar pensativo. O olhar acendeu-se-lhe de repente. "Por que não
o governo?"

"Honorável Yuasa-daijin, parece-me uma excelente ideia!", concordou
Fukui, ainda prostrado na sua vênia dogeza. "Vossa excelência pode falar
com algum ministro?"

"Eu?", admirou-se o chefe da casa civil. "Ninguém no palácio pode
intervir nesta questão, Satake-san. Pensei que soubesse." Sempre curvado e
de cara colada ao chão, o visitante mal conseguia ocultar a sua confusão.

"Mas..."
"Nos termos da Constituição, o envolvimento de sua majestade imperial

ou de alguém associado à sua casa numa questão de governação, mesmo
grave como esta, não pode ser permitido. Caso contrário, sua majestade não
seria um imperador constitucional, mas um tirano."

Em obediência instintiva ao poder que emanava do imperador, Fukui fez
um gesto com a cabeça, colando de novo a testa ao mármore frio do piso.

"Wakarimashita", murmurou. "Compreendo."
A verdade, porém, é que não compreendia. Se o imperador queria

realmente acabar com aquele golpe, por que não usava o vasto poder de que
dispunha? Fukui tinha absoluta certeza de que, se o filho do Céu emitisse
uma ordem, nenhum militar revoltoso iria contra a sua divina vontade.

"Tem de ser o senhor a falar com os elementos do governo, Satake-san",
insistiu o chefe da casa civil imperial de forma peremptória. "Nós não o
podemos fazer em circunstância alguma."



Prostrado ainda na sua vênia dogeza, Fukui sentiu-se perdido com o que
ouvia.

"Mas, excelência, eu não passo de um miserável segundo-secretário..."
O anfitrião aproximou-se e pousou-lhe a mão compreensiva no ombro,

como se o consolasse e ao mesmo tempo o convidasse a levantar-se.
"De pé, Satake-san", ordenou. "Lembre-se do que disse Hakuin Ekaku:

'A meditação na ação é cem vezes melhor do que a contemplação na
imobilidade.' Temos que agir."

Motivado pelas palavras do poeta zen caligrafadas sobre a célebre Naka,
o visitante ergueu-se e encarou o anfitrião com ar decidido.

"A minha insignificante pessoa está às suas ordens, honorável Yuasa-
daijin. "

"Em situações como esta, Satake-san, acredite que por vezes são
homens como o senhor que conseguem fazer andar as coisas. O fato é que a
pátria precisa de si. O senhor conhece chu, não conhece? Não vai virar as
costas a sua majestade imperial nesta hora de suprema gravidade, pois
não?"

Assim postas as coisas, como poderia recusar-se? Não que se sentisse
obrigado pelo círculo de honra ôn, de que o chu para com o mikado fazia
parte, mas desejava sinceramente o melhor para o seu país. Havia muito que
decidira libertar-se dos círculos ôn e giri que condicionavam o
comportamento dos seus concidadãos, embora mantivesse a sua alma
japonesa.

"Com certeza que não, honorável Yuasa-daijin. Dê-me as suas ordens.
Obedecer-lhes-ei com sinceridade."

Sorrindo satisfeito, o chefe da casa civil imperial fez-lhe sinal de que o
seguisse.

"Excelente! Venha daí, vou metê-lo na sala onde neste momento está
reunido o governo. Veja se conhece alguém que tenha visto no Kantei e em
quem possa confiar para nos ajudar a resolver o problema. É um serviço
que prestará a sua majestade imperial."

Fukui aquiesceu com uma vênia.
"Hai."
Os corredores do edifício eram tão longos que pareciam intermináveis e

foi por eles que Yuasa Kurahei conduziu o resignado visitante. Depois de
dobrarem uma esquina viram alguns oficiais a fumar e a conversar



animadamente diante de uma porta. Sem perda de tempo, convergiram para
ela.

"É aqui?", quis saber Fukui.
"Hai."
Empurrado pelo anfitrião para o interior de uma sala, Fukui viu-se de

repente no meio de dezenas de militares de alta patente, quase todos idosos
e a fumar cigarros sob uma nuvem violácea de tabaco. Toda a gente falava
ao mesmo tempo, como uma orquestra a afinar instrumentos antes do
concerto, e os fragmentos soltos das conversas iam-lhe chegando aos
ouvidos como peças de um puzzle sonoro.

"Sonnah!", exclamou o primeiro oficial por quem passou. "Não deviam
ter morto Okada-souri!"

"Pois, mas ele estava a pedi-las..."
"Admito. A culpa no fundo é dele. Se Okada-souri tivesse aceitado mais

sugestões do Exército, decerto uma coisa destas não aconteceria. Quem
semeia ventos..."

O recém-chegado avançou pela sala e foi ouvindo outros fragmentos de
diálogos, o mesmo tema em todas as bocas.

"... avisei-o de que tivesse cuidado com os cortes na despesa militar",
afirmava alguém. "Não quis escutar, disse que o orçamento não dava para
tudo e que o importante era usar o dinheiro em investimentos produtivos e...
olha, agora aconteceu isto."

"Como foi que ele morreu?"
Ao escutar esta troca de palavras, e em particular a referência aos cortes

na despesa militar, Fukui sentiu um baque no coração e estacou. Teria
acontecido alguma coisa ao ministro das Finanças?

"Takahashi-daijin? Estava na cama quando os militares lhe entraram no
quarto e dispararam sobre ele. Depois cortaram-no aos pedaços, sempre a
gritar punição divina/"

"Oye!"
O visitante levou a mão à boca. Os revoltosos tinham mesmo

assassinado Takahashi Korekiyo! Era incrível, ainda na noite anterior havia
falado com o primeiro-ministro sobre Takahashi-daijin e a sua obra à frente
do Ministério das Finanças para endireitar a economia japonesa à custa de
um forte aperto nas despesas militares. E afinal... afinal fora eliminado!
Como era possível uma coisa daquelas? Pelos vistos para os militares os



cortes nas suas despesas constituíam um crime contra os Céus! Quem se
atreveria a enfrentá-los daí em diante?

"E quem mataram mais?"
"Olhe, o inspetor-geral da Educação Militar. E ainda o guardião do Selo

Imperial, Saito Makoto."
"Oh! E o grande camarlengo?"
"Suzuki Kantarou? Ficou ferido, mas parece que escapa. O problema é

que, além do Kantei e do Ministério da Guerra, os tipos ocuparam o
parlamento e a sede da Polícia Metropolitana. Consta que só à última hora
retiraram da lista de alvos a abater o genro, Saionji-sama..."

Fora uma operação em larga escala, percebeu Fukui com horror. Os
assassinos tinham eliminado todos os líderes moderados do país, do
primeiro-ministro e do ministro das Finanças ao guardião do selo imperial e
ao grande camarlengo. Fora uma razia! Depois de uma desgraça daquelas,
quem se atreveria a fazer-lhes frente?

Estarrecido com a amplitude do golpe, retomou a marcha e passou entre
vários oficiais, sempre atento às conversas. "Quem achas que manda
agora?"

"Não sei. Isto parece-me coisa do koudou, a Facção Imperial. Não leste
o manifesto que eles andam a distribuir no Hotel Sanno?" "Ah, eu nunca
disse nada contra a Facção Imperial."

"Nem eu, nem eu!"
"Intimamente, sempre concordei com eles..."
"Eu também!"
As palavras que se cruzavam na sala permitiram a Fukui perceber a

situação e deixaram-no desanimado. Esperava ver militares rijos e de
têmpera, samurais fiéis ao código do buxido, que, tal como os quarenta e
sete ronin, preferissem morrer a perder a honra, gente que conhecesse as
obrigações giri de bom nome e para com a sociedade e as eternas dívidas
ôn, pondo acima de tudo a dívida chu que em todas as circunstâncias era
devida ao imperador.

Isso era o que esperava. Mas afinal o que descobria ali? Uma turba
vacilante e oportunista, anciãos nervosos que lamentavam a morte de Okada
e do ministro das Finanças mas ao mesmo tempo se esforçavam por
desculpar os revoltosos e até se posicionavam de forma a não serem
prejudicados caso a Facção Imperial se impusesse definitivamente. Era com



aqueles... aqueles medrosos que teria de contar para socorrer o primeiro-
ministro?

A descoberta deixou-o revoltado e nesse instante, aparentemente a
despropósito mas afinal muito a propósito, ocorreu-lhe um poema de
Saigyo que recitou mentalmente.
 

Não posso aceitar
A realidade como ela é;
Como poderei então aceitar
Um sonho como ele é?

 
Não, de fato não podia aceitar aquela realidade. Como era possível que

o Japão estivesse nas mãos de gente assim? Seria...
"Satake-san", soprou o chefe da casa civil imperial, interrompendo-lhe

os pensamentos e apontando para uma outra porta. "Se calhar era melhor
entrar naquela sala. É lá que estão os membros do governo. Veja se encontra
alguém que o ajude na sua missão patriótica."

Tudo aquilo ultrapassava de fato Fukui, mas depois de ver de que massa
eram feitas as chefias militares percebia melhor as palavras de Yuasa
Kurahei, que pelos vistos estava muito ciente do problema que tinham em
mãos. Com efeito, só uma pessoa como ele, alguém totalmente
descomprometido, poderia desatar o delicado nó que se apertava em torno
do poder civil legítimo do Japão.

Obedeceu por isso à sugestão e, imbuído de espírito de missão,
encaminhou-se para a porta indicada.

Uma nuvem acinzentada esbofeteou-o e fê-lo tossir; o bafo do tabaco na
nova sala era ainda mais denso que na anterior e uma neblina de prata
enchia o espaço onde vários homens engravatados conversavam em voz
baixa e com cara de caso, os cigarros e os charutos a fumegarem das bocas
e por entre os dedos.

Alguns olharam para a porta para verem quem entrava e um deles, o
ministro da Instrução Pública, reconheceu Fukui das frequentes visitas ao
Kantei para reuniões com o chefe do governo.

"Satake-san!", exclamou o governante. "O senhor não estava no Kantei
quando os revoltosos lá entraram?"

Fukui curvou-se num o-jigi respeitoso.
"Sim, excelência, vim de lá agora."



A revelação atraiu para o recém-chegado as atenções de todos os
membros do governo e desencadeou uma súbita barragem de perguntas.

"Como morreu o senhor primeiro-ministro?"
"E verdade que o fuzilaram no pátio?"
"Onde está o corpo?"
Que havia de dizer-lhes? Fukui não queria mentir, mas também não

podia contar a verdade.
"Como não passo de um miserável segundo-secretário, mantive-me

escondido", limitou-se a responder, iludindo as questões. "Lamento dizê-lo,
mas a minha abjeta pessoa é demasiado insignificante para perceber o que
se está a passar..."

Logo que se tornou claro que o recém-chegado nada diria de útil, os
ministros dispersaram-se e voltaram às conversas entre eles, sempre
agarrados aos cigarros e a conversarem em murmúrios, quase como se
tivessem medo que houvesse microfones plantados na sala pelos revoltosos.

Esforçando-se por encontrar um aliado, Fukui pôs-se a deambular entre
eles.

"...das Finanças foi de uma enorme imprudência", dizia um deles.
"Avisei-o mais de uma vez de que devia ter mais respeito pelos militares
e..."

"... opus-me a que ele fizesse aqueles cortes todos ao orçamento da
Defesa", assegurava outro. "A minha oposição ficou, de resto, lavrada em
ata, pelo que se os militares me vierem pedir contas vou mostrar-lhes que..."

Constatou com desânimo que, tal como as altas patentes militares, os
governantes pareciam desorientados e amedrontados, mais preocupados em
posicionar-se perante o novo poder do que em manter a sua linha de
conduta. Tornou-se evidente que não poderia confiar em ninguém do
executivo para resgatar o primeiro-ministro. O que haveria de fazer? Se
nem os membros do governo estavam em condições de agir, quem estaria?

O sentimento de desalento foi-se aprofundando, mas de repente, ao ver
o ministro da Marinha à sua frente, o coração saltou-lhe no peito. O
ministro, um almirante de cujo nome não se lembrava, era um velho amigo
do primeiro-ministro, ele próprio um almirante na reforma; dizia-se que
tinham sido companheiros de camarata na Academia Naval. Se havia
alguém naquela sala com a motivação e os meios para salvar o chefe do
governo, era aquele homem.



Apesar de ter muita gente em redor, o que criava um risco acrescido,
abeirou-se dele.

"Honorável almirante, imploro perdão pela minha miserável
intromissão, mas preciso do seu valioso auxílio."

"O que se passa?"
Fukui olhou à volta e viu várias pessoas vagamente atentas à conversa.

Teria de ser cuidadoso.
"Rogo a vossa excelência que me ajude a ir ao Kantei buscar o corpo de

um alto membro da Marinha", disse cripticamente, esperando que a
referência ao "alto membro da Marinha" fosse compreendida como uma
referência ao almirante que ocupava o cargo de primeiro-ministro. "Será
que o honorável almirante pode enviar um contingente de fuzileiros que vá
comigo resgatá-lo?"

"Impossível!", retorquiu o ministro da Marinha com um gesto enfático.
"Meter fuzileiros e soldados no mesmo lugar pode dar problemas. E se se
põem aos tiros uns aos outros? Nem pensar!"

O almirante não percebera que a verdadeira mensagem estava nas
entrelinhas do pedido. Fukui teria de abrir o jogo, mas não o podia fazer
com toda a gente a ouvi-los. Voltou a olhar em redor e constatou que,
embrenhadas em conversas paralelas, as pessoas se tinham afastado um
passo.

Inclinou-se então para o interlocutor e quase colou a boca ao ouvido
dele.

"Perdoe a minha intolerável impertinência, excelência, mas desejo
comunicar-lhe algo muito importante", segredou-lhe. "Se a questão lhe
parecer de algum modo inconveniente, rogo-lhe que esqueça o que lhe vou
agora revelar."

O ministro da Marinha encarou-o intrigado.
"Desembuche, homem."
"O senhor primeiro-ministro está vivo e escondido no Kantei",

sussurrou. "Perdoe o meu abjeto atrevimento, mas preciso de uma unidade
de fuzileiros para o resgatar. Posso contar com a sua inestimável ajuda,
excelência?"

Chocado com o que acabava de escutar, o almirante abriu e fechou a
boca sem um único som. A seguir engoliu em seco e, embaraçado, baixou
os olhos.

"Não ouvi o que me disse."



Ato contínuo, virou-se e afastou-se, deixando Fukui pregado ao chão.
Se até o ministro da Marinha voltava as costas ao seu velho amigo Okada
Keisuke, companheiro de camarata e de tantas aventuras na Academia
Naval, quem iria em socorro do chefe do governo?



V

Foi a grazinar em voz baixa e com a cabeça mergulhada nos mil
detalhes dos problemas que o afligiam que Artur entrou no Convento de
São João para mais uma jornada de trabalho. Dirigiu-se diretamente às
cavalariças. Queria ver os animais antes de se recolher ao gabinete, porque
sabia que o esperava uma manhã inteira a redigir relatórios; a perspetiva
estava longe de o encher de entusiasmo e todos os pretextos lhe pareciam
bons para adiar esse momento.

"Porra para a pevide e porra para o tribunal!", resmungou entre dentes.
"Qualquer dia não sou militar, sou amanuense. Devem pensar que não tenho
mais nada que fazer, é o que é!"

Embora detestasse a burocracia, não era apenas por ter de preparar os
relatórios que se sentia tão agastado; era também o seu conteúdo. A Polícia
de Vigilância e Defesa do Estado pedira-lhe informações urgentes sobre
dois oficiais seus subordinados que, ao que parece, haviam feito uns
comentários jocosos a propósito da União Nacional, a organização política
criada pelo Estado Novo. E o Tribunal Militar Especial solicitava-lhe a
folha de serviços de um major que anos antes passara por Infantaria 4 e de
quem se dizia ter louvado em público os rojos da Frente Popular em
Madrid.

Para que estariam os tipos chateando o homem, ainda por cima a
propósito de meia dúzia de observações respeitantes a acontecimentos que
ocorriam num país estrangeiro? Com a memória do fartar vilanagem da
República ainda fresca e o reviralho enfim dominado, seria possível que
alguém quisesse mesmo regressar a esses malfadados tempos? Para que
andavam então a PVDE e o Tribunal Militar Especial tão preocupados com
eles? Estavam quase em 1937, que diabo! Acreditariam realmente que ainda
fosse possível Portugal voltar ao que já fora? Ele próprio sempre defendera
que era preciso mão pesada para travar a anarquia e repor a ordem, mas
visto que o regabofe dos políticos acabara não teria chegado o momento de
a mesma mão se tornar mais gentil?

Por outro lado, considerou, era verdade que os acontecimentos em
Espanha estavam a ser vividos com grande fervor, quase como se
decorressem até em Portugal. Os defensores da situação encontravam-se do
lado dos rebeldes e os opositores a favor do governo das esquerdas. Daí que



qualquer observação sobre a política espanhola estivesse a ser interpretada
como um comentário à própria política portuguesa. Esse aspeto não podia
ser negligenciado. Mas cada coisa a seu tempo, e o tempo nesse momento
era de ver os animais.

Meteu a mão ao bolso e tirou um cubo de açúcar, que mostrou ao cavalo
que habitualmente montava.

"Olha para isto, Faísca. Queres uma trinca?"
E o cavalo trincou.
O ajudante de campo interpelou-o à saída das cavalariças. Em vez de

aguardar que o comandante chegasse ao gabinete, o tenente Garcia tinha o
desagradável hábito de ir ter com ele para lhe dar as más notícias da manhã.
Por que não lhe concedia o homem algum espaço para respirar? Fora aliás
justamente por essa razão que Artur se desviara para as cavalariças. Queria
tempo antes de mergulhar nos irritantes problemas do regimento. A
presença do subordinado significava que o estratagema não resultara.

"Meu comandante", disse o tenente Garcia com a sua tradicional cara de
caso. "Está ali uma visita para si."

"Não me diga que é outra vez a porra da pevide!", resmungou Artur
com um certo enfado. "Esses tipos metem o nariz em tudo e já me andam a
chatear. Se eles..."

"Não é a PVDE, meu comandante." Baixou a voz. "É a menina Eugênia
de Athayde. Diz que tem um assunto da máxima urgência para tratar com o
meu comandante."

Ao ouvir o nome da garota, o comandante do regimento deteve-se. Que
lhe quereria aquela atrevida? Um encontro com ela não lhe pareceu avisado,
até porque as dificuldades em casa o levavam por vezes a pensar em
Eugênia e a fantasiar-se nos seus braços. Ao mesmo tempo a perspetiva
excitava-o.

O problema de a mulher não conseguir engravidar tornara-se uma
questão séria no seu relacionamento. Ele e Catarina já não falavam no
assunto, como se o tema se tivesse transformando num tabu na sua vida de
casal, mas não havia dúvida de que a esterilidade estava a envenenar o
casamento. Tinham deixado quase de se tocar e surpreendia-a amiúde a
chorar sozinha. No jogo de silêncios em que a vida dos dois se
transformara, contudo, a questão não era mencionada sequer ao de leve. O
ambiente em casa tornara-se pesado e taciturno, e Artur não sabia o que
fazer para escapar daquela situação.



Seria Eugênia a porta que o libertaria da ratoeira? E, sobretudo, ter-se-ia
ele precipitado quando a fechara tempos antes, por ocasião da boleia que
lhe dera, ao recusar acompanhá-la ao recital de Chopin? Se assim fosse,
chegara a oportunidade de corrigir o erro. O problema era se a correção não
seria um novo erro.

A resposta que deu ao ajudante de campo saiu-lhe da boca quase
automaticamente, como se nem se tivesse dado conta da sua própria
decisão.

"Já vou."
Ajeitou o cabelo, esticou a farda e endireitou-se antes de rodar a

maçaneta da porta e entrar. Plantada diante da estante, Eugênia espreitava
os livros alinhados nas prateleiras. Trazia um vestido de renda branca e cor-
de-rosa suave e virou-se para o encarar.

"Bons olhos a vejam!", atirou ele com jovialidade, abeirando-se da
secretária para depositar os papéis referentes aos pedidos da PVDE e do
Tribunal Militar Especial a que teria de responder. "A que devo a honra de
tão ilustre visita?"

"Ia a passar pelas redondezas e lembrei-me de lhe dizer olá." "Às nove
da manhã?"

"Não me diga que isto é como as cadeias e os hospitais", devolveu ela
com um sorriso trocista. "Há horas de visita nos quartéis?" "Bem... não
propriamente." Indicou-lhe o sofá que se encontrava à beira da janela.
"Quer tomar alguma coisa?"

"Se tiver uma tisana e uns biscoitos, não digo que não." Enquanto a
visitante se acomodava no lugar indicado, Artur foi à porta e ordenou ao
ajudante de campo que trouxesse o que Eugênia lhe pedira. A seguir ele
próprio instalou-se no sofá e contemplou-a. Vinha bonita e coquette, com o
toque chic de um lenço de seda púrpura a cobrir-lhe o pescoço e a parte de
cima do peito.

"Então o que a traz por cá?"
"Ia a passar, já lhe disse. Vi o quartel e pensei cá com os meus botões: ó

Geninha, por que não vais ali dar um beijinho no Artur? De certeza que ele
não se importa."

O anfitrião riu-se, incrédulo e ao mesmo tempo intrigado. "Veio cá dar-
me um beijinho?"

"E ver se o Artur cumpria a promessa que me fez."
"Eu fiz-lhe uma promessa?"



A garota fez beicinho, fingindo-se ofendida.
"Então não se lembra?", protestou num miado. "Foi assim coisa tão

pouco importante para si?"
"Quer dizer, confesso que... enfim..."
"Quando nos conhecemos, no Coliseu Avenida, eu disse-lhe que

adoraria vir aqui ao quartel vê-lo dar ordens aos soldados. O Artur
respondeu-me que me receberia."

"Ah, pois foi!"
"Foi, foi. Mas o seu esquecimento, sou sincera consigo, deixa-me um

pouquinho magoada. Nem quando me deu aquela boleia se referiu ao
assunto. Já passou tanto tempo e o Artur não me disse nada..."

"Olhe que tenho ideia de lhe ter dito no Avenida que isso não podia ser
num dia qualquer. Teríamos de aguardar uma cerimônia especial, como um
juramento de bandeira, por exemplo."

"Pois, mas andei a informar-me e soube que já ocorreram entretanto
dois juramentos de bandeira e outras cerimônias aqui no quartel e convites
para mim népias!"

O anfitrião pousou a mão no peito, em sinal de arrependimento.
"Uma falha imperdoável, pela qual me penitencio."
"As penitências não se fazem com palavras, meu caro Artur. Espero

atos. E os seus, devo dizer-lhe, não abonam nada a seu favor. "
"Parece-lhe?"
Eugênia abriu um leque e agitou-o diante da cara, fazendo semblante de

ofendida.
"O Artur continua a evitar-me..."
Ao contrário de Catarina, que cultivava os silêncios nas questões mais

sensíveis, pelos vistos esta garota não se inibia de falar diretamente sobre os
problemas e fazia questão de dizer tudo sem nada deixar de fora. Não que
isso desagradasse a Artur. No fim de contas, como se poderia resolver uma
dificuldade se não se falasse dela?

"Sejamos claros", disse. "A Eugênia..."
"Geninha."
"Perdão, a Geninha é uma menina comprometida."
"Sou comprometida porque o Artur anda me evitando", atalhou ela.

"Convidei-o para um recital de Chopin e me deu o bolo. Fiz-me convidada
para as cerimônias aqui no quartel e até agora nada. Do que estava à
espera?"



Artur hesitou.
"Não estava à espera de nada. A Geninha tem as suas circunstâncias, eu

tenho as minhas. Teria muito gosto em ser seu amigo, mas as coisas são
como são."

A conversa abeirava-se do problema central. Sabendo que a questão-
chave era aquela, a garota fitou-o com intensidade e estreitou as pálpebras.

"Presumo que o problema seja a sua mulher."
Artur remexeu-se no lugar, desconfortável com a referência a Catarina,

mesmo sabendo que era inevitável.
"Bem... sim. De fato, sou casado e..."
"Também pensei nisso", atalhou a visitante. "Eu mesma aceitei que não

fazia sentido cultivar a sua amizade nessas circunstâncias e resolvi dar uma
oportunidade a alguns dos meus admiradores." Revirou os olhos e suspirou
de frustração. "Mas... valha-me Deus, não imagina como são entediantes os
moços aqui da terra! Podem ser bonitinhos, não digo que não, mas pensa
que posso falar com eles sobre... sei lá, sobre Satie, por exemplo? Se eu lhes
falar nas Gnossiennes, ainda julgam que é uma raça de cavalos."

Ele soltou uma gargalhada.
"Imagino!"
Apontou para uma fotografia impressa na primeira página do Diário de

Notícias pousado sobre a secretária, mostrando o chanceler alemão a
discursar com ar furioso.

"E se eu lhes mostrar uma fotografia deste bigodudo que manda lá na
Alemanha, sabe quem acham eles que é? O Charlot!"

"Não está mal visto, não senhor", riu ainda Artur. "O senhor Hitler tem
com efeito alguma semelhança com Charles Chaplin."

"Você ri, mas isso me faz chorar", suspirou ela. "É por isso que preciso
encontrar outro tipo de pessoa, está vendo? Alguém mais maduro, se é que
me entende. Um homem que... enfim, que esteja ao meu nível. Alguém
como..." Fez uma pausa, deixando a insinuação a pairar, o que deixou Artur
embaraçado. Eugênia inclinou-se ligeiramente, pestanejou e baixou a voz,
quase como se segredasse.

"Alguém como o Artur."
O estilo direto da garota era desconcertante e, perante a forma tão aberta

como ela se insinuava, Artur sentiu-se endurecer no ventre. Foi uma reação
espontânea, para lá do seu controle, agravada por haver já algum tempo que
não tocava numa mulher.



"Eu... eu..."
Os dois tinham o olhar preso um no outro, ele sem saber como resistir,

ela sentindo que ganhava a partida.
"Percebeu o que lhe estou verdadeiramente a dizer?"
O oficial ainda tentou lutar contra o desejo que se apossava dele como

um demônio incontrolável. Repetiu a si mesmo que era um homem casado e
não podia ceder aos instintos da carne: tem juízo Artur!, vê lá o que fazes!
A voz da consciência gritava-lhe ao ouvido mas a serpente atacava de novo
e tentava-o como nunca; a maçã oferecia-se-lhe esplendorosa a pingar mel e
a voz que lhe recomendava juízo perdia força e tornava-se distante. O fato
de ser proibida fazia de Eugênia um fruto quase irresistível. Artur sentiu o
corpo fraquejar e reuniu as suas últimas energias contra a tentação.

"Oiça, eu..."
Foi nesse momento que ela jogou a cartada decisiva. Com um gesto

lânguido, retirou o lenço de seda e descobriu o pescoço e o busto ofegante,
deixando ver o colar com a cruz celta e sobretudo o decote por onde lhe
nascia o rego dos seios. Artur soube nesse instante que estava perdido.

Como se fossem atraídos por um poderoso magneto, os dois caíram de
repente um sobre o outro e Artur mergulhou nela ciente de que abria uma
porta interdita que o levaria não sabia aonde, mas decerto à perdição.



VI

A noite foi mal passada. Fukui desesperava de impotência. Ainda
pensara em ir para casa, pois Ren devia estar mortalmente preocupada e não
tinham telefone, o que o impedia de falar com ela para a tranquilizar, mas o
sentimento de dever impusera-se e vira-se obrigado a sacrificar a paz de
espírito de ambos. Se não era possível falar com ela sem abandonar a sua
missão, então não falaria. Nesse sentido sentia-se profundamente japonês.
Uma vez que parecia não haver ninguém em Tóquio que tomasse o caso em
mãos, a vida do primeiro-ministro continuava a depender dele e Fukui não o
abandonaria. Como lhe poderia virar as costas e deixá-lo entregue à sua
sorte?

Depois de deixar o perímetro do palácio imperial, regressara ao Kantei
e, com a autorização dos revoltosos, instalara-se de novo no seu gabinete.
Parecia-lhe incrível que, tendo ele anos antes abandonado secretamente os
valores japoneses e abraçado os ocidentais, mostrasse conhecer giri, as
obrigações de sacrifício para com a sociedade e o bom nome, e também
conhecer chu, o dever de honra ôn para com o imperador, mais do que as
próprias altas patentes militares.

Tentara dormir, mas apenas cochilou por períodos curtos e sempre
agitado. A verdade é que passou quase toda a noite a cogitar planos
fantásticos para resgatar o chefe do governo. Pensara em meter o primeiro-
ministro no caixão do coronel Matsuo e retirá-lo assim do Kantei, mas
percebera que um esquema desses requeria um féretro tão anormalmente
grande que suscitaria suspeitas inevitáveis. Lembrara-se então do que uma
vez lera sobre a forma como o presidente Gambetta havia escapado de Paris
durante a Guerra Franco-Prussiana. De balão. Mas onde iria arranjar um
engenho desses em Tóquio? A ideia também foi rejeitada. O problema é
que, por mais que pensasse, não descortinava qualquer solução que lhe
parecesse exequível.

Quando já de manhã lavava a cara com água fria, como se desse modo
também pudesse refrescar a mente, ouviu o telefone tocar. Dirigiu-se ao
aparelho e atendeu.

"Moshi-moshi?"
"Fuku-chan, és tu?"
O seu coração deu um salto. Reconheceu a voz suave da mulher.



"Ren!", exclamou, surpreendido. "Como é que... que..."
"Estou na mercearia de Tanaka-san", esclareceu ela. "Ele viu-me tão

ralada que me deixou usar o telefone do estabelecimento." Fungou. "Estás...
estás bem"

Falou numa voz trêmula. Devia sentir uma enorme ansiedade.
"Estou. Estou bem. E tu?"
"Ando uma pilha de nervos", respondeu. "Por que não vens para casa?"
"Não posso. Tenho... tenho deveres a cumprir."
Ren voltou a fungar.
"Há amor."
Entre os japoneses era considerado inconveniente dizer-se que se amava

alguém, pelo que aquela se tornara a forma mais arrojada que havia de
expressar o sentimento.

"E eu sinto tristeza sem a tua presença", devolveu ele, usando a fórmula
aceitável para dizer que tinha saudades. "Neva no meu coração como neva
no monte Fuji."

"Vem para casa, por favor."
Tanta emoção, tão rara entre os japoneses, conferia muita força ao

pedido. Era a medida da ansiedade da mulher e das saudades que ele
próprio sentia, mas Fukui sabia que, por muito que lhe custasse, naquelas
circunstâncias não podia ceder à vontade de largar tudo para ir ter com ela.

"Tenho o meu dever a cumprir", repetiu. "Mas custa-me ficar e sinto-me
só. Como escreveu Sen no Rikyu, 'observei ao longe e não há flores nem
folhas coloridas, sobre o rio encontra-se uma cabana solitária na luz
evanescente de uma tarde de outono'. Digo isto porque és tu a minha flor e
longe de ti nada vejo de belo."

"Há amor."
"'E há também uma nuvem que se tornará Buda: flor de lótus.'"
O marido acabava de recitar um célebre poema de Boryu e a referência

à flor mais apreciada pelos budistas era evidentemente dirigida a ela, pois o
caráter japonês que representava Ren era o mesmo que se usava para
escrever "flor de lótus".

A voz da mulher tornou-se ainda mais fraca; estava à beira das lágrimas.
"Por favor, Fuku-chan, tem cuidado", implorou. "Essa gente é perigosa

e..."
Um toque na porta paralisou Fukui. Olhou para a entrada do seu

gabinete sem saber o que fazer. Devia abrir? E se fossem os rebeldes?



Sendo eles, vendo bem, não tinha mesmo outra possibilidade, ou acabaria
por atrair suspeitas.

"Desculpa, surgiu uma emergência", disse apressadamente para o bocal
do telefone. "Nada receies, vai correr tudo bem. Agora tenho de ir."

Sem esperar pela resposta, e ainda de tronco nu e com a toalha à volta
do pescoço, foi ver quem era. Abriu a porta e deparou-se com o rosto
familiar de um militar que via habitualmente a circular no perímetro do
Kantei.

"Peço mil desculpas, honorável Satake-shoki-kan, por vir incomodá-lo
tão cedo", disse o militar com uma vênia e o boné nas mãos. "Sou o
sargento Kosaka Keisuke, do serviço de proteção à residência. Vossa
excelência dá-me licença que entre?"

O segundo-secretário estranhou a visita, mas fez sinal ao sargento de
que se acomodasse no sofá.

"Deseja tomar alguma coisa?"
"Talvez um chá, se não for demasiado incômodo."
Fukui esboçou um sorriso cansado.
"Dadas as circunstâncias, o serviço de chá não está operacional, receio

bem." Indicou uma prateleira com garrafas. "Mas tenho sakê. Quer
Tokubetsu Honjouzuo-shu ou Ginjou-shu.?" O militar mal reprimiu uma
careta. A generalidade dos japoneses era muito sensível ao álcool e aquele
momento não era o melhor para tombar ébrio.

"Um copo de água seria perfeito, excelência."
O segundo-secretário encheu dois copos na torneira e sentou-se ao lado

do visitante, ambos a bebericar a água.
"Então o que o traz por aqui, sargento?"
"Estou preocupado com a situação. O que pensa vossa excelência de

tudo isto?"
A pergunta deixou Fukui desconfiado. Teria o sargento sido enviado

pelos revoltosos para descobrir o que pensavam e sabiam os elementos do
gabinete do chefe do governo? E se os ultranacionalistas tivessem
descoberto que o homem que haviam matado era o coronel Matsuo?
Desconfiariam que o primeiro-ministro ainda estava vivo? Qual o
verdadeiro intuito daquela visita matinal?

"Isso gostaria eu de saber de si", devolveu o segundo-secretário pesando
cada palavra e sem abrir o jogo. "O que pensa o sargento disto tudo? Apoia
esta ação?"



"Não me meto em política, Satake-shoki-kan", disse o sargento Keisuke
em tom igualmente defensivo. "Apenas me preocupo com a retirada em
segurança das pessoas que se encontram aqui no Kantei."

Fukui cravou os olhos no interlocutor, perscrutando-o num esforço para
lhe ler as intenções. O que quereria ele dizer com aquilo? A retirada das
pessoas da residência oficial do chefe do governo? Saberia alguma coisa?

"O sargento veio saber se quero sair do Kantei?"
"Refiro-me a pessoas em perigo de vida, Satake-shoki-kan. Tem

conhecimento de situações dessas?"
O segundo-secretário estreitou as pálpebras. Pessoas em perigo de vida?

Onde diabo pretenderia o seu visitante chegar? Tudo aquilo lhe parecia uma
referência velada ao primeiro-ministro, mas com que intuito? O melhor,
decidiu, seria manter toda a prudência e sondá-lo um pouco mais.

"Dê-me um exemplo de uma pessoa que considere em perigo."
O sargento Kosaka Keisuke engoliu toda a água de uma só vez e fitou

Fukui como se o avaliasse. Depois pousou o copo vazio no chão, voltou a
encarar o anfitrião, dessa feita com intensidade, e respirou fundo como se
ganhasse balanço para se lançar sobre um abismo.

"Satake-shoki-kan, tenho uma coisa para lhe dizer que o vai
surpreender", avisou. "Tenho-o visto nos últimos meses a trabalhar aqui no
Kantei e decidi confiar em si. Espero que não traia a minha confiança."

"Que se passa?"
O militar quase suspendeu a respiração antes de voltar a falar.
"O... o honorável primeiro-ministro está vivo."
Os dois homens permaneceram um longo instante de olhar trancado,

ambos a tentarem ler o outro.
"Tem a certeza?"
"Vi-o com os meus próprios olhos", disse o sargento. "Gostaria de saber

se vossa excelência... enfim, se me ajuda a tirar o honorável primeiro-
ministro do Kantei sem que os revoltosos descubram."

O rosto de Fukui abriu-se num sorriso aliviado. O segundo-secretário
teve vontade de abraçar o visitante. Por fim aparecera alguém para o ajudar!
Pôs-se de pé e fez uma vênia na direção do visitante.

"Desde a primeira hora que sei que sua excelência está vivo!", revelou,
sentindo um peso sair-lhe dos ombros. "Nem sabe como me consola a sua
postura!"



O sargento Keisuke também se pôs de pé e, suspirando de alívio,
devolveu a vênia.

"Eu é que agradeço a confiança, excelência. É uma honra estar aqui
consigo."

Voltaram a sentar-se.
"O problema é encontrar quem nos possa auxiliar", considerou Fukui.

"Desloquei-me pessoalmente ao palácio imperial para dar conta do que se
passa. Sua majestade celestial foi informada e pediu que se arranjasse
maneira de resgatar Okada-souri, mas os deveres constitucionais impedem-
no de emitir ordens nesse sentido."

"Folgo em saber, Satake-shoki-kan!", exclamou o sargento Keisuke, o
rosto desanuviado. "Vim de manhã cedo fazer uma inspeção ao Kantei e
deparei-me com Okada-souri fechado num armário. Prometi-lhe arranjar
maneira de o tirar dali, mas a verdade é que preciso de ajuda. Falei com o
coronel Suzuki, mas ele nem quis ouvir falar no assunto, presumo que por
medo. Então lembrei-me de si, uma vez que trabalha no gabinete de Okada-
souri, e..."

"E fez muito bem!", atalhou o segundo-secretário. "O problema é que
não vejo modo de retirar Okada-souri daqui. Passei toda a noite a matutar
no assunto e... e não há maneira de o fazer."

"Talvez não haja se agir sozinho, Satake-shoki-kan. Mas, sendo dois,
conseguiremos. Além do mais, e como diz o provérbio, três homens
reunidos têm a sensatez do bodhisattva Monju."

"Não somos três, somos dois..."
"Mas dois têm mais sensatez do que um", retorquiu o militar. "Acaso

sabe onde é o guarda-roupa de sua excelência?"
"No quarto dele, claro. Mas está lá o corpo do coronel Matsuo."
O sargento agarrou no telefone do gabinete.
"Temos de o tapar com um lençol", indicou quando se preparava para

digitar um número. "Vou mandar vir um carro e convocar os familiares de
sua excelência para virem aqui fazer o velório."

"E como vamos fazer para que o honorável primeiro-ministro passe
pelos rebeldes sem que eles o reconheçam?"

O sargento hesitou e coçou a cabeça.
"Baka ne!", repreendeu-se a si mesmo. "Que imbecil! Não pensei

nisso."
Ponderando uma vez mais a questão, Fukui deu uma palmada na mesa.



"Já sei!", exclamou. "Sua excelência costuma vestir wakufu, a nossa
roupa tradicional, mas tem no armário yôfuku, trajes ocidentais. A solução é
vesti-lo com yôfuku de forma que não seja reconhecido."

"Excelente ideia! Peço-lhe que vá ter com o honorável primeiro-
ministro e lhe explique o plano, para que se prepare. Sua excelência está no
quarto de arrumações ao fundo do corredor."

Não era preciso dizer mais para que o plano fosse posto em prática. Não
havia dúvida, dois homens reunidos tinham mais sensatez do que um só. O
próprio Fukui já havia contemplado nessa noite um plano semelhante, mas
eliminara-o porque na altura não tinha ninguém que o ajudasse. As
circunstâncias, no entanto, haviam-se alterado.

Deixou o sargento a fazer os seus telefonemas e saiu do gabinete,
encaminhando-se em passo lesto para o quarto do primeiro-ministro para
fazer a sua parte.

O compartimento permanecia deserto, com o cadáver ensanguentado do
coronel Matsuo estendido na cama. A primeira coisa que Fukui fez foi
cobri-lo com um lençol, conforme solicitado pelo sargento. Se os familiares
do chefe do governo vinham aí para fazer o velório, era fundamental que
não se apercebessem de que se tratava do corpo errado. A seguir foi ao
armário e examinou as roupas aí guardadas. Optou por um terno escuro, à
ocidental, e saiu com ele para o corredor.

Depois de se certificar de que ninguém o observava, entrou no quarto de
arrumações. Diante do armário estavam depositados dois cestos com roupa
suja, além de vasilhas e de sabão sobre as bancadas. Dirigiu-se aos cestos,
empurrou-os para o lado e abriu o armário.

"Excelência?"
O primeiro-ministro estava sentado no chão do armário em posição de

lótus e ainda de quimono; dir-se-ia o próprio Buda.
"Ah! Satake-san!", exclamou com alívio. "Por momentos temi que...

enfim, que me tivessem encontrado."
Estendendo o terno ao chefe do governo, Fukui fez uma vênia.
"Rogo a vossa excelência que vista estes trajes", pediu. "Será com eles

que vai escapar."
Okada tentou levantar-se e sair do armário, mas ao erguer-se esboçou

um esgar de dor.
"Ai!", gemeu. "Yare yare! Até já nas costas tenho cãibras..."



Não era surpreendente. O primeiro-ministro passara mais de vinte e
quatro horas escondido naquele espaço apertado, mas ao fim de alguns
minutos de exercícios para distender os músculos e as articulações
conseguiu recuperar uma certa agilidade.

Vestiu-se por fim e encarou o segundo-secretário como se aguardasse
instruções.

"É melhor vossa excelência voltar a esconder-se ah dentro", sugeriu
Fukui, indicando o armário. "Quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo."

Depois de o chefe do governo regressar obedientemente ao esconderijo,
resignado à sua sorte, o segundo-secretário saiu do quarto de arrumações e
retornou ao seu gabinete. Quando abriu a porta deparou-se com o sargento
Keisuke inclinado sobre a janela, a espreitar o que se passava no exterior.

"A família de Okada-souri está a chegar para o velório", constatou o
sargento, ainda a vigiar o portão. Voltou-se para trás. "Será que pode levar
toda a gente para o quarto de sua excelência enquanto eu trato do carro?"

Fukui deu meia volta, dirigindo-se às escadas para descer e acolher os
familiares do primeiro-ministro.

"Fique descansado."
O sargento Keisuke correu atrás dele com uma derradeira instrução.
"Por favor, não os deixe aproximarem-se do corpo que está na cama.

Podem perceber que não se trata de sua excelência e todo o plano ficará
arruinado."

Os dois desceram as escadas e voltaram a separar-se. Enquanto o militar
se dirigia para o portão, Fukui acolhia os familiares do primeiro-ministro.
Em respeito pelas tradições fúnebres, os revoltosos haviam-nos deixado
passar, pelo que os familiares entravam já no Kantei acompanhados por um
oficial sedicioso.

Os visitantes vinham desgostosos e vestidos de negro, alguns de
quimono e outros de ternos ocidentais, e o segundo-secretário acolheu-os no
átrio com uma vênia formal.

"E meu pesaroso dever apresentar as minhas mais sinceras
condolências", disse Fukui em tom grave depois de se apresentar. "Queiram
acompanhar-me, por favor."

O segundo-secretário conduziu os recém-chegados ao primeiro andar e
levou-os para o quarto do primeiro-ministro.

"Paizinho!", gemeu uma garota quando viu o corpo estendido na cama
sob um lençol, evidentemente uma das filhas do chefe do governo.



"Paizinho!"
Um lamento longo e triste ergueu-se do grupo perante o cadáver e

alguns familiares foram buscar uma mesa e instalaram- ma ao lado da cama,
depositando aí flores e acendendo uma vela e incenso. Um sacerdote
budista, que a família trouxera para os primeiros ritos, abeirou-se do
cadáver.

"Jataka lembrou que 'todos os elementos que compõem o universo são
transitórios"', proclamou como se recitasse uma ladainha. '"A lei é nascer e
morrer. Transcendente o nascimento e a morte, quão feliz é o absoluto.'"

Um murmúrio de aprovação ergueu-se dos visitantes, consolados com
estas palavras.

"Escreveu também Yoka Daichi", acrescentou o sacerdote. '"Devemos
viver várias vezes e várias vezes morrer. A vida e a morte sucedem-se sem
interrupção na eternidade."'

A um sinal do sacerdote, alguém foi buscar água para o Matsugo-no-
mizu, a tradicional cerimônia da água do último momento, que requeria que
se molhassem os lábios do falecido, mas Fukui travou a iniciativa.

"Dadas as condições em que o rosto de sua excelência se encontra, não
há lábios para molhar", disse pesarosamente. "Rogo que ninguém levante o
lençol, por questões protocolares mas também para que se guarde na
memória a imagem intata de sua excelência. Estou certo de que Okada-
souri não gostaria de ser visto pela família com a cara desfeita."

As palavras desencadearam alguns choros femininos, embora sóbrios,
pois era de bom tom sofrer em silêncio e assim mostrar que se conhecia
giri, mas tiveram o condão de dissuadir os familiares de destapar o cadáver.
Isso não impediu que se pousasse sobre o peito da vítima um tantou, uma
espécie de faca, como exigido pela tradição para dar ao falecido
instrumentos que lhe permitissem defender-se no Além dos maus espíritos
que o tentassem impedir de ascender ao Céu.

Se a morte fosse tão cruel quanto a vida que deixara, bem útil lhe seria a
lâmina.

A meio do velório, Fukui apercebeu-se da entrada no quarto do sargento
Keisuke. O oficial fez-lhe um sinal discreto a indicar que tudo estava a
postos. Ato contínuo, e esforçando-se por dominar os nervos e controlar as
batidas cardíacas, o segundo-secretário saiu da divisão e dirigiu-se ao
quarto de arrumações.



"Está na hora, excelência", anunciou ao abrir a porta do armário onde o
primeiro-ministro permanecia escondido. Estendeu-lhe um lenço branco.
"Ponha isto sobre o rosto, como se estivesse muito comovido, e venha
comigo, por favor."

Depois de respirar fundo para ganhar coragem para o último ato, o chefe
de governo obedeceu. Chegara a hora da verdade. Se fossem descobertos,
nenhum dos dois tinha dúvidas de que ambos seriam imediatamente
abatidos.

Saíram do quarto de arrumações com Fukui a amparar o primeiro-
ministro. Apesar de sentir as pernas bambas e o coração a ribombar de
medo, tudo parecia correr bem. Quando se aproximaram do quarto onde
decorria o velório, todavia, depararam-se com o oficial revoltoso que
acompanhava a família a olhá-los da porta com uma expressão desconfiada.

"Que se passa?"
O coração de Fukui deu nesse instante um salto e começou a bater

descontroladamente. Ter-se-ia o oficial apercebido da marosca?
"E... é um primo do defunto", balbuciou, aterrado. "Está a sentir-se

mal."
O oficial aproximou-se para se certificar do estado do "primo", pois

tanta emoção parecia-lhe desprezível por mostrar fraqueza e revelar que a
pessoa em causa não conhecia giri, mas nesse instante apareceu o sargento
Keisuke.

"Temos de o tirar daqui!", exclamou com grande veemência. "É um
paciente de emergência! Sofreu um colapso cardíaco e tem de ser
imediatamente transportado para o hospital! Nunca devia ter visto o
cadáver!"

A referência ao colapso cardíaco levou o oficial revoltoso a dar um
passo para o lado e a deixá-los passar. De cara sempre coberta pelo lenço e
amparado por Fukui e pelo sargento Keisuke, o "primo" desceu as escadas e
saiu do edifício.

Um Ford negro apareceu vindo não se percebeu bem de onde,
imobilizou-se diante da entrada principal do Kantei e o sargento abriu a
porta traseira e empurrou o primeiro-ministro para o interior. A seguir ele
próprio meteu-se no carro e a viatura arrancou.

Pregado diante da entrada, Fukui viu os portões abrirem-se e o Ford sair
do perímetro da residência oficial do chefe do governo. Quando o
automóvel desapareceu ao fundo da rua, o segundo-secretário sentou-se no



chão, tapou a cara com as mãos e, libertando a tensão acumulada ao longo
das anteriores vinte e quatro horas, desfez-se em lágrimas sem se importar
com os olhares de reprovação que os militares em redor lhe lançavam por
mostrar assim não conhecer giri.



VII

No momento em que pegou no boné e na maleta onde levava o pijama,
uma muda de roupa e a toilette e se virou para a mulher para se despedir,
Artur mal conseguiu reprimir o sentimento de culpa que o assaltava. Nunca
lhe mentira e sentia que estava a fazer uma coisa errada. Teve vontade de
desistir, mas perante a perspetiva do que ia acontecer nas vinte e quatro
horas seguintes o corpo proibiu-o. Além do mais, já tinha cruzado uma
fronteira invisível e era como se as circunstâncias tivessem tomado o
controle dos acontecimentos; a ele cabia-lhe apenas deixar-se guiar e
percorrer o caminho que se abria.

"Que cara essa!", admirou-se Catarina, estranhando a expressão que lhe
surpreendeu no rosto. "Passa-se alguma coisa?" "Não, nada de especial",
apressou-se ele a responder, esforçando-se por dissimular a perturbação.
"Os problemas do costume, nada mais."

A mulher contemplou-o dos pés à cabeça. Os sapatos brilhavam de tão
bem engraxados e a farda estava impecável; raramente o via tão aperaltado.

"Ena, que janota! Vais a alguma festa?"
"Tenho de dar aos homens o exemplo do aprumo."
Aproximou-se do marido para lhe dar um beijo de despedida e

estranhou o aroma que dele exalava.
"Puseste perfume?"
"Uh... não, não", atrapalhou-se Artur. "E... é uma loção para afastar os

insetos. Sabes como é, vou estar no campo e... e se puder não ser
incomodado pela bicharada, tanto melhor."

Ela pareceu espantada.
"As loções contra os insetos cheiram assim tão bem?"
"Esta pelos vistos cheira."
Catarina suspirou.
"Não podes mesmo voltar ainda esta noite? Vou sentir-me tão

sozinha..."
O marido esboçou uma expressão de impotência.
"Até gostava. Mas a inspeção às defesas da ilha vai ser minuciosa e,

considerando que os caminhos são maus e o território a cobrir é muito
grande, terei de dormir num pardieiro qualquer que por aí encontre.
Amanhã à noite estarei cá."



Conformada, ela estendeu-lhe os lábios e trocaram um beijo fugaz.
"Tem cuidado", recomendou. "Evita os precipícios e as arribas, são um

perigo. Lembra-te daquela carroça que se meteu por uma encosta na Ribeira
Grande. Escorregou no chão enlameado e acabou por cair ao mar.
Morreram três pessoas, incluindo aquele bebé, coitadinho. Um horror."
Apontou-lhe o dedo. "Não te metas por esses caminhos, ouviste?"

Com a maleta na mão e o boné já na cabeça, Artur abriu a porta de casa
e voltou-se para trás para lançar um último olhar de despedida à mulher
antes de sair à rua.

"Fica descansada."
O automóvel negro virou na curva e aproximava-se já da sentinela que

guardava a entrada do quartel quando Artur se inclinou para a frente e tocou
no ombro do chofer.

"Júlio, amanhã não me vás buscar em casa", comunicou-lhe. "Vou dar
uma voltinha à ilha e só regresso amanhã à noite."

O motorista ficou espantado com a novidade.
"O meu comandante vai fazer uma visita de inspeção? Então... então é

melhor eu levá-lo, meu comandante."
"De modo nenhum. Eu sei dirigir."
"Mas, meu comandante, os caminhos aqui em São Miguel são tão

maus... Choveu, anda tudo enlameado, é um perigo. Ainda no outro dia
aquela carroça ali na Ribeira Grande caiu ao..."

"Vou sozinho", sentenciou Artur, impacientando-se. "Não vale a pena
insistir. Não preciso que ninguém me conduza, sei muito bem
desenvencilhar-me." Apontou para o portão do quartel. "Pare o carro junto à
sentinela e saia."

A viatura imobilizou-se diante da entrada do quartel de Infantaria 4 e,
obediente, o espantado motorista apeou-se e deixou o passageiro ocupar o
lugar ao volante.

"O meu comandante deseja que depois vá buscá-lo em algum lugar?"
O oficial carregou na embraiagem, meteu a mudança e, voltando-se para

o subordinado que o observava pela janela, não conseguiu reprimir um
sorriso.

"Adeus."
Meteu pela estrada que saía de Ponta Delgada. Não era habitual dirigir,

essa tarefa cabia ao motorista do regimento, mas por vezes fazia-o no fim
de semana. Seguiu em direção ao interior da ilha e em poucos minutos



abandonou a zona urbana de Ponta Delgada. A capital açoriana era tão
pequena que em bom rigor se reduzia ao centro e a um punhado de
quarteirões.

Cortou por um caminho enlameado e foi dar com uma casa cor-de-rosa
por baixo de uma enorme árvore da borracha com as raízes a espraiarem-se
sobre o campo. Sentada sobre uma raiz gigante vislumbrou uma mancha
clara; era Eugênia que o aguardava com um vestido branco rendilhado. Ao
ver o carro aproximar-se, a garota pôs-se de pé e, confirmando que se
tratava mesmo dele, veio a correr ao seu encontro.

"Estava a ver que nunca mais chegavas!", disse quando se abeirou da
viatura. "Por onde andaste?"

Artur verificou as horas.
"Mas... vim cinco minutos adiantado!"
Ela abriu a porta e quase se atirou para cima dele, abraçando-o e

beijando-o fogosamente.
"Devias ter vindo uma hora mais cedo!", repreendeu-o com ar traquinas

por entre os beijos. "Assim passávamos mais tempo juntos."
"Já aqui estás há uma hora?"
"Há hora e meia! Estou em pulgas, mal consegui pregar olho esta noite!

Hoje dou cabo de ti, vais ver!"
"Espero bem."
"Hmm... cheiras a mar. E a loção francesa que te dei?" "Sim. Passei esta

manhã."
"É ótima."
Os dois apartaram-se por fim, não fosse estarem a ser observados, e

acomodaram-se devidamente nos assentos. Artur deitou as mãos ao volante
e preparou-se para a viagem.

"Então por onde vamos?"
Eugênia apontou em frente.
"Segue sempre a direito. A estrada vai por aí fora até às Furnas, não tem

nada que saber."
Meteu a primeira, carregou no acelerador e o automóvel arrancou,

chapinhando nas poças de lama que encharcavam a estrada de terra batida.
O caminho estava em mau estado e, embora nunca o tivesse percorrido
desde que chegara aos Açores, o oficial não tinha dúvidas de que seria
sempre assim, ou pior, até ao destino. O macadame, e muito menos o



asfalto, ainda não chegara ao interior de São Miguel, o que tornava muito
incômodas as deslocações na ilha.

"Onde vamos ficar?"
"Em casa de uma amiga."
"Não lhe falaste de mim, pois não?"
"Claro que falei."
Ele quase deu um salto no lugar e travou bruscamente, encarando-a com

uma expressão horrorizada.
"Falaste?!"
A garota inclinou a cabeça de lado, assumindo um ar trocista.
"Achas?"
Ao perceber que ela brincava, Artur bufou de alívio; a última coisa de

que precisava era que se espalhasse pela ilha que o comandante do
regimento de Ponta Delgada andava a passear com uma sobrinha do
presidente da Câmara.

O automóvel voltou a arrancar.
"Tu vê lá, hem? E preciso a máxima cautela, não quero cá histórias.

Temos de ter cuidado."
"Eu sei, tolinho."
"Então o que disseste à tua amiga?"
"Nada. Pedi-lhe a chave da casa de férias e ela me deu. Simples assim."
"Não perguntou nada?"
"Não."
"Nem desconfiou?"
Eugênia encolheu os ombros.
"Ouve, a Clotilde não é parva nenhuma. Percebeu que eu precisava da

casa para levar o meu namorado, claro."
Artur soergueu o sobrolho.
"Ainda tens namorado?"
A garota aproximou a cara dele, como se o quisesse analisar bem de

perto.
"Olha, olha! Não me digas que estás com ciúmes..."
"Não estou nada." Fez uma pausa, fingindo concentrar-se na condução.

"Mas quero saber."
"Claro que tenho namorado."
"Tens?"
"Tenho, pois."



"Mas, olha lá, achas que..."
A garota deu-lhe uma palmada brincalhona no ombro. "O meu

namorado és tu, grande palerma!"
"Então e o...o..."
“Ao outro já lhe pus uns patins, o idiota. É muito bonitinho, não digo

que não, mas só se interessa por touros e cavalos. Eu falando de
Tchaikovsky e Strauss e ele falando de tourada e mais não sei quê." Bufou.
“Puf! Um chato!"

“Ah, bom."
Ela deu-lhe um beijo no rosto.
“Além do mais, para que precisava dele se te tenho a ti?" Soltou um

risinho malicioso. “Pelo que percebi no teu gabinete, és do tipo impetuoso."
Foi a vez de Artur se rir.
“Impetuoso? Não fizemos nada além de trocar uns beijinhos..."
A garota arqueou as sobrancelhas, o olhar arisco carregado de

subentendidos.
“Mas vamos fazer..."
Os montes curvavam-se em verdura, acolhendo manadas de vacas que

enchiam as encostas a pastar, enquanto outros trechos do percurso eram
dominados por florestas de coníferas; dir-se-ia uma paisagem nórdica. Os
caminhos eram maus, com buracos e lama e subidas difíceis, embora isso já
fosse de esperar uma vez que tinham sido concebidos noutros tempos para
carroças, mas todas as dificuldades eram compensadas pela espantosa
paisagem que desfilava em redor deles.

Sentada ao lado de Artur, Eugênia mostrava-se uma grande
conversadora; passou a viagem a contar histórias e a fazer perguntas.

“... nsaste tu quando me viste pela primeira vez?"
“Pensei que eras um anjo."
Ela respondeu com uma gargalhada.
“Ai que peteiro!"
“A sério. Estavas lindíssima. E achei graça a esse teu ar reguila, toda

senhora do seu nariz e cheia de si por ser a responsável pelos saraus
musicais e coisa e tal."

“Pois eu achei-te meio empertigado. Pensei cá com os meus botões:
olha, este lá porque chegou do continente deve pensar que isto é a
parvalheira. Foi por isso que te quis mostrar o Avenida. Para veres que
temos coisas tão boas ou melhores do que vocês lá em Lisboa."



“Não te interessaste por mim?"
“Só quando percebi que conhecias Satie e Debussy. Sabes, não é nada

normal termos por aqui gente com quem se possa discutir música. De modo
que quando começaste a falar eu passei a ver-te com outros olhos. Disse cá
para mim: ora aqui está um sujeito interessante. Para mais, não é feio de
todo."

Artur riu-se.
"Pensaste isso?"
"Sem tirar nem pôr."
"Pois eu achei-te uma grande atrevidona."
Ela arqueou as sobrancelhas.
"E sou", confirmou. "A prova foi a emboscada que te montei." "Qual

emboscada?"
"Lembras-te daquela boleia que me deste aqui há tempos?" "Sim."
"Não apareci lá por acaso. Montei-te uma espera e quando saíste de casa

fingi que ia a passar."
"Estás a brincar!"
"A sério. Foi uma emboscada. Como nunca mais me dizias nada, resolvi

mostrar-te o que andavas a perder. E tu..."
Calou-se porque a floresta abriu-se de repente, mostrando um enorme

lago à beira do caminho; as águas eram tão tranquilas que a sua superfície
se tornara um espelho perfeito, refletindo a imagem invertida das
montanhas verdes em redor.

"Caramba!", exclamou Artur, impressionado. "O que é isto?" "A lagoa
das Furnas."

"Então as Furnas já estão perto, não?"
Ela não respondeu de imediato. Em vez disso deixou o automóvel

aproximar-se do lago e a certa altura fez um gesto para o travar. "Para."
O pedido de Eugênia foi prontamente atendido por Artur, que

imobilizou a viatura junto às águas do lago. Desligou o motor e um silêncio
acolhedor abateu-se sobre eles; apenas se ouvia o chilrear melodioso dos
pássaros, o sopro suave do vento e um gorgolhar doce de água a correr. Dir-
se-ia o paraíso.

"Queres apreciar a paisagem?"
Ela não respondeu de imediato. Abriu a porta e saiu do automóvel. O

oficial imitou-a prontamente e foi no encalço da jovem amante. Sempre a
andar, a garota voltou a cabeça para trás e lançou-lhe um olhar convidativo.



"Vem."
"Onde?"
Ela continuou a caminhar e levou alguns segundos a responder.
"A um sítio mágico."
Metendo por uns arbustos sobranceiros ao lago, Eugênia desapareceu

momentaneamente de vista. O oficial seguiu-a, intrigado. O que lhe
quereria ela mostrar? Um local com uma paisagem deslumbrante, sem
dúvida. Ou então um poço vulcânico. Não ouvira ele dizer em Ponta
Delgada que nas Furnas havia buracos de onde saía fumo das profundezas
da terra?

Mergulhou também ele nos arbustos e deu de imediato com a garota
plantada numa clareira relvada à beira da água. Eugênia fitava-o como se o
aguardasse.

"Temos de escolher um lugar inesquecível", murmurou. Fez um gesto a
mostrar o cenário espantoso que os rodeava. "Mais bonito é impossível."

O cenário, um lago cravado entre as montanhas, era realmente de cortar
a respiração.

"Sim, é extraordinário, mas..."
Calou-se nesse instante porque a viu tirar os sapatos e desabotoar a

parte de cima do vestido branco enquanto o olhava com uma expressão
intensa.

"A primeira vez é sempre especial."
Pelos vistos ela pensara em tudo. Artur chegou-se devagar a Eugênia e

beijou-a nos lábios, primeiro com suavidade, depois com desejo crescente,
com sofreguidão, com fome. As sensações de a tocar e de a saber sua
encheram-no por completo. A certa altura sentiu que já não se dominava. A
mente tinha-se desligado e o corpo tomou o controle total da vontade.
Beijava-a enquanto as mãos lhe acariciavam o corpo quente e sinuoso e
ofegante e se inseriam irrequietas pelo vestido e com dedos trêmulos,
impacientes, lhe desabotoavam o que faltava até o tecido ceder e cair aos
pés dela, revelando em toda a sua nudez o fruto mais tentador e apetitoso
que os Açores alguma vez haviam produzido.

Um homem só sabe se gosta realmente de uma mulher não antes ou
durante o ato do amor, mas depois.

Depois.
Antes está tomado pela excitação e pela fantasia. O desejo inebria-lhe

os sentidos, contamina-lhe as emoções e embota-lhe o raciocínio. Não é ele



que pensa, é o desejo; não é ele que ama, é corpo; não é ele que fala, é a
boca que tenta convencê-la. Em bom rigor é o desejo que o comanda, não o
coração. Para a satisfazer fará e dirá tudo o que tiver de fazer e dizer.

Durante é o momento da realização, o instante em que o desejo se
consuma, e nessa altura já não é apenas desejo mas verdadeiramente carne.
É a carne que manda pois o homem reduz-se nesse momento a carne; é
apenas carne que palpita e fala e age com um único objetivo. O que disser,
dirá sentindo-o, dirá com sinceridade, mas quem o diz não é ele
verdadeiramente, não é o coração, é ainda o corpo, apenas o corpo,
sobretudo o corpo, o mesmo corpo que se torna emoção pura e o faz sentir e
dizer uma coisa e o seu absoluto contrário na vertigem da realização do
amor.

Só depois de tudo terminado e o desejo saciado, só depois o homem
volta a si e se torna de novo racional. Só então se liberta dos imperativos do
corpo e consegue ver com clareza, sentir para lá do desejo, sentir o que fica
depois do desejo, e é esse sentir que o faz compreender.

E o que sentia Artur?
Vazio.
Logo que se libertou do desejo, e enquanto arfava ainda agarrado a

Eugênia sobre o tapete verde à beira do lago, sentiu-se subitamente
invadido por uma enorme e avassaladora sensação de vazio. Todos os
sentimentos que o haviam guiado durante semanas e que ainda minutos
antes lhe tomavam conta da vontade desapareceram como por encanto e
nada deixaram senão um deserto de emoções. Que estupidez!, pensou,
como se só nesse instante tivesse acordado e visse finalmente com clareza.
O que estou aqui a fazer? O que me deu para me deixar arrastar até aqui?
Em que trabalhos me meti eu?

"Beija-me, Artur", murmurou ela, deitada de olhos semicerrados.
"Beija-me."

Obedeceu e beijou-a, mas fê-lo mecanicamente, por obrigação. Nada
lhe saía de dentro nem era espontâneo. O que o guiava já não era o corpo
mas uma máscara, já não era a lascívia mas o vazio que ficara no seu lugar.
Como dar o que não tinha para dar? Com o corpo saciado, o desejo havia-se
dissipado e viu-se forçado a substituí-lo pelo fingimento, pela pretensão do
amor que percebia não lhe ter mas que não podia deixar de aparentar.

Quando a sentiu emocionalmente satisfeita, levantou-se e apanhou as
roupas que minutos antes espalhara pelo chão e pelos arbustos na vertigem



da paixão. Vestiram-se em silêncio e regressaram ao automóvel para
prosseguir a viagem.

"A casa da Clotilde é adorável", disse Eugênia quando retomaram a
viagem, quebrando o silêncio embaraçado que entre ambos se instalara. "Na
verdade pertence aos pais, mas eles estão no continente a tratar de uns
negócios e..."

A garota começou a tagarelar e Artur foi assentindo distraidamente,
aqui e ali soltando um "hmm-hmm", um "pois" ou um "ai sim?" que
criavam a impressão de estar a seguir a conversa, mas na verdade ia
mergulhado nos seus pensamentos e a questionar-se sobre o que estava ali a
fazer, se iria mesmo passar o resto do dia, a noite e o dia seguinte longe de
casa, a perguntar a si mesmo se não deveria arranjar uma desculpa qualquer
e fazer meia volta. Poderia alegar que se tinha esquecido de um processo
urgente sobre uns oficiais reviralhistas que a PVDE lhe solicitara...

Depressa percebeu que não podia fazer tal coisa, a desculpa não colaria.
A verdade é que se metera naquela aventura por dois dias e uma noite e
teria de aguentar.

"... dás a mão, Artur?"
Sentindo-se interpelado, voltou ao presente.
"Hã?"
"Não me dás a mão?"
Estendeu o braço e agarrou-lhe a mão.
"Claro que dou."
Eugênia não ficou inteiramente convencida. Fez-se um silêncio súbito

enquanto ela o mirava, perturbada, como se tentasse ler os sentimentos que
o rosto do amante revelava. Ou escondia. "Passa-se alguma coisa?"

"O que queres dizer com isso?", admirou-se ele, como se a pergunta não
fizesse o menor sentido. "Não. Não se passa nada. Por quê?"

"E que estás muito calado desde que... enfim, desde o lago." "Estou
preocupado com coisas do trabalho, não ligues." "Que coisas?"

"Nada de especial."
"Sim, mas o quê?"
"As chatices do costume. Mandaram todos os oficiais reviralhistas aqui

para as ilhas para não incomodarem lá no continente, e eu que os grame.
São conspiratas atrás de conspiratas, ainda por cima com esta guerra em
Espanha a excitar a malta, e depois vem a pevide e quer saber o que os tipos



andam a congeminar e... Enfim, uma arreliação. Mudemos de assunto."
"Mas gostas de mim, não gostas?"

Ele fitou-a e forçou-se a sorrir.
"Claro que gosto, minha gatinha." Fez um gesto com a cabeça a indicar

o caminho que ficava para trás. "Gatinha, é como quem diz. Há pouco foste
uma verdadeira fera. Gritas sempre assim?" Eugênia corou.

"Que raio de pergunta."
"É que tive medo que te ouvissem..."
"Sim, mas o que importa são os sentimentos."
"Com certeza."
"Sentiste tudo?"
"Senti, pois. Foi... foi único."
A garota pareceu ficar satisfeita com a resposta. Animou-se de imediato

e recomeçou a tagarelar.
"Estou com uma larica que nem te conto. Sabes o que vamos almoçar

logo que chegarmos às Furnas? Um cozidinho especial." Apontou para a
esquerda. "Estás a ver aquela fumarada?"

Artur voltou os olhos na direção em que ela apontava e viu rolos
brancos de fumo erguerem-se do outro lado da lagoa das Furnas.

"Aquela ali?"
"São as caldeiras. Eles metem as panelas em buracos abertos na terra

vulcânica das caldeiras, que está muito quente, e é o calor da terra que coze
as batatas, as cenouras, os nabos, a carne... E incrível, vais ver. Comida
cozinhada pela própria terra, percebes? Olha, uma vez vim cá com os meus
pais e deram-me a provar uma..."

As Furnas revelaram-se ainda mais espantosas do que Artur esperava.
Cravada num vale aberto entre as montanhas, a pequena povoação era
constituída por casas coloridas que espreitavam entre árvores e arbustos. O
que mais desconcertou o oficial foram as furnas que davam o nome à terra,
buracos de onde se erguiam fumarolas de vapor de água e gases com um
fedor a flatulência; dir-se-iam os gases dos intestinos da terra. A própria
lama borbulhava a alta temperatura por baixo dos gêiseres e a água saía
alaranjada das fontes.

Quando a provou, sentiu-a quente. O mais estranho, contudo, foi o
sabor.

"Que raio! Sabe a sangue..."



"E do ferro", explicou Eugênia, divertida com a careta do amante. "A
água está cheia de ferro e é por isso que tem esta cor e esse sabor."

Naquela vila o Inferno parecia cruzar-se com o Paraíso. Se dissessem a
Artur que existiam nas Furnas demônios e fadas, talvez acreditasse. Os dois
passaram no entanto a maior parte do tempo na casa emprestada pela amiga
de Eugênia, uma construção de pedra perto da Poça da Dona Beija,
evitando assim que alguma pessoa conhecida de Ponta Delgada os avistasse
e a notícia se espalhasse. Os mexericos corriam por ali mais depressa que a
telefonia.

A sensação de vazio ia e vinha em função das refregas amorosas;
desaparecia quando o desejo se sobrepunha, regressava em força logo que
se libertava nela. Quando acabavam de fazer amor o sentimento tornava-se
insuportavelmente forte, remetendo-o para um mutismo desconfortável e
criando-lhe a impressão de estar emocionalmente oco. Era nessas alturas
que caía em si e que as mesmas questões lhe afloravam sem cessar à mente.
O que estou aqui a fazer? Por que me meti nisto? E melhor arranjar uma
desculpa qualquer e voltar! Ela é apenas uma miúda e eu sou um homem
casado! Tenho de pôr fim a esta loucura antes que a coisa fique fora de
controle!

Duas vezes depois de fazerem amor tentou dizer-lhe que não podia ser,
não podiam continuar juntos, aquilo era um disparate e precisavam de ter
tino, mas das duas vezes perdeu a coragem. Imaginou-a num pranto e sabia
que não suportaria a cena. Talvez mais tarde, sim, mais tarde, pensou que
lhe diria depois, agora não, depois, lá mais para a noitinha.

A noitinha chegou e foram-se deitar, ele a debater-se consigo mesmo.
Era o momento, tinha de lhe dizer, tinha de pôr termo àquela aventura. Mas
Eugênia era uma garota de muitas artes e com os lábios e a língua e o corpo
inteiro lá lhe deu de novo a provar o que Catarina lhe negava já e ele não
teve coragem, apesar do vazio que de novo se instalou dentro dele depois de
a amante o ter satisfeito. Deixou-se resvalar para o sono a pensar que ao
acordarem falaria com ela. Aí sim, abriria o jogo e dir-lhe-ia que não podia
ser. Gostava dela mas não poderiam voltar a fazer aquilo. Adormeceu com
esses pensamentos, exausto pelo que ela tantas vezes exigira dele em tão
pouco tempo, reconfortado por ter a decisão tomada.

Amanhã.
Amanhã dir-lhe-ei.



No dia seguinte acordou e pensou que chegara o momento, teria mesmo
de falar com ela, mas viu-a feliz a cantarolar diante da bacia enquanto se
lavava e pensou que talvez fosse melhor adiar só mais um bocadinho. Para
quê estragar-lhe o momento de felicidade? Mais um bocadinho e falaria
com ela. Quando partissem teria uma conversa muito séria e poria fim à
relação e... e...

A hora chegou.
Guardaram as coisas, meteram-se no carro e partiram das Furnas sem

que ele tivesse dito nada. Apercebeu-se nessa altura de que não só não
levantara ainda a questão como dificilmente alguma vez a levantaria. Pura e
simplesmente não conseguia reunir coragem para romper com a amante.

A sua própria cobardia deixou-o pasmado. Como era possível que
tivesse tido bravura suficiente para enfrentar as balas dos alemães nas
trincheiras da Flandres e não tivesse hesitado em apoiar a revolução
nacional de 1926 contra a lama de corrupção e desvario em que o país
estava mergulhado, ambos empreendimentos de grande risco, e não fosse
capaz de uma coisa tão simples como pôr termo a uma relação adultera que
o deixava com uma sensação de vazio? Que estranho fenômeno era aquele
que dava aos homens tanto ânimo para enfrentarem o perigo e tanto medo
de encararem uma mulher? Por que se dispunham a correr para as balas
assassinas e a fugir das lágrimas femininas? O que haveria no campo de
batalha dos sentimentos que tanto os assustava? A intimidade? A fraqueza?
A exposição da sua fragilidade?

Foi Eugênia que acabou por tocar no tema.
"As vezes ficas tão calado..."
Era o momento por que Artur esperava.
"É que..." Hesitou. Abrira-se a oportunidade para tocar na questão e pôr

tudo em pratos limpos. "Eu... eu..." Voltou a hesitar. Como dizer a coisa?
Como desencadear a rotura? "Eu... eu sou mesmo assim, não te rales."
Rendera-se. A verdade é que não seria capaz de se assumir e romper. "Sou
calado."

"És?", admirou-se ela. "Mas antes quando estávamos juntos falavas que
te desunhavas. Só depois do lago é que te vi silencioso." "E porque antes
andávamos pouco tempo juntos. Agora estamos mais tempo e a minha
verdadeira natureza vem ao de cima. Sou uma pessoa calada, só isso."

Foi a vez dela de se silenciar. Durante alguns minutos nada disseram.
Artur conduzia e Eugênia permanecia imóvel ao lado dele, a ponderar o



assunto.
Por fim ela voltou a falar.
"É agora?"
"Agora o quê?"
"Como vai ser?", quis a garota saber. "Eu, tu... a tua mulher. Como

vamos fazer?"
O amante encolheu os ombros.
"Não faço a mínima ideia. Não pensei nisso."
"Vou ser a tua garota dos fins de semana? Ou vais fazer alguma coisa?"
"O que queres que faça?"
"Sei lá. Podes deixá-la, por exemplo."
Ele encarou-a, quase escandalizado.
"Deixá-la?" Sacudiu vigorosamente a cabeça. "Isso está totalmente fora

de questão. Não é possível."
"Ora essa. Por que não?"
"Porque uma coisa dessas não se faz, Geninha. Já viste a escandaleira

que seria?" abanou a cabeça. "Não, não é possível. Sou comandante do
regimento de Ponta Delgada. Não posso abandonar a minha mulher e ir
viver com a sobrinha do presidente da câmara para outra casa. Uma coisa
dessas pura e simplesmente não é possível."

"Então fugimos daqui."
"E vamos para onde?"
"Para Lisboa."
Artur abanou a cabeça.
"Fui colocado pelo Exército em Ponta Delgada. Não posso abandonar as

minhas funções. Isso seria deserção, percebes? Ainda acabava atrás das
grades por abandono de posto militar." "Então pede transferência para outro
lugar."

"Nesse caso a minha mulher viria comigo..."
Ela fez um estalido frustrado com a língua.
"Então o que propões fazer?"
Artur esboçou um gesto de impotência.
"Nada."
"Nada?"
"O que queres que faça?"
"Quer dizer que planeias ficar com a tua mulher enquanto dás umas

voltinhas comigo por fora?"



"Bem..."
"Queres-me para amante, é isso?"
"Geninha, não sei como te explique a coisa a não ser dizendo-te a

verdade: não posso fazer nada."
"Podes largá-la..."
"Isso não é possível, já te disse. A situação é a que é." Baixou a voz,

com uma estranha mistura de esperança e receio de que fosse ela a romper.
"Se não a aceitares... eu compreendo." A garota calou-se por momentos, a
digerir a conversa e a analisar as suas ramificações.

"E a tua mulher?"
"A minha mulher o quê?"
"Ainda... enfim, ainda lhe dás... ainda lhe dás beijos?"
"E a minha mulher."
"Não me estou a referir apenas aos beijos. O que quero realmente saber

é se fazem mais alguma coisa..."
Excelente questão, pensou Artur. Continuaria a fazer amor com

Catarina? Em bom rigor havia algum tempo que nada acontecia entre
ambos. A depressão em que a mulher mergulhara por ser incapaz de gerar
filhos envenenara o casamento e contaminara o que se passava na cama.
Mas como poderia ele garantir que não voltaria a tocar em Catarina? Na
realidade desejava-a. Esperava que a tristeza dela passasse para que a vida
retomasse a normalidade e tudo voltasse a ser como dantes. Mas não o
podia admitir abertamente perante Eugênia. O melhor seria contornar a
questão e responder com a verdade, embora não com toda a verdade.

"Entre mim e ela não há nada."
"De certeza?"
"Sim, de certeza. Há meses que não nos tocamos."
A resposta pelos vistos deixou Eugênia satisfeita. A amante depressa

voltou a sorrir e recomeçou a tagarelar, dessa feita sobre os mexericos que
corriam em Ponta Delgada acerca de um dos padres da cidade, o padre
Vicente, de quem se dizia que tinha uma afilhada que não era afilhada
nenhuma, mas fruto de umas sessões ardentes no confessionário.

O resto da viagem decorreu com normalidade, se é que por normalidade
se pode descrever uma conversa em que uma das pessoas fala sem cessar e
a outra finge que ouve enquanto deambula na solidão dos seus
pensamentos. Não era já vazio o que Artur sentia. Era tédio. E mais alguma
coisa que levou algum tempo a identificar.



Culpa.
Artur sentia-se dominado por um sentimento crescente de culpa. Na

véspera deixara a mulher sozinha em casa, inventara uma mentira qualquer
sobre uma inspeção pela ilha e fora passar dois dias e uma noite com uma
garota sem dúvida bonita mas que, bem vistas as coisas, pouco ou nada lhe
dizia. A sua relação com Eugênia revelara-se meramente carnal. Satisfeita a
carne, nada restava. Daí o sentimento de vazio que se lhe instalava na alma
depois de o corpo se satisfazer. Sentia vazio porque entre ambos nada havia
além da carne. E ele, que devia ter ficado em casa com a mulher, esbanjara
dois dias com Eugênia. E por quê? Porque não fora capaz de pensar com a
cabeça. Porque permitira que o corpo o comandasse. Porque se deixara
embriagar pelo desejo.

A viagem prolongou-se algumas horas pelos caminhos lamacentos de
São Miguel, ela com os mexericos que corriam pela ilha, ele com o
sentimento de culpa que pelos vistos substituíra a sensação de vazio. Foi
por isso com alívio que Artur viu a casa cor-de-rosa onde na véspera
apanhara a amante.

O carro parou diante da casa e Eugênia esboçou um semblante triste.
"Chegamos..."
"Vives aqui?"
"Claro que não. Aqui vivem os pais da Clotilde."
"Então como vais para casa?"
"Como vim. Tenho a bicicleta guardada ali na arrecadação e vou a

pedalar até Ponta Delgada. São quinze minutos."
Ele sorriu.
"Um pouco de ginástica faz-te bem."
A garota inclinou-se para o amante e beijou-o nos lábios uma, duas, três

vezes. Depois suspirou e saiu do automóvel. Antes de fechar a porta,
todavia, voltou a encará-lo. "Quando voltamos a ver-nos?"

"Não sei. Telefona-me para o quartel."
"Não queres voltar às Furnas no próximo fim de semana? A Clotilde

empresta-me a..."
"Outra vez as Furnas?", cortou ele. "Nem pensar! Não me posso

ausentar de Ponta Delgada a toda a hora. Além do mais, está fora de
questão voltarmos a dar passeios tão longos." "Então... então onde nos
podemos ver?"



Artur massajou o queixo enquanto ponderava as alternativas. Podia
levá-la para o quartel... Afastou de imediato a ideia. Não lhe parecia de bom
tom e acabaria por ser notado. A última coisa de que precisava era de dar
aos oficiais que dirigia, sobretudo os do reviralho, argumentos que
pudessem utilizar contra ele. Não sendo no quartel, contudo, onde se
poderiam encontrar?

Uma ideia assaltou-lhe de repente o espírito.
"Como comandante de Infantaria 4 tenho responsabilidades sobre várias

instalações militares em Ponta Delgada. Sabes onde é o Forte de São Brás?"
Ela estreitou as pálpebras.
"Queres encontrar-te comigo no Forte de São Brás?"
"Na próxima sexta-feira podes aparecer lá?"
"Só se for ao meio-dia."
Artur assentiu.
"Combinado. Sexta ao meio-dia. Apresenta-te à entrada e diz que tens

uma reunião comigo. Vou dar indicações para que te deixem entrar."
"Sexta-feira é só daqui a uma semana, Artur", queixou-se Eugênia.

"Não pode ser antes?"
"Não. Tenho muitas coisas para fazer. Além do mais, não queremos

levantar suspeitas, pois não?"
A garota respirou fundo, resignando-se ao que ele lhe dava. Não era o

que queria, mas sempre era alguma coisa.
"Está bem." Inclinou a cabeça e assumiu uma expressão inquisitiva.

"Gostas de mim?"
"Claro que gosto."
"Mentiroso!"
Bateu com a porta e contornou o automóvel pela frente, a sorrir. Artur

deitou a mão de fora da janela para acenar em despedida e preparou-se para
arrancar, mas um grito travou-o.

"Artur!"
Voltou-se para fora e olhou-a.
"O que é?"
A garota abeirou-se de novo do carro e deitou as mãos à parte de trás do

pescoço. Após alguns movimentos, desprendeu o seu colar de prata com a
cruz celta e estendeu-o pela janela.

"É para ti."
O oficial pegou no colar sem entender.



"Mas eu não uso colares..."
Eugênia soltou com a língua um novo estalido, este a misturar irritação

com carinho e impaciência.
"E um souvenir, tolo! Para que nunca esqueças o nosso passeio às

Furnas."
Rodou sobre os calcanhares e afastou-se em passo decidido para a casa

cor-de-rosa onde tinha a bicicleta. Guardando o colar no bolso, Artur
agarrou no volante e arrancou por fim com destino a casa, a mente ocupada
com as consequências da aventura amorosa em que tão levianamente se
metera. Mas para quê ralar-se?, questionou, já cansado de tanta
preocupação e percebendo que teria de se apaziguar sob pena de o problema
se transformar numa verdadeira obsessão. Por que haveria de lutar contra os
instintos? Para que combater o destino?

O que tivesse de acontecer aconteceria.



VIII

Foi pela hora do almoço que Mei-xing apareceu em casa com um
embrulho debaixo do braço. Lian-hua estava nessa altura sentada no sofá da
sala a estudar Inglês, mas teve de interromper o trabalho quando a mãe se
aproximou dela a desembrulhar o pacote.

"Vim agora do mercado de Chou Shui e comprei isto", anunciou. "Vê se
gostas."

Do interior do embrulho saiu um belo tecido azul salpicado de
cornucópias douradas.

"É para mim?", exclamou Lian-hua, quase incrédula. "E... é lindo!"
"Condiz com os teus olhos."
A garota pegou no pano, cheirou-o e sentiu-lhe a textura macia. A

qualidade do tecido deixou-a espantada.
"Isto é seda?"
"Claro, filha. De Hunan."
Eufórica e extasiada, Lian-hua deu um gritinho de alegria.
"Wah!"
"Pois é, filha. Daqui a pouco vais fazer dezessete anos. Já és uma

mulherzinha. Tens de começar a andar apresentável."
Apontou para o tecido azul de seda. "A questão é saber o que vamos

fazer com este pano."
"Eu sei!"
"Sabes?"
Incapaz de conter o entusiasmo, a filha mais velha correu para o quarto

e foi buscar a malinha de costura e uma revista editada em Xangai com
modelos que andava a namorar havia alguns meses.

"Olhe para isto!", disse ao regressar à sala. "Há aqui um chi pao de
mangas em formato de sino que é um espanto, superelegante, e eu quero..."

A mãe ergueu as palmas das mãos, travando-a.
"Calma! Calma!", ordenou. "Não vais fazer nada sozinha, ouviste?

Ainda me arruínas o tecido, e olha que não foi nada barato." Virou-se na
direção da cozinha. "Ta-mah?"

A principal empregada da casa apareceu à porta.
"Sim, minha senhora?"



"Ajuda a menina a fazer um chi pao. Não a deixes estragar o tecido,
ouviste?"

"Sim, minha senhora."
Mei-xing voltou-se para Lian-hua.
"Agora vou sair mas quero tudo já a andar quando depois do almoço

voltar a casa."
"Sim, mãe."
A filha teria preferido fazer o vestido sozinha. No fim de contas seria o

seu primeiro chi pao de adulta, mas a ajuda da ta-mah não era de
menosprezar. Desde os tempos do Jardim das Flores Esplendorosas, altura
em que vivera com o avô Lao e o resto da família, que a empregada mais
velha era uma artista da tesoura, do fio e da agulha. Lian-hua não levantou
objeções e foi com ela para o quarto iniciar o trabalho com tanto entusiasmo
que nem prestou atenção ao que a mãe lhe disse no momento em que saía
de novo de casa.

"Esta tarde vamos tratar do teu futuro."
A ta-mah abanou a cabeça, exasperada e descrente.
"Wah!", exclamou. "Isto vai ser complicado, menina!"
Havia algum tempo que ela e Lian-hua estudavam cuidadosamente o

modelo na revista. A garota sentia-se de tal modo excitada que nem sequer
almoçara, mas a empregada tomara consciência de que não seria fácil fazer
aquele chi pao. Não havia dúvidas, a moda estava a evoluir e havia ali
pontos que ela nunca tinha visto.

"Como vamos fazer isto?", quis saber Lian-hua, para quem o único
obstáculo era a falta de vontade. "Cortamos o tecido por aqui?"

"Calma, menina!", devolveu a ta-mah, erguendo a mão para lhe refrear
os ímpetos. "Primeiro temos de fazer as medições, está a perceber? Depois
passamos aos desenhos dos moldes e a seguir às marcações no tecido. Só
então pegamos na tesoura. Isto tem de ser feito com todo o cuidado para
não estragarmos a seda. Caso contrário é sobre mim que a sua mãe vai
cascar, como já se percebeu."

A garota foi buscar a fita métrica e o lápis e puseram-se então as duas a
fazer as medições e a desenhar o molde. A seguir cortaram-no, assentaram-
no sobre o tecido e desenharam a giz as linhas. Só nessa altura, e depois de
uma última verificação, se puseram a cortar ao longo das marcas. Depois
iniciaram a tarefa de coser os elementos distintivos, a começar pelas tais



mangas em forma de sino que faziam nesses dias a moda em Xangai e no
resto da China sofisticada.

Lian-hua bufou.
"Ay ah! Isto é chato!"
Era de fato um trabalho moroso e algo entediante, e depressa a garota

deu consigo a distrair-se com outras coisas. Olhou pela janela e contemplou
o manto de neve que cobria o campus, com os outeiros pintados de branco a
cintilar sob o sol glacial de inverno e um pinheiro decorado pelos
americanos com esferas vermelhas e douradas. Estavam em dezembro de
1936 e, com o frio a envolver Peiping, a universidade americana preparava-
se para o Natal.

Tirou os olhos da paisagem gelada para lá da janela e observou a
estranha forma dos pés da velha amah. Havia já muito tempo que a
deformação dos pés e a maneira original como ela se deslocava a deixavam
intrigada; pensara várias vezes em questioná-la sobre o assunto, mas a
ocasião nunca se proporcionara. Seria defeito de nascença ou resultado de
um acidente?

"O que se passa com os teus pés, ta-mah?", disparou de repente.
"Nasceste assim?"

A empregada parou de coser e fitou-a de sobrancelhas erguidas,
surpreendida por a questão ser formulada naquele momento. Depois desceu
o olhar para os pés e contemplou-os com uma expressão melancólica.

"Quando tinha quatro anos meus pais os amarraram para impedir que
crescessem."

"Por quê?"
"Porque eram camponeses pobres e as mulheres com pés de lótus eram

as mais procuradas pelos ricos. Como os meus pais não tinham meios para
sustentar tantos filhos, decidiram investir em mim, por me considerarem a
filha mais bonita, para me venderem a um senhor feudal como concubina.
Esgravataram todo o dinheiro que conseguiram arranjar para pagar a um
tutor de música e de caligrafia e para me vestir. Os meus pés ficaram atados
durante muitos anos, até os ossos se moldarem nesta forma." Suspirou.
"Depois, ai de mim!, a dinastia Qing acabou e começaram as campanhas
contra este costume. Os pés de lótus, outrora uma bênção, tornaram-se
amaldiçoados. De maneira que não fui vendida para concubina, como
planeado, mas acabei por ser contratada como amah no Jardim das Flores
Esplendorosas."



Lian-hua fez um gesto a indicar os pés deformados.
"E... e não há maneira de eles voltarem à forma normal?"
"Já tentei. Fui a um médico para me endireitar os pés. Ele partiu-me os

ossos e voltou a ajeitá-los, mas não serviu de muito."
"Ah, coitada! Doeu?"
A empregada mordeu o lábio inferior como se quisesse reprimir a

memória desses dias.
"Ui!"
Ouviram a porta de casa abrir-se e vozes femininas a tagarelarem; era a

mãe, e pelos vistos trazia uma amiga. Lian-hua e a ta-mah interromperam a
conversa, que já deambulava por assuntos que nada tinham a ver com
aquele que as ocupava, e concentraram-se no desenho do chi pao e nas
marcações no tecido de seda azul. A voz de Mei-xing chegou ao quarto.

"Lian-hua!?"
"Sim, mãe?"
"Anda cá."
A garota pôs-se de pé num salto e, deixando a ta-mah a contas com o

vestido, encaminhou-se para a sala.
"O que é, mãe?"
Encontrou Mei-xing sentada no sofá com uma senhora mais velha,

vestida à antiga, e que lançou à garota um olhar perscrutador, como se a
examinasse em pormenor.

"Esta é a minha mais velha", disse Mei-xing à desconhecida. "O que
acha?"

A visitante parecia impressionada.
"E... é muito bonita", observou. "Quando me contou confesso que não

acreditei, mas os olhos azuis são realmente extraordinários. Parecem de
uma yang guizi."

"Na nossa família há casos ancestrais de pessoas com olhos assim. Ela
herdou-os."

"Penso que os olhos ajudarão, sem dúvida."
"Folgo em saber."
As duas mulheres conversavam sobre Lian-hua como se ela não

passasse de um animal ou de uma peça da mobília, admirando-a e fazendo
comentários que seriam mais naturais entre compradores e vendedores; o
produto do negócio era a filha mais velha dos Yang. Plantada diante do



sofá, a garota não entendia o propósito daquelas observações mas manteve-
se calada, esperando que tudo se clarificasse.

"Claro que a presença, sendo tão agradável, conta muito, mas como
sabe há questões mais importantes a considerar", disse a desconhecida.
"Que tipo de menina é ela?"

Mei-xing fez uma careta.
"Desculpe, não entendi a pergunta."
"E gastadora ou poupada?"
"Ah, muito poupada. Nunca nos pede nada." Ganhou animação e

remexeu-se no sofá. "Ainda hoje, por exemplo, trouxe-lhe um tecido de
seda para fazer um chi pao e sabe de quem partiu a iniciativa da compra?
De mim. Ela nunca me pediu nada, apesar de já a ter visto a folhear uma
daquelas revistas de moda de Xangai. Sabe muito bem qual o seu lugar e
nunca pedincha. É poupadíssima."

"Isso é muito importante", aprovou a visitante. "E... e já conheceu
algum rapaz?"

"Não", mentiu Mei-xing. "É muito recatada e sabe dar-se ao respeito."
"Não é influenciada pelos yang guizi, pois não?"
A pergunta pedia uma resposta negativa, como se ser influenciada pelos

diabos do Ocidente constituísse uma mancha inapagável na reputação de
uma chinesa.

Percebendo isso, a mãe abanou vigorosamente a cabeça.
"De modo nenhum."
A desconhecida fez um gesto a indicar a janela e o campus que se

situava para lá dela.
"Então e a universidade americana?", questionou. "Não está em contato

com os yang guizi que aqui dão aulas e a frequentam? Não fala com eles?
Não lê os livros deles?"

Mei-xing quase se encolheu no sofá, como uma má aluna apanhada em
falta.

"Não há dúvida de que a minha filha anda a estudar na escola dos
ocidentais", admitiu. "A China está a modernizar-se e tem de se manter
atualizada, sob pena de degenerar e ser aniquilada pelos estrangeiros. Mas
asseguro-lhe, senhora Fang, que a minha menina é uma verdadeira chinesa.
Trata-se de pessoa muito séria, eu própria a eduquei segundo os valores da
boa moral e da honestidade. É a virtude, a fidelidade e a seriedade



personificadas, como requerido pelo ilustre Kong Fuzi. Não encontrará
garota mais tradicional do que ela, asseguro-lhe."

A expressão mágica, "garota tradicional", acabava de ser pronunciada e
a senhora Fang, pois pelos vistos era esse o nome da desconhecida, sorriu
pela primeira vez, como um freguês exigente a quem o produto exposto
acabara de convencer, e de novo passou os olhos analíticos pela garota.

"Muito bem, muito bem!", disse aprovadoramente. "Assim sendo,
parece-me que..."

"Um traidor! Um vendido!"
A voz do pai de Lian-hua, alterada e mortificada, troou pela casa e

interrompeu a conversa. Yang Bang chegou nesse instante e pelos vistos
vinha furioso. As mulheres calaram-se e puseram-se em pé. Tamanha
exaltação, coisa que Lian-hua sabia ser rara no pai, só podia dever-se a algo
grave.

"O que se passa?", perguntou Mei-xing. "Aconteceu alguma coisa?"
"Ando há anos a dizer que esse Xang Xueliang é um incompetente!",

vociferou Bang enquanto pendurava o sobretudo ainda no átrio. "Agora
sabemos que também é um traidor! Se ele ousar tocar num cabelo que seja
do general, um cabelo só, será fuzilado! Fuzilado, digo-te eu!"

"Mas o que se passa?", quis saber a mãe, aflita com toda aquela fúria.
"Que aconteceu?"

O marido entrou intempestivamente na sala.
"Então ainda não sabes o que aquele idiota fez ao nosso chefe, o general

Chiang Kai-shek?"
"Não, não sei. Diz-me."
"Raptou-o."
A notícia deixou os presentes estarrecidos.
"O quê?"
"O general Xang Xueliang raptou o nosso presidente!", repetiu Bang.

"Como é possível uma coisa destas? O general Chiang Kai-shek foi
sequestrado e está neste momento prisioneiro! E uma loucura!"

A novidade era chocante, na verdade incrível, e por instantes ninguém
soube o que dizer ou sequer pensar. Foi nessa altura que o chefe da família
se apercebeu da presença de uma estranha em casa e lhe dirigiu um olhar
interrogativo.

"A senhora Fang", apressou-se Mei-xing a esclarecer. "É a mei po de
quem te falei para tratar da nossa filha."



Foi só nesse instante que Lian-hua percebeu quem aquela mulher era e
os motivos do exame meticuloso a que fora submetida.

"Peço desculpa, minha senhora", disse Bang, fazendo uma vênia. "As
notícias são tão graves que descurei as minhas responsabilidades de
anfitrião."

A senhora Fang devolveu a vênia.
"Não faz mal, honorável Yang Bang", disse. "De qualquer modo, estou

já de saída."
"Fique mais um pouco, por favor."
"Infelizmente não é possível. Tenho muitos afazeres." Fez uma nova

vênia, esta de despedida. "Uma boa tarde, honorável Yang Bang."
Mei-xing acompanhou a visitante até à porta, não só por cortesia mas

porque queria saber o que ela pensava do que vira durante a curta visita.
"Acha que as perspetivas são boas para a minha menina?"
"Digamos que já ando com uma pessoa em vista", devolveu a senhora

Fang cripticamente. "Tem por acaso consigo a fotografia que lhe pedi?"
A dona da casa retirou do bolso um cliché que Lian-hua havia tirado

duas semanas antes. A imagem mostrava a garota a sorrir e, apesar de se
tratar de uma fotografia a preto-e-branco, era evidente que ela tinha olhos
claros.

"Acha que está bem?"
Ao ver a fotografia, a mei po esboçou uma expressão apreciativa e

guardou-a na carteira.
"Muito bem. Dar-lhe-ei novidades logo que as tenha."
Despediram-se e a senhora Fang saiu. Quando fechou a porta e se

voltou para regressar à sala, Mei-xing deparou-se com Lian-hua parada
diante dela a fitá-la, como se pedisse explicações. A mãe descrevera a
visitante como uma mei po, e a garota não ignorava que essa era a
designação por que eram conhecidas as intermediárias matrimoniais.

A mãe não fugiu ao esclarecimento.
"A senhora Fang vai arranjar-te marido."



IX

O marido acabava de sair para o quartel e Catarina pegou na farda que
ele deixara abandonada sobre uma cadeira, no canto do quarto, e como
habitualmente levou-a para o exterior da casa. Atirou-a para um cesto junto
ao tanque, foi buscar sabão e um alguidar de água e voltou a pegar-lhe,
dessa feita para inspecionar os bolsos de modo a garantir que não atiraria à
água nada que Artur tivesse ali deixado.

Encontrou num bolso interior uma nota de vinte escudos e noutro um
fio metálico.

"O que é isto?"
Analisou o fio e percebeu que se tratava de um colar de prata. A meio

havia uma cruz com um formato estranho, pois tinha um círculo a unir as
pontas. Uma cruz celta. O achado não lhe pareceu normal e ficou um longo
momento a contemplá-lo. Seria possível que o marido o tivesse comprado
para lho oferecer? Mas a que propósito? O seu aniversário já passara e o
Natal ainda estava longe. Quereria surpreendê-la com um presente
inesperado? Sim, só podia ser isso, pensou com um sorriso embevecido. A
ideia era oferecer-lhe um presente para lhe mostrar quanto gostava dela!

"Que querido..."
E que romântico.
A ser de prata, o colar devia ter sido caríssimo. Uma dúvida instalou-se

nesse instante no seu espírito. Seria mesmo de prata? Analisou com mais
cuidado o fio do colar e a cruz celta. Sim, não havia dúvida, era de fato de
prata. Que fortuna ele devia ter pago por um presente daqueles! Pegou nele
e afastou-o um pouco para admirar o seu efeito à distância. Era lindo. A
imagem, porém, pareceu-lhe estranhamente familiar. Já tinha visto aquele
colar. Mas onde? Teria sido numa ourivesaria do centro de Ponta Delgada?
Fez um esforço de memória e tentou visualizar o colar numa vitrine, mas
não sentiu que nesse enquadramento fosse familiar. Não lhe parecia que
tivesse sido numa vitrine. Contudo, a não ser numa vitrine, onde o teria
visto antes?

Incapaz de resolver o problema, guardou o colar numa caixinha e foi
lavar a farda. Depois iria estendê-la ao sol e passá-la com o ferro de carvão.
Quando o marido nessa noite chegasse a casa encontraria a farda no sítio
onde a deixara, só que devidamente lavada e engomada, e com a nota de



vinte escudos e o colar de prata no bolso. Distraído como era, nem se
aperceberia de que a mulher mexera nela e o conjunto estava limpo.
Encontraria a nota no seu sítio e o colar também. Quando chegasse a hora
adequada, oferecê-lo-ia à mulher.

E ela fingiria surpresa.
A mercearia do senhor Tavares situava-se perto de casa e por isso era

aquela que Catarina habitualmente frequentava. Depois de tratar da roupa,
saiu para ir comprar os nabos e as couves que ia cozinhar com bacalhau
para o jantar. Quando entrou no estabelecimento, e como por vezes
acontecia, deu com três vizinhas entretidas à conversa junto à caixa.

"... vi-o com ela, imagine", dizia uma. "Pensei logo: aqui há gato! Então
o homem é casado e..."

Uma das mulheres viu Catarina e deu com o braço um encosto à que
falava.

"O... o seu marido já veio de Santa Maria?"
A primeira fez uma careta, sem perceber a pergunta.
"O dona Rosinda, o que tem o meu marido a ver com esta história?",

quis saber. "Então estou a falar-lhe do... do..." Foi nesse instante que
também ela viu Catarina. "Uh... pois, sim... sim... de Santa Maria. Já veio,
já. Já cá está, pois então."

As três ficaram a observar a recém-chegada com ar comprometido.
"Bom dia", cumprimentou Catarina. "Aconteceu alguma coisa?"
"Não, não", apressou-se dona Rosinda a responder, dissimulando o

embaraço. "Nada, nada. Estava aqui a dona Aríete a falar do... do marido
que chegou de Santa Maria. Nada de importante."

"Então por que estão com essa cara?"
"Qual... qual cara?"
"Foi o temporal", indicou dona Aríete. "O meu marido apanhou o

temporal quando voltava de Santa Maria e estava a ver que perdia o
homem. Foi uma ralação que nem lhe conto, vizinha!"

O tom da resposta era demasiado forçado para convencer Catarina, mas
pareceu-lhe evidente que as três vizinhas não queriam partilhar com ela a
conversa. Não valia a pena insistir. Despediu-se e, depois de comprar o que
ali viera buscar, encaminhou-se para casa.

No entanto o palratório das vizinhas deixou-a intrigada. De que homem
casado estariam aquelas gralhas a falar? Porquê o ar conspirador? E



sobretudo por que teriam ficado tão atrapalhadas quando a viram entrar na
mercearia, ao ponto de terem mudado de assunto?

Seria possível que... que...?
Com um pressentimento súbito a ensombrar-lhe o espírito, Catarina

estugou o passo. De repente lembrou-se que o marido nessa manhã saíra
outra vez com aquele cheiro a perfume. Que raio de loção contra os insetos
seria aquela? Haveria mesmo loções contra os insetos tão bem cheirosas? E,
pensando bem, por que usaria essa loção apenas às sextas-feiras?

Só havia insetos às sextas?
Quando chegou a casa, e depois de guardar as compras na cozinha,

dirigiu-se diretamente ao quarto e foi abrir as gavetas onde Artur guardava
as suas coisas. A primeira que inspecionou foi a da toilette, onde ele
habitualmente guardava as lâminas e a espuma de barbear e que ela nunca
abria por se tratar de material de higiene masculina. E ali estava, dentro da
gaveta, um frasco de vidro com um líquido amarelo no interior. Pegou no
frasco e inspecionou-o.

Roger & Gallet.
Um perfume francês? O que diabo vinha a ser aquilo? O seu homem

agora usava perfume de mulher? Teria perdido a virilidade? Estudou melhor
a inscrição e deparou-se com a expressão eau de toilette pour homme. Ah,
um perfume para homens! Isso de certo modo aliviou-a. Por momentos
chegara a duvidar da masculinidade do seu Artur.

Abriu o frasco e cheirou. Não havia dúvidas, era a loção contra os
insetos que ele usava. Seria possível que o marido guardasse uma loção
para afastar a bicharada num frasco tão chic de eau de toilette? A
perplexidade durou apenas um instante.

"Que estúpida que sou!", murmurou, irritada com ela mesma. "Isto é
mesmo uma eau de toilette!"

Mas se realmente era uma eau de toilette, por que razão dissera Artur
que se tratava de uma loção contra os insetos?

Sem compreender totalmente o que via, voltou para a farda que lavara e
engomara uma hora antes e foi buscar o colar de prata que descobrira num
dos bolsos. Ficou a contemplá-lo durante um longo minuto. Onde o teria
visto antes? Na vitrina de uma ourivesaria não fora, disso tinha quase a
certeza. Mas, se não fora aí, onde fora? Os colares habitualmente só se
veem em dois sítios, ou nas vitrines das ourivesarias ou no pescoço das
mulheres. Ora no pescoço de uma mulher decerto também não o vira...



Ou vira?
Observou com intensidade a cruz celta que pendia do colar. Uma cruz

daquelas era rara nos Açores, não passava despercebida. Onde a teria visto?
Tentou enquadrá-la no pescoço de uma mulher e foi nesse instante, nesse
preciso instante, que visualizou uma cena passada meses antes no Coliseu
Avenida, não muito tempo depois de terem chegado a Ponta Delgada. A
cena envolvia uma garota atrevidota que se dirigira a Artur com uma
familiaridade que lhe desagradara.

"É ela!", exclamou, os olhos arregalados numa expressão de
compreensão súbita. "E ela!"

Já vira o colar no pescoço daquela flausina!
Ficou por momentos paralisada, estarrecida com a conclusão a que

chegara. Não podia ser!, disse a si mesma. Estou a imaginar coisas! Tem de
haver outra explicação!

Recapitulou tudo o que descobrira na última hora. Em primeiro lugar,
encontrara no bolso da farda do marido um colar de prata. Em segundo
lugar, lembrara-se que já vira aquele colar, ou um igual, no pescoço de uma
abusadora que se mostrara toda dengosa para Artur. Em terceiro lugar,
apanhava as vizinhas a falarem na mercearia do senhor Tavares num
homem casado que uma delas havia visto "com ela". Em quarto lugar, as
vizinhas calaram-se quando a viram entrar e mudaram de conversa. E em
quinto lugar descobria que o marido usava uma loção contra insetos que na
verdade era uma eau de toilette, e que só o fazia às sextas-feiras. O que se
podia concluir de tudo aquilo?

Virou os olhos perturbados para o calendário pousado sobre a secretária
que Artur usava para escrever.

"Hoje é sexta..."
Era sexta-feira e o marido saíra de manhã todo cheiroso. O que quereria

aquilo dizer?
A terrível suspeita adensou-se. Sem perder tempo, correu até à sala e

pegou no telefone. Chamou a central e uma voz respondeu-lhe do outro
lado da linha.

“CTT, bom dia."
"Ligue-me para o quartel."
A telefonista não ficou muito agradada com a forma abrupta como fora

interpelada; não era costume as pessoas que faziam telefonemas serem tão
bruscas com as operadoras da central.



"Qual quartel, minha senhora?"
"Infantaria 4. Já!"
"Um momento."
Ouviu-se um dique em linha, depois dois toques e dessa feita foi uma

voz masculina que atendeu em tom displicente.
"Infantaria 4."
"Ligue-me ao coronel Teixeira."
"O senhor comandante saiu."
"Onde foi?"
"Essa informação não lhe posso dar, minha senhora."
"Sou a mulher do senhor comandante e preciso urgentemente de falar

com ele. Onde o posso encontrar?"
Ao perceber com quem falava, o recepcionista mudou de imediato de

tom e tornou-se respeitoso e prestável.
"O senhor comandante tem uma reunião ao meio-dia no Forte de São

Brás, minha senhora. Só volta à tarde. A senhora precisa que mande um
estafeta ao forte para informar o senhor comandante de que tem urgência
em falar com ele?"

"Não, obrigada", devolveu Catarina. "Tenha um bom dia." Desligou e
ficou um momento a fitar o telefone, a equacionar as suas opções. Esperar
pela noite para questionar o marido? Ou seria melhor ir ao Forte de São
Brás?

Com um gemido rouco, como o ronronar lânguido de uma gata com cio,
Eugênia contorceu-se entre os lençóis e, saciada, libertou-o do seu abraço
ardente.

"Hmmm... hoje estás um animal..."
Ainda ofegante, Artur rolou para o lado dela e, de olhos fixos no teto,

puxou o lençol para se cobrir. A sensação de vazio invadia-o nos momentos
em que, como aquele, acabava de fazer amor com Eugênia. Havia já algum
tempo que ambos se encontravam às escondidas no Forte de São Brás, em
escapa- delas no horário de trabalho, e a sensação nunca desaparecera.

E certo que a amante preferia locais mais românticos e insistia amiúde
numa casinha que o pai erguera na lagoa das Sete Cidades ou na outra que a
amiga lhe emprestava nas Furnas, mas só da primeira vez ele acedera a ir
com Eugênia para um desses sítios. Já que era comandante de Infantaria 4,
parecia-lhe mais fácil, além de rápido e prático, levá-la para o forte



seiscentista de Ponta Delgada, a poucos minutos do quartel, do que para
paragens tão longínquas.

Saciado o desejo, Artur queria sair dali e voltar o mais depressa possível
para o quartel. Porém, tinha consciência de que não o podia fazer. Depois
do ato teria de aguardar algum tempo, pelo menos meia hora, antes de
inventar uma desculpa qualquer. Ou isso, ou enfrentar a fúria da amante.

Apoiando-se nos cotovelos, soergueu-se e olhou para o exemplar de O
Século pousado sobre a mesinha de cabeceira do lado dela. "Passas-me o
jornal?"

Eugênia atirou-lhe um olhar ressentido.
"Não te vais pôr a ler, pois não?", protestou. "Só nos encontramos uma

vez por semana e gostava que me dedicasses todo o tempo que te dignas
conceder-me! Não é vir aqui, despejar-te em mim, ler o jornal para passar o
tempo e, upa!, ir embora! Fizeste-me isso nas duas últimas semanas e desta
vez não pode ser! Tem lá paciência!"

"Mas, Geninha, estou preocupado com a repercussão que os
acontecimentos em Espanha estão a ter em Portugal", atirou ele o
argumento que já trazia preparado para enfrentar os protestos da amante.
"Não viste estas instituições todas que andam a aparecer no país? A
Mocidade Portuguesa, a Legião Portuguesa..."

"Que importância tem isso?"
"Andamos a brincar com coisas perigosas, querida. Não percebes que

com esta Mocidade eles querem pôr os miúdos armados em soldadinhos?"
"Nada disso me parece muito diferente daquela coisa que foi criada há

uns anos, a... a..."
"A Ação Escolar Vanguarda?"
"Isso. Essa rapaziada não foi longe, pois não?"
"Sim, é verdade que o Toninho cortou os fundos da Ação Escolar e

deixou-a morrer logo que o Rolão Preto e os seus capangas nacional-
sindicalistas foram presos e expulsos de Portugal. Mas agora, desde que
começou a guerra em Espanha e os excitados voltaram e se puseram aos
berros a exigir que a juventude seja protegida das ideias comunistas e mais
não sei quê, o Toninho foi desenterrar a mesma péssima ideia para os
apaziguar e criou esta Mocidade Portuguesa. Não acho bem."

"Olha lá, andas muito contestatário..."
"Não é isso, Geninha. Pôr armas nas mãos dos civis é perigoso. Olha-

me só para esta ideia peregrina da Legião. Já viste o que é uma milícia



paramilitar por aí armada e à solta? Onde é que já se..."
"Mas o que tenho eu a ver com isso?"
Artur ficou desconcertado.
"Bem... é grave, não te parece? Já se alistaram vinte mil pessoas na

Legião e há mais na fila de espera! E muita gente, Geninha! O Toninho
anda a brincar com o fogo! Os excitados estão a comportar-se como se
tivessem o rei na barriga e até o Toninho teve de amochar. Se estes tipos
resolvem fazer como os camisas marrons na Alemanha ou as milícias
vermelhas na Rússia, temos um sarilho dos antigos! Não é impunemente
que se criam milícias paramilitares, como deves calcular."

O pretexto não convenceu a amante, que o fitou fixamente.
"Tu queres é ir-te embora, não é?"
Pressentindo o início de uma discussão, Artur chegou-se a ela e beijou-a

numa face.
"Claro que não, minha tonta!", murmurou. "Como poderia eu querer

uma coisa dessas? Tu és... és irresistível."
O beijo, as palavras e o tom com que as proferiu amaciaram Eugênia.
"Gostas mesmo de mim?"
"Claro que gosto."
"Deixavas a tua mulher por mim?"
"Deixava, pois", disse ele no tom mais convicto de que foi capaz. "O

problema é a tropa, como sabes. Uma coisa dessas seria muito mal vista
pela hierarquia."

A garota estudou-lhe o rosto, a avaliar a sinceridade dele. O esforço de
Artur deve ter resultado. Eugênia voltou a envolvê-lo com os braços e
puxou-o para ela.

"Beija-me."
Quando saíram do quarto, Artur e Eugênia depararam-se com o tenente

Garcia a dormitar na cadeira do corredor, a cabeça descaída, a boca
entreaberta e o boné no regaço. Estava no lugar onde habitualmente o
ajudante de campo se instalava para garantir que ninguém ali entrava para
importunar o comandante do regimento, embora não fosse hábito
adormecer.

Para salvar as aparências, Artur indicara ao subordinado que aqueles
encontros eram "tertúlias literárias" que não podiam ser interrompidas,
ficção óbvia em que o ajudante de campo por uma questão de conveniência
fazia semblante de acreditar.



"Então, tenente?", disse Artur, sacudindo-o pelo ombro. "A passar pelas
brasas?"

O tenente Garcia estremeceu e abriu os olhos, estremunhado. Ao ver o
comandante diante dele, deu um salto e pôs-se de pé.

"Eu... peço desculpa, meu comandante!", titubeou, pondo
apressadamente o boné na cabeça. "É que ontem dormi mal."

"A sério? Está doente?"
"Não, meu comandante. Fui ao cinema ver o Charlot e deitei-me tarde."
"Os Tempos Modernos, não é? Já vi, já. É de chorar a rir."
"Pois é. Mas antes do filme começar passaram as atualidades em

imagens e... ah, meu comandante!"
"Aconteceu alguma coisa?"
"E aquele pretinho americano, meu comandante. Lembra-se que ele no

verão ganhou tudo o que havia para ganhar nos Jogos Olímpicos? Pois
mostraram agora as imagens. O diabo do homem até voava no Sprint, o
meu comandante havia de ver. Um fenômeno!"

As preocupações do subordinado arrancaram um sorriso a Artur. O
tenente Garcia vivia com grande intensidade os assuntos do esporte e até
sofria com coisas ridículas, como os jogos do Benfica e os duelos
velocipédicos do "encarnado" José Nicolau contra o seu eterno rival, o
"lagarto" Alfredo Trindade. Por causa da guerra na Espanha, no entanto, a
Volta a Portugal em bicicleta desse ano fora anulada, e o ajudante de campo
vencera a decepção voltando as atenções para os Jogos de Berlim e para os
feitos do velocista Jesse Owens, o seu herói do verão.

"Pois nós vamos ter de ser ainda mais rápidos do que esse americano",
disse Artur a espreitar o relógio. "Mande vir imediatamente o carro porque
temos de nos despachar. O senhor bispo vai passar pelo quartel e quero
estar lá a recebê-lo."

"Sim, meu comandante."
O ajudante de campo lançou-se ao caminho e desapareceu pelos

corredores, os passos a ecoarem na tijoleira fria do velho forte. Por seu
turno, Artur fez sinal a Eugênia e os dois dirigiram-se à porta e saíram para
o pátio. A tarde estava a findar e uma aragem úmida e salgada varria Ponta
Delgada.

"Por que não esperamos lá fora?", sugeriu a amante. "Podíamos dar um
passeiozinho..."



Sabendo que o automóvel ainda ia levar alguns minutos, Artur
concordou e dirigiram-se ambos para a porta de armas do Forte de São
Brás. A uma ordem do comandante, a sentinela de serviço abriu os portões
e os dois passaram-nos a pé, abandonando assim o perímetro do forte.

Artur virou-se para trás e não vislumbrou sinais do carro. Ao voltar-se
para Eugênia, no entanto, apercebeu-se de um vulto plantado no meio da
estrada. Nesse instante o vulto virou costas e pôs-se a caminhar em passo
decidido, como se já tivesse visto tudo o que havia para ver e já ali não
estivesse a fazer nada, mas apesar de a luz diminuir com o crepúsculo o
comandante de Infantaria 4 sentiu um baque no coração ao reconhecer a
pessoa que o surpreendera com a amante.

Era a mulher.



X

A manhã nascera gelada, embora o frio fosse temperado pela brisa
picante que soprava do mar e suavizava o inverno de Dairen, Depois de
atirar a panqueca pelo ar, de modo a virá-la na fritadeira, Tatiana depositou-
a no prato diante da filha e sorriu, satisfeita com a proeza de malabarista de
avental.

"Aqui está o primeiro blini", anunciou. "Quantos queres, Nadija? Mais
um? Ou dois?"

"Pelo menos três. Estou com uma fome louca..."
A mãe riu-se.
"Gulosa."
O pai entrou na cozinha em camisola interior e, esfregando os pelos do

peito, inclinou-se sobre a estante encostada à parede. Nadejda calou-se,
como sempre na presença dele havia algum tempo, e espreitou o móvel que
tinham comprado recentemente; era uma peça de madeira de cipreste
Hinoki, com gavetas de um lado, um mostrador com botões em baixo do
outro lado, uma rede na fatia inferior e a marca Magnavox incrustada a
metal no meio.

Ainda debruçado sobre a peça, o pai rodou um botão junto ao mostrador
e nesse instante começaram a jorrar palavras da rede situada na metade
inferior do móvel.

"...viços da XMHA, a emitir em onda curta em direto dos estúdios da
Race Course Road em Xangai", identificou uma voz ondulante,
aparentemente com origem nas entranhas do móvel. "Agora as notí..."

"Misha, também queres um blini?"
"Chiu!"
"... ral Chiang Kai-shek foi raptado durante uma visita a Xi'an para

seguir de perto a campanha contra os comunistas, segundo informações
divulgadas por fontes governamentais em Nanquim. Os contornos do rapto
permanecem pouco claros, mas a ação parece ter sido levada a cabo por um
aliado do general, o marechal Xang Xueliang, aparentemente em oposição à
continuação da campanha contra os vermelhos. Fontes diplomáticas referem
que os raptores pretenderão que o general se alie aos comunistas para
expulsar os japoneses da Manchúria. Em Nanquim, o governo chinês terá
acusado os raptores de traição e, segundo informações ainda não



confirmadas, iniciou de imediato preparativos para lançar uma operação
militar de grande envergadura destinada a resgatar o seu líder. O general
Tung Cheuk-heem foi nomeado interinamente chefe do Kuomintang, tendo
criado uma comissão para..."

Os três blinis adicionais de Nadejda foram rapidamente cozinhados.
Depois de os deitar no prato da filha, e vendo que o marido continuava
preso ao rádio a escutar as notícias, Tatiana levou as mãos ao nó que nas
costas lhe prendia o avental e desfê-lo, libertando assim a peça que a
protegia das nódoas.

"Bem, tenho de sair."
Quando ouviu o anúncio, Nadejda deu um salto.
"Onde vai, mãe?"
"Ao Victoria, claro", retorquiu Tatiana, lançando um olhar de leve

censura na direção de Mikhail. "A vida está difícil e alguém tem de
trabalhar nesta casa..."

Subitamente apressada, a filha meteu de uma só vez os blinis todos na
boca.

"Também vou!"
"Credo, Nadija!", riu-se a mãe enquanto vestia o sobretudo para sair.

"Come os blinis descansada, miúda. No fim de contas boje não há aulas.
Por que não aproveitas o feriado e ficas em casa estudando?"

"Já fiz todos os trabalhos de casa."
"Então... sei lá, descontrai. Olha, por que não lês Pushkin ou Tolstoi?

Ajudava-te a melhorar o teu russo..."
Mas Nadejda correra já para o quarto e calçava apressadamente os

sapatos ao mesmo tempo que vestia um casaco.
"Espere, vou consigo."
Saíram ambas à rua, a garota ainda a mastigar as panquecas, a mãe a

ajeitar o espesso sobretudo azul-escuro para se proteger do frio. Apesar de o
tempo em Dairen ser muito mais agradável que o de Harbin ou de Irkutsk
ou de Zelenyi Bir, até por se encontrar muito mais a sul e junto à costa, a
brisa podia por vezes ser desagradável; no fim de contas era inverno e o Sol
estava relativamente baixo.

Passaram diante da esquadra da polícia japonesa, um pequeno edifício
de tijolos vermelhos na esquina da rua onde moravam, e a seguir
aproximaram-se de um lago artificial que existia depois da esquadra.
Cruzaram-se com famílias japonesas que saíam de casa ainda a apertar o



quimono e de cabelo molhado, decerto a secar do banho, e que iam passear
nas margens do lago, os maridos à frente e as mulheres atrás. Elas
seguravam guarda-sóis de várias cores e usavam saias de tal modo
apertadas que se viam forçadas a caminhar com passinhos ridiculamente
curtos, como se tivessem os joelhos atados.

"Já viu isto, mãe?", observou Nadejda, impressionada com os hábitos
dos japoneses. "Apesar do frio saem à rua com o cabelo molhado..."

"Qual frio, qual carapuça", devolveu Tatiana. "Na Sibéria era bem pior,
filha, mas mesmo assim havia gente que ia no ano novo tomar banho ao
Baical, o que pensas tu?"

O ar estava gelado e límpido e a cidade tinha um aspeto encantador,
com as suas ruas largas e as árvores alinhadas com os passeios. Tudo
parecia asseado e ordenado, as árvores e os arbustos plantados nos sítios
certos e uma panóplia de bolbos a crescer por toda a parte; quando a
primavera viesse a cidade estaria coberta de cores florais.

As duas chegaram por fim à parada do eléctrico e detiveram-se à espera
de um transporte que as levasse para o centro de Dairen. Diante delas
passaram mais famílias japonesas de quimono, percorrendo o outro lado do
passeio em direção ao lago.

"Olha para eles..."
"Estão a aproveitar o feriado, Nadija", insistiu a mãe. "Devias fazer o

mesmo."
A filha mirou os guarda-sóis coloridos das japonesas que caminhavam

no encalço dos maridos.
"Devíamos era estar de férias", resmungou. "Não vem aí o Natal? Além

do mais, tudo aqui é ao contrário. Por que razão, por exemplo, as aulas
começam em abril e não em setembro? Quando veio visitar-nos, a tia
Marisha disse-me que em toda a parte o período de férias escolares é no
verão. Por que não fazem o mesmo aqui?"

"Pois é. O problema é que o ministério japonês da Instrução Pública
determinou que as aulas começam em abril, o que queres que te faça?"

"Eu não ando numa escola japonesa!", protestou Nadejda. "Ando na
escola russa. O normal, parece-me a mim, era seguirmos os costumes da
nossa terra, não lhe parece? Devíamos ter férias de Natal!"

"Sim, isso seria de fato o normal", reconheceu a mãe. "Sabes bem, no
entanto, que os japoneses nos venceram na guerra de 1904 e são eles que
agora mandam em Dairen. Os japoneses até..."



"Já sei toda essa história. Mas é injusto."
Um automóvel azul-claro deteve-se nesse instante ao lado da parada e o

vidro traseiro desceu.
"Querem boleia?"
Nadejda reconheceu Yuliy, que ia para a escola com motorista num

carro do pai.
"Não, obrigada."
"De certeza?"
Tatiana deu um toque discreto no ombro da filha.
"Vamos aproveitar, Nadija..."
Mas a garota manteve-se inflexível.
"De certeza, Yul. Gostamos muito de andar de eléctrico."
O rapaz pareceu decepcionado, mas não insistiu e o carro arrancou.
"Que história é essa, Nadija? Gostamos muito de andar de eléctrico?

Estás parva ou quê? A boleia dava-nos um jeitão! Um carro é mil vezes
melhor do que os transportes públicos!"

Nadejda encolheu os ombros.
"Não é com boleias que me conquistam."
As duas saltaram para o eléctrico que aparecera ao fim de alguns

minutos de espera e instalaram-se à janela. O veículo entrou em andamento
e dirigiu-se à recentemente designada Rossia Machi, que em japonês
significava Cidade Russa, a parte antiga de Dairen.

Não é que houvesse Cidade Japonesa, embora os nomes tivessem todos
mudado para palavras nipônicas. Não viviam afinal no bairro de Bunkadai?
As praias em redor também tinham nomes japoneses: Hoshigaura, a mais
prática para os veraneantes, Rokotan, a mais bonita, e Fukasho, a melhor
para nadar, com as suas águas profundas. O que mais havia eram nomes
japoneses. E os salários, não eram pagos em yen e em sen? E não andava
ela a ter lições de japonês, apesar de frequentar a escola russa?

Não obstante tudo isso, a traça arquitetônica de Dairen revelava-se
inconfundivelmente russa. As ruas da cidade nasciam num grande círculo,
que, apesar do nome japonês, Ohi-ro-ba, ou Grande Campo, era um
conceito russo, e espalhavam-se diagonalmente em todas as direções,
desembocando em parques ajardinados ou no mar. Os próprios edifícios que
viam do eléctrico ostentavam fachadas inconfundivelmente russas. Por
vezes Nadejda tinha até a impressão de que, apesar de se encontrar na
Manchúria, uma parte da China que acabara de declarar independência com



a ajuda do exército nipônico e mudara o nome para Manchukuo, vivia na
realidade numa cidade russa sob ocupação japonesa. Para quem quisesse
perceber a enorme confusão que caracterizava a Ásia, que melhor exemplo
se poderia encontrar que o de Dairen?

"Por que é que nunca ficas com o pai?", quis saber Tatiana enquanto
observava os edifícios pelos quais o eléctrico passava. "Ele não mostra, mas
olha que pode ficar sentido."

A filha encolheu os ombros. Não tinha vontade nenhuma de falar no
assunto, mas precisava de uma justificação plausível para a mãe.

"Aqueles silêncios dele deixam-me nervosa. Para falar com franqueza,
não gosto muito de estar com o pai."

"Sabes perfeitamente que ficou assim desde que foi condenado aos
trabalhos forçados na Crimeia. Tens de ser compreensiva e paciente, Nadija.
Ele sofreu muito."

"Nós também."
"E verdade, mas tens de ser mais compreensiva. O teu pai nunca foi

capaz de recuperar o equilíbrio."
A filha fez uma careta, nada interessada em prosseguir aquela conversa.
"Pois, está bem."
Mas não estava nada bem e Tatiana intuía-o, embora não entendesse

exatamente porquê. Nem podia entender, uma vez que desconhecia os fatos
que explicavam o comportamento da filha.

Quando anos antes o pai a violara, Nadejda decidira nada contar à mãe.
O pai ameaçara matá-las, a ela e à mãe, se revelasse o que quer que fosse,
ameaça que a garota, tendo na altura da violação doze anos e sendo
impressionável, levara muito a sério. No fim de contas, o pai enlouquecera.
Se era capaz de fazer uma coisa daquelas à própria filha, de que outras
loucuras seria também capaz? Perante o desequilíbrio emocional dele, não
lhe pareceu difícil acreditar que seria muito bem capaz de as matar.

Por outro lado havia a vergonha e o estigma social. Se contasse o que
sucedera, o que aconteceria a seguir? O mais provável era a mãe fazer uma
escandaleira e chamar a polícia. A consequência é que o conhecimento do
caso se espalharia por toda a parte com a velocidade de um comboio. E
mesmo que a mãe fosse discreta parecia-lhe inevitável que, tratando-se de
assunto tão grave e medonho, achasse que precisava de conselho avisado e
acabasse por confidenciar tudo à irmã e a uma ou outra amiga, e por seu
turno estas não resistiriam e iriam contar a outras pessoas. Quando desse



por ela, já toda a gente saberia o que acontecera, incluindo os colegas na
escola.

Não, isso estava absolutamente fora de questão. Não o podia permitir de
maneira alguma. Por isso pareceu-lhe melhor manter o silêncio.

Em compensação, passou a ser muito cautelosa na gestão dos horários,
o dela, o da mãe e o do pai. Por incrível que parecesse, Mikhail conservava
ainda o lugar de guarda noturno da Brynner Import-Export, talvez por
influência de Yul, o amigo e admirador de Nadejda a quem acabava de
recusar a oferta da boleia, embora a garota suspeitasse que a verdadeira
razão era, como o pai só trabalhava à noite e sozinho, o patrão desconhecer
a verdadeira dimensão dos problemas dele. Quando o pai se embebedava,
quem estava lá para ver?

Fosse como fosse, isso significava que ele chegava todos os dias a casa
entre as seis e um quarto e as seis e meia, mas nunca antes das seis da
manhã. Como a mãe durante muitos meses trabalhou na padaria e saía às
quatro, a filha passou a ter o cuidado de acordar todos os dias às cinco e
meia e sair para as aulas sempre às seis em ponto.

Na altura em que as primeiras professoras chegavam à escola, por volta
das sete, encontravam-na já sentada à porta a ler, o que lhe criou a
reputação de menina muito dedicada aos estudos e exageradamente pontual.

"Os japoneses é que ficariam contentes", gracejara miss Empis, numa
referência ao costume nipônico de chegar antes da hora. "Faziam de ti uma
filha do céu honorária."

Os hábitos madrugadores terminaram quando Tatiana largou a padaria e
começou a fazer pirojki no restaurante Victoria. Nessa altura Nadejda
percebeu que deixara de ser necessário sair de casa tão cedo e o velho
horário foi retomado.

O importante para a garota era evitar estar em casa sozinha com o pai.
Ao longo dos últimos anos tivera tanto cuidado que só três vezes isso
acontecera. Em duas dessas ocasiões ele estava sóbrio e nada se passara,
mas na terceira o pai, de novo ébrio, tentara entrar no quarto dela. Nadejda
trancara-se, arrastara um móvel para trás da porta e ficara encostada a fazer
força enquanto Mikhail procurava arrombá-la. Depois esperara que ele se
acalmasse e desistisse. A certa altura ouvira-o ressonar, mas só arrumara o
quarto e destrancara a fechadura quando vira da janela a mãe a subir a rua
para regressar a casa.



A sineta de parada tocou e Nadejda voltou ao presente como se
despertasse de um sonho. Estava ainda no eléctrico, que abrandava já, e a
mãe acabava de se levantar e aguardava que ela fizesse o mesmo para
poderem descer.

"Chegamos."
Depois de se despedirem e de a mãe se encaminhar para o trabalho,

Nadejda meteu pelo caminho da escola russa de Dairen. Como a instituição
abrira recentemente portas, a mãe retirara-a das freiras de Maryknoll e
pusera-a aí. Assim não só aprendia em russo como a nova escola estava
mais perto de casa.

"Ainda me hás de explicar o que tem o eléctrico de especial..."
Virou-se na direção da voz que a interpelava e viu Yuliy encostado a

uma árvore.
"Blin!", riu-se a garota. "Estás em toda a parte!"
"É coincidência."
"Pois, pois. Uma grande coincidência."
O seu admirador abandonou a sombra da árvore e em passadas rápidas

pôs-se ao lado dela.
"Acho que também vou começar a andar de eléctrico." "Por quê? Não

tens o carro do teu pai?"
"É que hoje aprendi que andar de eléctrico é melhor do que andar de

carro. Não sabia."
"É verdade."
"Então amanhã, quando entrares no eléctrico pela manhãzinha, és bem

capaz de dar de caras comigo."
Ela estacou no passeio, assustada com a perspetiva.
"Não te atrevas!"
"Por quê? Não me queres ver?"
Recomeçaram a andar.
"Não é isso, Yul. Se a minha mãe te vir pode interpretar mal e achar que

ando metida com rapazes. Não quero misturar as coisas."
"Mas há pouco fiquei com a impressão de que por ela vocês tinham

aceitado a boleia..."
"Talvez."
O rapaz ficou silencioso alguns segundos.
"Isso significa que tu é que não queres. Ou seja, não gostas da minha

companhia." "Claro que gosto."



"Então qual é o problema de aceitares a minha boleia, ou então de
fazeres a viagem de eléctrico comigo?"

Dessa vez foi Nadejda a demorar a responder. Precisava de tempo para
ponderar o que diria. Foi ao dobrarem a esquina, altura em que viram o
edifício da escola russa do outro lado da rua, que ela percebeu que a sua
relutância se relacionava com a experiência traumática que sofrera com o
pai.

"Queres que seja sincera?"
"Claro."
"Acho que vocês, os homens, são todos iguais."
A resposta surpreendeu Yuliy na altura em que começaram a atravessar

a rua.
"Iguais? O que queres dizer com isso?"
"São todos uns porcos."
"Mas eu tomo banho todos os dias!"
A réplica arrancou um sorriso da garota.
"Tens razão", disse. "As vezes esqueço-me que não és um homem."
"Não sou?"
"És apenas um rapaz."
Os olhos dele brilharam.
"Isso significa que posso alimentar esperanças?"
Chegaram ao portão da escola e detiveram-se perante o aglomerado de

alunos que aí se concentravam para entrar. Tinha acabado de soar o toque e
as aulas estavam a começar. Nadejda furou por entre os colegas, como se
fugisse do admirador, mas no momento em que entrou no edifício voltou-se
para trás e viu Yuliy parado ainda junto ao portão, como se aguardasse a
resposta.

"Talvez."



XI

Ao chegar a casa Artur deu com Catarina sentada à lareira a tricotar em
silêncio. A lenha crepitava ao ritmo nervoso das labaredas e um clarão
amarelo-avermelhado dançava pela sala, lançando sombras irrequietas
sobre as paredes e os móveis. Depois de pendurar a gabardina, o oficial
abeirou-se da mulher.

"Catarina", disse numa voz embaraçada. "Eu... não sei o que dizer a não
ser pedir desculpa."

Aguardou um momento, à espera da reação, mas Catarina manteve-se
calada e continuou a tricotar, comportando-se como se não tivesse ouvido.
Pior, agia como se o marido não estivesse ali, como se nem sequer existisse.

Não ia ser fácil, pensou Artur, mas acontecesse o que acontecesse teria
de passar por aquilo. Sabia que errara e que havia um preço a pagar. Não
podia esperar que a mulher ficasse indiferente à descoberta de uma relação
extraconjugal. O problema era perceber se o casamento tinha salvação.

Puxou um banco e sentou-se diante da lareira, de modo a encarar a
mulher de frente.

"O nosso casamento não vai bem", afirmou, e detestou de imediato a
forma como acabava de pôr as coisas. Mas como escolher as palavras certas
em circunstâncias tão penosas? "O que quero dizer é que existem
dificuldades entre nós já há algum tempo. Se fores a ver bem, passaram-se
vários meses sem que nos tenhamos tocado. Isso não é normal. Sou um
homem e... bem sabes, os homens têm certas necessidades físicas... A
natureza impele-nos a... Depois, quando aparece outra mulher que... enfim,
que... que se propicia, o que tem de acontecer acaba mesmo por acontecer."
Pela primeira vez ela reagiu, interrompendo o tricô e lançando-lhe um olhar
breve mas furioso.

"Estás a insinuar que a culpa é minha?"
"Não, não!", apressou-se ele a responder. "De modo algum! A culpa é

minha, eu é que fiz o que não devia." Bateu com a palma da mão no peito
para acentuar a sua responsabilidade. "Eu é que falhei. Sobre isso não há
dúvida."

"Ah."
Ela retomou o tricô como se aquela fosse a única coisa que

verdadeiramente interessava. Vendo-a assim, o marido voltou à questão.



"O problema é que nós, os homens, precisamos de contato físico com as
mulheres. Pelos vistos vocês não precisam, mas nós precisamos. Somos
feitos desta maneira e não de outra, não sei explicar. Se tens sono precisas
de dormir... Para nós é de certo modo a mesma coisa. Se temos falta de
contato íntimo, acabamos por procurar num lado o que não encontramos
noutro. E algo superior a nós, tão superior como a tua vontade de comer
quando estás com fome."

Ela rangeu os dentes de irritação.
"Não estamos a falar de comida..."
"Eu sei, eu sei!", devolveu o marido. "Talvez o exemplo não seja bom,

mas não sei que outra forma use para te expor a questão. O que quero dizer
é que a abstinência no nosso casamento pode ser inconsequente para ti, mas
é gravosa para mim. Não por ser eu necessariamente, mas por ser um
homem, percebes? Os homens são assim, é esta a nossa natureza, não
conseguimos controlar isso. O fato de estarmos muito tempo sem contato
físico torna-nos vulneráveis a outras mulheres e..."

O olhar que Catarina lhe lançou transbordava de sarcasmo.
"Ou seja, a culpa é minha."
"Já te disse que não é isso. A culpa é minha." Hesitou. "Ou se calhar

não é minha nem tua, não é de ninguém... ou é dos dois, não sei. São as
circunstâncias... talvez nenhum de nós tenha sabido lidar com o problema.
E verdade que eu devia ter resistido aos avanços daquela garota, não digo
que não. Mas talvez tu também devesses ser mais... enfim, mais disponível,
se é que me faço compreender. O mais certo é que tenhamos falhado os
dois, cada um à sua maneira. Mas compreendo o teu desinteresse, percebo
perfeitamente que não conseguirmos ter um filho te esteja a..."

A mulher ergueu-se de rompante, o rosto rubro de fúria, os olhos a
chispar, o corpo a tremer descontroladamente, o dedo acusador espetado na
direção dele.

"Como te atreves!?", gritou, de repente fora de si. "Como ousas falar...
falar na... no filho, no filho que... que..."

"Calma."
"... que tanto quero ter? Como te atreves a dizer que a culpa disto tudo é

dele? Com que direito insinuas que a responsabilidade é minha e da minha
incapacidade de gerar uma criança? Falas como..."

"Catarina, tem calma."
”... se eu tivesse culpa por não conseguir... por não conseguir..."



Nesse instante a voz quebrou-se-lhe e as lágrimas começaram a correr-
lhe pela cara, abundantes e dolorosas. Sentia-se perdida, feita em cacos, à
deriva na tormenta que lhe destruía a vida e o casamento, os sonhos
desfeitos pela criança que não conseguia ter e pelo marido que não
conseguia manter as calças vestidas só porque ela não estava em condições
de lhe prestar atenção.

Enternecido pelo dique que rebentara na mulher e a afogava em
sofrimento, Artur abeirou-se dela para a confortar.

"Pronto, pronto", sussurrou. "Vai ficar tudo bem, não te..."
Ao sentir o toque do marido, Catarina deu um salto para trás.
"Larga-me!", berrou, desvairada. "Não me toques! Não te atrevas a

tocar-me, ouviste? Não te atrevas! Tu que... que te meteste com aquela...
aquela puta, tu que.... não me toques! Sai daqui! Não te quero ver à frente!
Vai-te embora! Sai!"

Incapaz de se conter ou de se dominar, a mulher deu meia volta e abalou
dali, correndo para o quarto do casal e fechando-se com estrondo. Artur
ficou plantado diante da lareira, sem saber o que fazer, o que dizer, como
lidar com a situação, como desfazer o que não podia ser desfeito.

Encaminhou-se para o quarto e tentou abrir a porta; estava trancada.
Bateu na madeira.

"Catarina, estás bem?"
A única resposta foi o choro abafado que vinha de dentro do quarto,

como se a mulher tivesse mergulhado a cara nas almofadas ou nos lençóis.
Voltou a bater.
"Catarina, abre a porta, se faz favor", pediu. A réplica que recebeu foi

de novo o choro. "Podes abrir? Temos... temos de falar. Vais ver que
conseguimos resolver isto. Abres a porta, por favor?"

Mas ela não abria.
Não valia a pena insistir. Tinha de lhe dar espaço. A mulher precisava

de tempo para fazer o luto, para digerir a situação, para se encontrar.
Contudo, isso não bastava. Teria de lhe dar algo mais para que pudessem
encontrar uma saída do beco no qual ambos se haviam metido. Mas qual
saída? Como haveriam de sair dali? E sobretudo como conseguir que ela
gerasse um filho, no fim de contas a raiz do problema? Esta última questão
confrontou-o com o impossível. O fato é que não havia maneira. Se Deus,
ou a natureza, a fizera estéril, o que poderia o homem fazer? Nada. A única



solução que se lhe deparava não era desfazer, mas remediar. Se não podia
resolver o passado, estava pelo menos nas suas mãos lidar com o futuro.

Tinha de começar com o que era evidente, mas havia que pô-lo em
palavras.

"Entre mim e aquela mulher já não existe nada."
Só voltou a ver Eugênia na semana seguinte, junto à casa cor-de-rosa.

Por ficar fora de Ponta Delgada era o sítio mais discreto de que dispunham
para se encontrarem. O Forte de São Brás estava fora de questão. Pelo
telefone marcaram encontro aí pelo meio-dia de quarta-feira.

Por causa dos afazeres no quartel, Artur chegou vinte minutos atrasado.
Deu com a amante à espera diante da casa, encostada ao portão. Trazia um
vestido vermelho que lhe acentuava a sensualidade. Engoliu em seco
perante a visão. Sabia que não era fácil resistir aos apelos carnais de uma
mulher de vermelho. A opção pela cor poderia parecer primária, mas era
terrivelmente eficaz junto dos homens.

Logo que se apercebeu da aproximação do automóvel, Eugênia correu
para ele e mergulhou a cabeça pela janela do condutor para o beijar, mas o
oficial aceitou o beijo com relutância.

"Já vi que há problemas..."
Depois de desligar o motor, Artur saiu do carro e enfrentou-a.
"Temos de conversar."
"Oh, oh", murmurou ela com apreensão. "Conheço essa frase. Não

augura mesmo nada de bom."
O oficial esquadrinhou o espaço com o olhar, em busca de um lugar

adequado.
"Onde poderemos falar?"
"Aqui."
"Precisamos de um lugar discreto."
Eugênia respondeu-lhe com um gesto da mão a exibir o espaço em

volta.
"Vês alguém nas redondezas?"
De fato, não havia ninguém. Percebeu que no fundo tudo o que queria

era adiar a conversa, mas se enrolasse o assunto acabaria por se enrolar com
ela. O vestido vermelho gritava para ser arrancado e ele lutava contra o
impulso de o fazer. Respirou fundo para ganhar coragem.

"Temos de acabar."



Ela ficou silenciosa a observá-lo de olhos bem abertos, como se o
estudasse minuciosamente.

"Estás a falar a sério?"
"Com certeza que estou. Não podemos continuar a ver-nos." "Claro que

podemos", disse Eugênia. "Temos é de ter mais cuidado de futuro."
"Não estás a perceber, Geninha. Sou um homem casado e não devia ter

cedido à tentação. Peço-te desculpa, mas as coisas são como são. Tenho de
salvar o meu casamento e isso começa contigo. Não podemos continuar a
fazer o que estávamos a fazer. Tenho muita pena, mas não é possível.
Lamento."

A garota inclinou a cabeça, olhando-o de forma provocadora.
"Então o que vais fazer?"
"Vou tentar recompor o meu casamento, como é evidente." "E... e vais

viver sem mulher?", perguntou, insidiosa. "Vais transformar-te num monge?
Ou num eunuco? E que, pelo que me contaste, em casa tens um bloco de
gelo."

Eugênia tocara num ponto sensível e sabia-o.
"Isto é só um período mau que ela está a atravessar", respondeu Artur

sem muita convicção. "Daqui a uns tempos tudo voltará ao normal."
"A quem estás a tentar enganar? E evidente que o desinteresse dela

resulta de não poder gerar filhos. Ou estou enganada?" Ele remexeu-se,
desconfortável.

"É possível..."
"E achas que ela agora vai desatar a ter filhos?"
"Bem..."
"Deixa-me lembrar-te que só assim ela sairá da melancolia e voltará a

aproximar-se de ti..."
Mesmo custando-lhe ter permitido que Eugênia discutisse assim os seus

problemas, sabia que tudo o que ela dizia era verdade.
"Havemos... havemos de encontrar uma solução."
Eugênia ficou calada por momentos, como se ponderasse o que dizer.

Ou como dizê-lo. Passou as mãos pelo corpo, a sensualidade exaltada pelo
vermelho do vestido, e segurou a base dos seios.

"Estás vendo isto?"
Referia-se aos seios e o amante fixou o olhar neles. Estavam enormes!

Como era possível que o vermelho de um vestido fosse capaz de criar
aquele efeito?



"Ouve, não vou voltar atrás", disse Artur, resolvido a resistir à tentação.
"És uma mulher muito desejável, sobre isso não há sombra de dúvida. Mas
tomei uma decisão e nada me desviará dela. Aconteça o que acontecer, vou
salvar o meu casamento. Isso significa que não podemos continuar a
encontrar-nos. Por isso não vale a pena me tentares com esses..."

"Não estão grandes?"
Eugênia continuava a segurar os seios que enchiam com exuberância o

vestido.
Artur engoliu de novo em seco, exasperado.
"Podes dizer e fazer o que quiseres, mas não vou recuar. Não vale a

pena tentares seduzir-me porque a minha decisão é..."
"Não estou a tentar seduzir-te, idiota!", replicou ela. "Estou só a mostrar

os meus peitos. Não vês como estão grandes?"
"Mostrares os peitos é tentar me seduzir, Geninha. Não vou ceder."
"Não te estou a mostrar os peitos para te seduzir. Estou a mostrar-te que

eles estão grandes para te dizer uma coisa muito importante que te poderá
fazer repensar a tua decisão."

"Nada me fará recuar."
Eugênia manteve os olhos fixos no amante, procurando captar a

primeira reação dele.
"Estou grávida."
Artur ficou especado a fitá-la, como se o que acabava de ouvir fosse

demasiado grande para se perceber à primeira.
"Grávida?"
"Sim, estou grávida. Qual é a surpresa? Não andamos a fornicar como

coelhos?" Voltou a apalpar os seios. "Não vês como tenho os peitos
grandes? É um sinal da gravidez."

O amante ficou abalado.
"E quem é o... o..."
"Estás a brincar, com certeza!", retorquiu ela com indignação. "Quem

havia de ser? Pensas que sou alguma puta?!"
Artur sacudiu a cabeça, tentando recuperar a compostura e pensar com

clareza.
"Não é isso", disse, procurando emendar o passo em falso. "E que...

enfim, estou um bocado... não sei, isto é... é inesperado."
"E inesperado para ti e é inesperado para mim, mas acontece a muito

boa gente e aconteceu-nos a nós. A questão é saber o que vamos fazer



agora."
Artur observou-a com outros olhos. À parte os seios enormes, tudo o

resto lhe pareceu normal.
"Tens a certeza que estás grávida? E que os peitos grandes podem ter

outra explicação..."
"Foi o doutor Rui Martins que me disse."
"O médico confirmou a gravidez?"
"Ontem."
O oficial exalou um longo suspiro. A sua vida acabara de se complicar

consideravelmente e a evolução dos acontecimentos tornara-se
imprevisível.

"Mais alguém sabe?"
"Não, só o doutor Rui Martins. E a segunda coisa que ele me disse foi

que tenho de casar o mais depressa possível. Sabes como é a sociedade aqui
em Ponta Delgada, não sabes?"

Artur sabia. E não era só em Ponta Delgada. O país era católico e o
regime conservador. Uma coisa daquelas tinha todos os ingredientes para
acabar mal.

"Bem, isto... enfim, é uma surpresa. Uma grande surpresa, para dizer a
verdade."

O olhar dela era inquisitivo.
"A questão é perceber o que tencionas fazer."
"Que queres dizer com isso?", admirou-se ele. "Não posso fazer nada, já

nada depende de mim. O que está feito está feito." Eugênia deu um passo
em frente e encostou-se a ele.

"A tua mulher é estéril e eu vou dar-te um filho", disse num tom muito
seguro. "De que mais precisas para compreender a situação? Com ela nunca
terás uma família normal. Mas comigo é diferente." Pousou a mão no
ventre. "Aqui dentro palpita um coraçãozinho. É nosso, fomos nós que o
fizemos, é por nós que ele bate. O nosso futuro está no meu corpo. Onde
está a tua dúvida?"

O problema esmagava Artur. Apesar de não fazer calor, sentiu as gotas
de transpiração formarem-se na testa e passou as costas da mão para as
secar. O que a amante acabara de dizer era uma verdade crua. Com Catarina
ele nunca teria filhos, mas com Eugênia a primeira criança já aí vinha. E
não era tudo. Catarina tornara-se fisicamente distante, Eugênia revelara-se



um vulcão. Catarina significava tristeza, Eugênia alegria. A amante
ganhava em todas as frentes. Onde estava a sua dúvida?

E no entanto...
"Lamento, Geninha, mas não pode ser."
A amante ficou especada a olhá-lo, como se se recusasse a aceitar o que

ele dissera.
"Não pode ser, o quê?"
"Sou casado com a Catarina e está fora de questão abandoná-la. Não o

farei."
"Isso não faz sentido nenhum!"
"Não é uma questão de sentido, Geninha. E o que quero fazer. E o que

decidi fazer."
"Mas... mas por quê?"
"Se estás preocupada com a criança, eu... eu dou-te dinheiro, não te

faltará nada. A única coisa que te peço é que não deixes isto chegar aos
ouvidos da Catarina. Não que eu queira esconder o que se passa, nem tenho
vergonha dos meus atos. Fiz as coisas e tenho de as assumir. Mas ela está
psicologicamente muito frágil e tenho a certeza que não resistiria a um
golpe destes." Fez um gesto resignado. "Mas se tiveres que dizer... Assumo
tudo o que fiz, incluindo os meus erros."

"Explica-me, por favor", insistiu Eugênia, "por que preferes ficar com
ela."

"Porque gosto dela."
"Até agora também pensei que gostavas de mim..."
"É diferente."
"E diferente em quê?"
Artur respirou fundo, subitamente cansado de tudo aquilo. Não queria

responder, mas a insistência na pergunta e a determinação que a garota
exibia no olhar mostrava-lhe que não o largaria enquanto não tivesse uma
resposta conclusiva.

Não tinha alternativa.
"Eu a amo."
A amante permaneceu um longo momento a fitá-lo, como se a resposta

fosse bizarra; manifestamente não a esperava.
"Ama-a?"
"Sim, amo", confirmou ele. "Apesar de todas as dificuldades, apesar do

alheamento da Catarina, apesar da minha traição, a verdade é que a amo e



não me passa pela cabeça abandoná-la. Se não pudermos ter filhos, tanto
pior. Viveremos com isso." Forçou um sorriso. "De qualquer maneira terei
um filho, não é verdade? Fica descansada que te darei condições para o
criar e usar o meu nome e..."

Despeitada, Eugênia virou-se num movimento brusco e encaminhou-se
em passos coléricos para a casa cor-de-rosa, pondo fim à conversa.

"Não quero saber do teu dinheiro nem do teu nome para nada!",
devolveu em tom irado. "Não sou nenhuma pelintra!"

"Mas, Geninha..."
Sem sequer se virar, ela fez ao longe com a mão um gesto no ar de

quem não o queria ver mais e em alguns instantes sumiu-se no interior da
casa.

"Vai-te embora!"
Durante duas semanas Catarina não lhe dirigiu uma palavra que fosse.

Artur tentou conversar com ela, procurou dizer coisas que a divertissem,
ofereceu-lhe flores e até uma caixa de chocolates Regina, que a mulher
ignorou. O ambiente em casa tornou-se ainda mais pesado. Artur começou a
sentir-se encurralado. Como poderia ficar com Catarina se ela o ignorava?
Por outro lado, percebia que a mulher precisava de tempo, e tempo pelo
menos era algo de que dispunha para lhe dar.

Ao mesmo tempo, ia ponderando a situação que se criara com Eugenia.
A gravidez da amante significava que ele ia ter um filho. Não lhe passava
pela cabeça fugir às responsabilidades, o seu sentido de honra proibia-o.
Afinal era um militar. Além disso, considerava a perspetiva de ter um filho
uma bênção, não um problema. A única dificuldade era Catarina.

Também tentara falar com Eugênia. Telefonara-lhe várias vezes na
esperança de que, com mais tranquilidade, ela percebesse que precisava da
ajuda dele e a aceitasse, mas a garota nem o quis ouvir e desligou mal
percebeu quem estava do outro lado da linha.

A seu tempo isso se resolveria.
A prioridade de Artur nesse momento era cuidar das feridas que se

haviam aberto no casamento. Precisava de tratar delas em primeiros
socorros e depois, já com mais tempo, teria de as sarar. Não seria fácil.
Havia que ser paciente. Sê-lo-ia, desde que percebesse que a paciência seria
compensada. Para isso precisava de um sinal de Catarina. Não pedia muito,
apenas um sinal. O problema é que o mutismo dela se prolongava e ao cabo
de duas semanas a determinação de Artur começou a esmorecer. Talvez



Eugênia tivesse razão, talvez Catarina fosse mesmo um caso perdido. Para
quê insistir quando não havia esperança?

O sinal veio finalmente à terceira semana. A noite já caíra na altura em
que Artur regressou do quartel com a merenda que o cozinheiro do
regimento lhe tinha preparado. Desde que a crise eclodira no casamento,
Catarina deixara de o receber com o jantar pronto, pelo que se viu forçado
de recorrer aos serviços do quartel para assegurar a refeição.

Ao entrar na sala deteve-se. A mesa estava posta para um prato, um
único, com a comida numa pequena travessa e uma garrafa de vinho aberta.
Como Catarina habitualmente não bebia vinho, a refeição era para ele.

"Catarina?", chamou, esperançado. "Estás aí? Catarina?"
Como em resposta, a mulher apareceu à porta da sala e estacou debaixo

da ombreira, sem entrar mas também sem se afastar.
Era o primeiro ato de comunicação desde a discussão na noite em que

ela o descobrira com Eugênia no Forte de São Brás.
Também pela primeira vez em três semanas, Catarina rompeu o seu

mutismo.
"Quero ir embora."
O coração de Artur contraiu-se perante estas palavras. Desde que a crise

começara que receava ouvir aquilo.
"Vai... vai embora?"
Catarina balançou afirmativamente a cabeça.
"Vamos regressar a Lisboa."
Aquele "vamos", dito na primeira pessoa do plural, pareceu-lhe uma

boia de salvação atirada a um náufrago. Por momentos temera o pior.
"Está bem, regressamos a Lisboa. Logo que termine a minha comissão

de serviço vou..."
"Agora!"
Ele vacilou.
"Agora? Isso não é possível."
"Tem de ser agora. Não quero ficar aqui. Está fora de questão

continuarmos a viver em Ponta Delgada ou mesmo nos Açores. Vamos
embora, e já."

"Mas... mas eu fui colocado aqui no quartel", argumentou o marido.
"Não posso abandonar o meu posto assim sem mais nem menos. Tenho de
ter autorização para sair, caso contrário..."



Sem querer ouvir mais nada, Catarina virou-se e desapareceu na
cozinha. Expusera as suas condições para se manter com ele e a conversa
estava terminada. Cabia a Artur resolver o problema.

"Desembrulha-te."



XII

Apesar de na véspera ter chegado tarde a casa, devido a mais uma das
reuniões de emergência convocadas nos últimos tempos pelo Kuomintang
para lidar com a crise criada pelo rapto do general Chiang Kai-shek, nesse
dia Yang Bang acordou cedo e sentou-se na cozinha com a família enquanto
a erh-mah preparava em caixinhas de bambu os dim-sum do pequeno-
almoço. A Universidade de Yenching, devido ao seu perfil cristão, fechara
para as férias do Natal, e por isso Lian-hua não tinha ido para as aulas e a
família pudera reunir-se toda àquela hora.

"Hoje é um dia importante", anunciou Mei-xing. "A senhora Fang vem
cá."

O marido parecia distraído.
"Quem é essa?"
"É a mei po da Lian-hua", disse a mulher, quase ofendida com a

pergunta. "Já te esqueceste?"
"Ah, sim", lembrou-se. "Aquela que está a tentar arranjar-lhe marido."

Alçou o sobrolho. "Há novidades?"
"Espero bem que sim. Quando esteve aqui, a senhora Fang disse-me que

tinha alguém em vista."
"Quem?"
"Espero que mo diga hoje. Vem cá ainda esta manhã e presumo que

traga notícias, portanto não saias de casa."
Yang Bang voltou-se para a filha mais velha.
"Estás entusiasmada?"
Até ali o assunto não merecera um único comentário de Lian-hua, não

porque a jovem não tivesse coisas para dizer, mas porque uma boa filha
chinesa, respeitadora da moral e dos deveres confucianos de obediência
filial, só se poderia pronunciar sobre o assunto quando sobre ele fosse
questionada. O que acabara de acontecer.

"Não."
A resposta surpreendeu os pais.
"Não? Por quê?"
"Porque... porque gostaria de me casar com um homem por quem me

apaixonasse", retorquiu. "Ainda há pouco tempo li um romance da senhora



Austen e ela mostra a importância dos sentimentos. Como posso casar com
alguém que nem..."

Não chegou a terminar a frase porque a mãe ria, divertida com o que ela
acabara de dizer.

"Ai, ai!", disse Mei-xing em tom zombeteiro. "Os romances dos
ocidentais estão mesmo virando tua cabeça!"

Lian-hua não se deu por vencida.
"Desculpe, mas a mãe acha normal que me casem com um homem que

nem sequer conheço?"
"Mas vais conhecer. A senhora Fang irá apresentá-lo, fica descansada."
"Pois, mas... quem é ele?", quis saber a filha. "Um gordo? Um velho?

Um bruto? Um enfezado?"
"De certeza que a senhora Fang arranjará alguém adequado. E uma mei

po muito reputada. Antes de a contratar informei-me e soube que há muita
gente satisfeita com os seus serviços."

"E ela conhece os meus gostos? Sabe o que procuro num homem?"
A mãe olhou-a como se a pergunta não fizesse sentido.
"Procuras o que qualquer mulher procura", sentenciou. "Alguém rico,

de boas famílias e com um futuro à frente. Alguém que te possa sustentar e
garantir a tua posição social." "E como sabe a mãe que é isso que procuro?"

"Ayah! Este é o homem que todas as garotas normais procuram. Tu és
uma garota normal, não és?"

"Isso é a China antiga, mãe. Quero mais do que isso." "Mais? Mais do
que um homem rico, de boas famílias e com futuro? Melhor do que isso só
o general Chiang Kai-shek, filha. Desde que saia da embrulhada em que
agora anda metido, coitado."

Lian-hua sentia-se à beira da rebelião.
"Isso do homem rico e de boas famílias não me diz nada."
A afirmação quase escandalizou a mãe.
"Como podes dizer uma coisa dessas?", questionou-a em tom de

repreensão. "Que há num homem de mais importante do que isso?"
"Outras coisas."
"Como por exemplo?"
A filha baixou a cabeça, embaraçada por ter de falar com os pais sobre

assuntos daquela natureza.
"Há o... o amor."



Ao ouvir isto, Mei-xing soltou uma gargalhada forçada. "Ah! Só cá
faltava esta! O amor!" Olhou para o marido. "Já viste isto, Bang? Desde que
se pôs a ler esses livros piegas dos ocidentais que anda com estas ideias
absurdas na cabeça." Voltou-se de novo para a filha. "O importante num
casamento é a estabilidade, percebeste? Tens de ter um marido com posses.
Isso é uma coisa que qualquer chinesa tem o dever de compreender."

"Então e o... e o amor?"
"O amor não enche a barriga, minha linda. O amor não nos põe comida

no prato nem garante o nosso estatuto. Nós, chineses, não somos bárbaros
nem animais, e isso quer dizer que não nos deixamos guiar por emoções
básicas."

"Mas é possível vivermos com um homem de quem não gostemos?",
perguntou a filha. "Não é isso ser-se verdadeiramente bárbaro?"

Mei-xing suspirou, como se fizesse um esforço para explicar coisas que
a ela lhe pareciam evidentes.

"Os sentimentos vêm depois", disse. "Toda a gente sabe que primeiro é
preciso encontrar um homem que tenha meios e que permita um casamento
estável. Correndo tudo bem, com o tempo começamos a gostar dele e
podemos dar-nos ao luxo de nos dedicarmos aos sentimentos, estás a
perceber? Isso é muito melhor do que casarmos com um homem porque ele
é bonitinho e engraçadinho e mais não sei o que, mas depois vivermos na
miséria. Ora não há casamento nem amor que sobreviva à miséria, como
tens obrigação de saber. Com o tempo, as dificuldades esgotam o amor e
apenas resta a miséria. Um casamento assim não vai a lado nenhum. Acaba
lá com as fantasias que andas a aprender nos livros dos ocidentais e vê se
acordas para a realidade."

A filha mais velha não estava convencida.
"Mas eu quero casar com um homem de quem goste, não com um que

nunca vi em lado nenhum e que me é apresentado por uma mulher que
também não conheço de parte alguma."

"Não é uma mulher qualquer", corrigiu Mei-xing. "É uma das mais
reputadas mei po de Pequim!"

"Não a conheço de lado nenhum!"
A resistência, a cegueira e a teimosia de Lian-hua enervavam a mãe. O

que vinha a ser aquilo? Uma boa filha acatava as ordens dos pais, não as
discutia. Como acontecia sempre quando sentia a sua autoridade desafiada,
Mei-xing voltou-se para o marido.



"E tu? Não dizes nada?"
Yang Bang estremeceu, como se tivesse regressado de um mundo

distante.
"Hã?"
"Não vês a tua filha? Diz que quer casar por amor e não quer o homem

que a senhora Fang lhe encontrar, mesmo que seja rico e de boas famílias.
Põe a garota na ordem!"

O chefe da família encarou a filha.
"Compreendo as tuas dúvidas", disse com suavidade. "Eu próprio

entendo que a China tem de largar certos costumes ultrapassados se quiser
desenvolver-se e sobreviver neste mundo. Porém, não posso ignorar os
meus deveres paternais para contigo e permitir que te cases com o homem
errado só porque engraçaste com a cara dele. Tenho o dever de te proteger e
isso significa que só te poderás casar com a pessoa certa. Agora podes não
ver que é a pessoa certa, mas com o tempo perceberás e nos darás razão."

Vendo o pai pôr-se do lado da mãe numa questão tão importante como
aquela, Lian-hua sentiu-se à beira das lágrimas. "Pai!"

"E o meu dever, é a minha responsabilidade de pai garantir o teu
futuro", sublinhou ele com doçura mas sempre com firmeza. "A peça mais
importante desse futuro é a pessoa com quem vais casar. Temos de nos
assegurar de que se trata de um homem capaz de te honrar e de honrar a
nossa família." A garota conteve a emoção; acontecesse o que acontecesse,
não daria parte de fraca.

"E se não gostar dele?"
"Com o tempo gostarás, vais ver."
"Mas posso não gostar e..."
"Gostarás."
A discussão entrava num beco sem saída, mas Lian-hua ainda não

desistira. Havia outras opções.
"E se... se eu não casar com ninguém?"
"O que queres dizer com isso?"
"Imaginem que não gosto de nenhum homem que vocês considerem

adequado para mim. Nesse caso não será melhor não casar?"
"E ficares solteira toda a vida?"
"Sim."
Pai e mãe abanaram a cabeça ao mesmo tempo, como se estivessem

sincronizados na reprovação daquela ideia.



"Nem pensar."
"Mas... por quê?"
"Porque já tens dezesseis anos e vais fazer dezessete", explicou Mei-

xing, voltando à conversa. "Não te queremos sheng nu."
As sheng nu, literalmente "os restos", eram as mulheres acima dos vinte

e poucos anos que não haviam casado. A expressão, como todos os que
estavam sentados à mesa sabiam, era tremendamente humilhante.

"Então que me chamem sheng nu", devolveu Lian-hua em tom de
desafio. "Que me importa isso?"

"Importa a nós", insistiu a mãe. "Temos o dever de te arranjar um bom
marido e assegurar o teu futuro. Foi para isso que contratamos a mei po. As
tuas tias, os teus primos, os nossos vizinhos, até a senhora da mercearia me
fazem a toda a hora perguntas sobre ti." Alterou a voz e pôs-se a imitar as
perguntas que ia ouvindo às outras pessoas. "Quando casa a Lian-hua? Com
quem? Não está já em idade disso? Estão à procura de noivo? Ela não
encontra ninguém? O que se passa?" Fez um gesto de enfado. "Isto é um
problema, filha. Não te casares far-nos-á perder a face, percebes? E isso que
queres? Que os teus pais percam a face? Que sejam humilhados perante a
família?"

A garota voltou a baixar a cabeça, sentindo-se encurralada e vencida.
"Não."
A mãe bateu na mesa, dando assim por concluída a conversa.
"Então casarás com quem dissermos."

O pequeno-almoço decorreu quase em silêncio, tirando algumas
instruções da dona da casa à empregada sobre o serviço desse dia. A erh-
mah serviu os dim-sum e estes foram sendo comidos sem que ninguém
pronunciasse uma palavra que fosse. Lian-hua estava fechada em si mesma,
mal disfarçando o amuo, e o pai parecia mergulhado num mundo só dele,
como se conversasse mentalmente.

Acabou por ser Mei-xing quem quebrou o silêncio.
"O que se passa, Bang?"
O marido estremeceu e olhou-a com uma expressão atarantada. "Hã?"



"Hoje andas na lua", repreendeu-o. "Sempre que te faço uma pergunta
parece que estás com a cabeça noutro lado. Aconteceu alguma coisa?"

Ele esboçou com a mão um gesto a desvalorizar o assunto.
"Nada, nada."
"Alguma coisa te está a incomodar." Estreitou as pálpebras. "E o futuro

da Lian-hua?"
"Não, são... enfim, são outras coisas."
"Que coisas?"
Bang fez com a mão um movimento vago no ar.
"É este problema do rapto do general", acabou por dizer. "Isto é ainda

mais complicado do que parece, tai-tai."
Como seria de esperar, o rapto de Chiang Kai-shek provocara grande

burburinho por toda a China. Os jornais traziam a história, contando que um
dos generais nacionalistas, o mesmíssimo Xang Xueliang que cinco anos
antes fora incapaz de travar o avanço japonês na Manchúria, sequestrara o
chefe máximo do Kuomintang na cidade de Xi'an, onde Chiang Kai-shek se
tinha deslocado de avião com o intuito de dar instruções sobre uma nova
campanha militar contra os comunistas.

"O que aconteceu?"
"Nestas reuniões do partido soube de coisas inesperadas que complicam

um pouco a situação."
O sequestro desencadeara de fato uma série de reuniões do partido a que

Yang Bang tivera de comparecer. Os ânimos andavam exaltados e o
Kuomintang enviara para Xi'an dois corpos de exército com ordens de
combater as forças de Xang Xueliang e libertar o general.

"Que coisas?"
"Coisas que me deixaram pasmado", disse com ar pensativo enquanto

mastigava um dim-sum. Fitou-a, os olhos a ganharem de repente definição.
"Sabias que antes de ser raptado o general Chiang Kai-shek andava em
conversas com os bandidos vermelhos para fazerem uma aliança?"

Mei-xing e Lian-hua, que bebericavam o chá, suspenderam ambas os
gestos no ar e olharam-no com incredulidade, e o mesmo fez a erh-mah,
que servia mais dim-sum vindos da cozinha e cozinhados a vapor segundo
uma receita cantonense. A novidade contrariava todo o discurso do líder do
país nos anos anteriores.

"Estás maluco?", questionou-o a mulher num tom incrédulo, pousando a
chávena com brusquidão. "Se assim era, por que o raptaram?"



"E tudo uma grande confusão. As conversações estavam a ser
conduzidas por Xang Qun e Chen Lifu do nosso lado e Xu En-lai do lado
comunista, até já havia um acordo de princípio e tudo, mas pelos vistos o
marechal Xang Xueliang não estava a par de nada. Aliás, nem ele nem
quase ninguém. Muitos dos bandidos vermelhos também não sabiam dessas
conversas."

"Não pode ser, Bang. O general sempre defendeu que a prioridade era
eliminar os bandidos vermelhos e só depois iria tratar dos piratas anões,
como bem sabes. Além do mais, se ele negociava com os bandidos, como
se explica que estivesse a lançar novas campanhas para os suprimir? Isso
não faz sentido."

O marido continuou a mastigar o seu dim-sum com toda a tranquilidade,
nada admirado com aquela reação. Ele próprio a tivera quando fora
informado dessas conversações.

"Tan, tan, da, da", retorquiu. "Fala, fala, combate, combate."
Mei-xing fez uma careta de incompreensão.
"Como?"
"Era essa a estratégia do general. Tan, tan, da, da. Conversar e combater

ao mesmo tempo, para ficar em melhor posição nas negociações. Mas ele
estava de fato a negociar com os bandidos vermelhos, sobre isso não há
dúvida. Nestas reuniões do Kuomintang para discutir a crise fomos
informados acerca dessas conversações secretas."

"Mas por que iria o general negociar com os bandidos vermelhos?", quis
saber Mei-xing. "Não é melhor pura e simplesmente eliminá-los?"

Bang não pôde deixar de concordar com a mulher; a pergunta que ela
fizera tocava na questão central de toda a nova estratégia do Kuomintang.

"O general planeia avançar contra os piratas anões."
A novidade era bombástica. A China iria declarar guerra ao Japão?

Tratava-se de uma verdadeira revolução na forma de pensar do general
Chiang Kai-shek. A mulher e a filha, que estavam a par do assunto,
esqueceram as divergências sobre o casamento de Lian-hua e arregalaram
os olhos, estupefatas.

"Wah!”, exclamou Mei-xing. "Ele quer mesmo declarar guerra aos... aos
japoneses?"

"Sim."
"Por quê? Os piratas anões não são demasiado fortes? Como nos vamos

meter com eles? Além do mais, o próprio general sempre disse que havia



que liquidar o inimigo interno antes de atacar o externo."
"As coisas mudaram, tai-tai. Como sabes, depois de os piratas anões

terem chegado à Grande Muralha tivemos de fazer aquele acordo em
Tanggu e desmilitarizar toda a zona entre Pequim e Tianjin. O general
aceitou esse acordo no pressuposto de que as ambições dos piratas anões
terminavam ali. Só que no mês passado os piratas anões usaram o exército
da Mongólia para lançar um novo ataque contra nós no Norte da China."

Bang referia-se ao recente ataque japonês contra Suiyuan.
"Mas o inimigo foi repelido..."
"Felizmente, o que prova que eles não são invencíveis e que temos

hipóteses se lhes fizermos frente. O importante, no entanto, é o sinal que os
militares japoneses deram quando agora atacaram Suiyuan. Os piratas anões
pretendem mais territórios do nosso país. Temos até informações de que,
além de Suiyuan, estão a planear tomar ainda as províncias de Hebei,
Shandong, Shanxi e Chahar. Ou seja, querem retalhar a China aos bocados."

"Ayah! Isso não é possível!"
"Mas é o que se está a passar. Lembras-te do atentado há alguns meses

contra o primeiro-ministro japonês em Tóquio?
Desde então que os militares ultranacionalistas assumiram o controle

total do Japão. Pelos vistos planeiam esquartejar a China, tirando-nos todo o
Norte, e transformar o nosso país num estado vassalo." Respirou fundo.
"Isto não vai parar, tai-tai, e foi por isso que o general chegou à conclusão
de que já não pode adiar o confronto com os piratas anões. Ou agimos agora
ou está tudo perdido. Daí estas conversas secretas com os bandidos
vermelhos para formar uma nova frente unida, estás a perceber? Temos de
enfrentar os japoneses."

"E os bandidos vermelhos quererão aliar-se ao Kuomintang, Bang? Não
te esqueças que o general quase os exterminou na altura da frente unida da
Expedição do Norte..."

"Ordens de Moscou."
A mulher sacudiu a cabeça.
"Não percebo."
"Parece que Stalin está em pânico com o Pacto Anti-Comintern entre o

Japão e a Alemanha e com as movimentações dos piratas anões no Norte da
China. Já percebeu que não vai haver nenhuma revolução do proletariado
nos países ricos e agora está a imitar os italianos e a apostar no socialismo
nacionalista. O problema é que acha que a Alemanha e o Japão planeiam



atacar a União Soviética ao mesmo tempo, um na Europa e o outro na Ásia,
e deu instruções aos bandidos vermelhos para pararem a guerra contra o
Kuommtang e para se aliarem ao general Chiang Kai-shek e travarem os
bebedores de sakê. Com o Pacto Anti-Comintern, a prioridade dos russos já
não é fomentar o socialismo internacional, mas desenvolver o socialismo
nacional e defenderem-se dos alemães e dos japoneses." "Bem... se é assim,
com certeza vão ter de libertar o general." "O problema é que o Kuomintang
está dividido. Uns acham que é preciso ir a Xi'an e libertá-lo à força, coisa
que como é evidente só irá conduzir à sua execução. Outros defendem que
de fato devemos chegar a um entendimento e criar agora uma nova frente
unida com os comunistas. E a minha posição." "Ayah! Tens expressado as
tuas opiniões nas reuniões?", alarmou-se a mulher. "Não achas perigoso?"

"É a própria posição do general Chiang Kai-shek, já te disse." "Mas o
general foi sequestrado e pelos vistos as principais figuras do Kuomintang
não pensam como ele! O general Tung Cheuk-heem, por exemplo. Ou He
Ying-qin. Ou até Wang Jing-wei, que é talvez o nosso político mais
importante e que foi a Berlim falar com Hitler sobre a possibilidade de a
China também aderir ao Pacto Anti-Comintern."

"Wang Jing-wei pode ser muito importante, mas também é um problema
permanente", observou Bang. "Não te esqueças que ele sempre sonhou
assumir a chefia do Kuomintang e da China e fez tudo para minar a
liderança do general Chiang Kai-shek." Comprimiu os lábios, pensativo.
"Suspeito que o Wang defende o uso da força contra Xi'an para obrigar o
marechal Xang Xueliang a executar o general e assim deixar-lhe o caminho
livre para assumir o comando do partido."

Mei-xing apontou o dedo ao marido.
"Não quero saber do Wang, quero é saber de ti. Tens de ter cuidado com

o que dizes, ouviste? Olha que te podes dar mal e depois... e depois..."
Bang abanou a cabeça.
"Não te preocupes, tai-tai. A madame Chiang Kai-shek anda a fazer

pressão para um acordo que permita a libertação do general. Se ela pode
dizer isso, eu também posso."

Mei-xing assobiou desdenhosamente.
"Ay ah, madame Chiang Kai-shek é uma mulher", lembrou com um

esgar céptico. "O que pode uma mulher perante tantos homens?"
"Estás enganada. A madame Chiang Kai-shek é cristã e tem uma

mentalidade diferente, não é tão submissa como as chinesas em geral. Além



disso é a mulher do general, a família dela controla as finanças do partido e,
acredites ou não, a sua força está a crescer no Kuomintang. Não te esqueças
que o pai da madame tem a alta finança de Xangai na mão." Baixou a voz,
como para partilhar um segredo. "De resto, há informações seguras de que
madame Chiang Kai-shek vai voar amanhã até Xi'an para conversações
com Xang Xueliang e os bandidos vermelhos."

A informação deixou Mei-xing boquiaberta.
"O quê?"
O marido tinha já terminado o pequeno-almoço. Levantou-se e vestiu o

casaco que havia pousado nas costas da cadeira.
"O futuro da China, tai-tai, joga-se nesta viagem."
Foi já quando todos tinham terminado o pequeno-almoço que a

campainha soou. Enquanto a família se instalava na sala, a ta-mah acorreu à
porta e apareceu instantes depois com a senhora Fang. Após os
cumprimentos e as cortesias requeridas nestas circunstâncias, e depois de
todos se acomodarem nos sofás e trocarem observações de circunstância a
lamentar o rapto do general Chiang Kai-shek, a mei po entrou enfim na
questão que ali a trouxera.

"O caso da vossa filha tem merecido a minha melhor atenção", disse a
intermediária matrimonial. "Tem uma beleza exótica, acentuada pelos seus
invulgares olhos azuis, o que naturalmente facilita as coisas. Além disso, o
fato de ser filha de um quadro do Kuomintang valoriza-a ainda mais, uma
vez que um eventual casamento pode ser visto pelas boas famílias como
uma oportunidade de se associarem ao poder político. As coisas estão bem
encaminhadas."

Calou-se, como se aquilo fosse tudo o que havia a dizer, deixando o
casal Yang em suspenso.

"E... e então, senhora Fang?", quis saber Mei-xing, ansiosa por
novidades. "Encontrou alguém interessante para a nossa Lian-hua?"

A mei po sorriu, como se esperasse a pergunta, talvez mesmo como se a
tivesse deliberadamente provocado.

"Encontrei vários candidatos."
"Vários?"
Ela anuiu com um ligeiro movimento afirmativo da cabeça.
"São as vantagens de se ter uma joia", disse. "Há sempre muitos

compradores. O que é excelente, pois pode-se escolher o melhor."



Mei-xing trocou um olhar satisfeito com o marido, como quem dizia
que fora esperta em escolher aquela mei po.

"E quem são eles?"
"Se não se importam, falarei apenas no melhor candidato", preveniu.

"Não mencionarei os restantes para que não percam a face por se verem
preteridos."

"Naturalmente", corrigiu-se a dona da casa. "Quem é então o melhor
candidato?"

A senhora Fang fez uma pausa dramática e encarou os interlocutores um
a um antes de dar a resposta.

"Yuan Dong."
Calou-se, parecendo presumir que o nome dizia tudo o que havia a

dizer.
"Peço desculpa", balbuciou Mei-xing. "Assim de momento não estou a

ver quem seja..."
A senhora Fang pareceu levemente escandalizada.
"Não sabe quem é Yuan Dong?", admirou-se. "Nunca ouviu falar nas

Cervejas Ewo?"
"E aquela nova cerveja que apareceu em Xangai, não é? Ouvi dizer que

pertence aos Jardine..."
"Pois Yuan Dong é o filho primogênito de Yuan Bo, o representante das

Cervejas Ewo em Pequim." Inclinou-se para a frente, mexeriqueira. "Um
homem muito bem na vida. Entra na residência dos taipan, como os
Jardines e os Matheson, como se estivesse na sua própria casa."

"Yuan Dong é filho dele?"
"Primogênito", sublinhou a mei po. "O que significa que vai herdar

tudo. Um partido perfeito para a vossa menina." "E... e ele está a par do
interesse de Lian-hua?"

A garota atirou um olhar irritado à mãe. Como podia dizer que ela
estava interessada em alguém que nem sequer conhecia?

"Mostrei-lhe a fotografia da menina e ele ficou entusiasmadíssimo." Fez
um gesto na direção de Bang. "Os pais também se interessaram pelas
ligações do honorável Yang Bang ao Kuomintang. Pode ser bom para a
expansão do negócio."

"Os Yuan estão mesmo ligados aos Jardine e aos Matheson?" "São
intimíssimos!"



A novidade era melhor do que se poderia esperar. Se os Yuan estavam
ligados aos taipan de Xangai, isso significava que tinham fortuna. De resto,
Mei-xing não podia deixar de notar que yuan era também o nome da moeda
chinesa. Um ótimo augúrio, pois.

"Wah!", exclamou com entusiasmo. "Excelente!"
A senhora Fang baixou o tom de voz, como quem fazia uma

confidência.
"Devo dizer-vos que o interesse dos Yuan superou as minhas

expectativas, pois dizia-se que Yuan Dong estava reservado à filha de um
dos magnatas da banca em Xangai."

"A sério?"
A mei po fez um trejeito com a boca, não se responsabilizando pela

qualidade da informação mas insinuando ter indicações seguras de que era
verdadeira.

"É o que se diz..."
Mei-xing trocou um olhar com o marido, buscando o seu acordo para

selarem a questão.
"O que achas?"
Bang desconfiava de algumas daquelas informações. O representante da

Ewo, cerveja que acabara de ser lançada, era frequentador da casa dos
Jardine e dos Matheson? E seria possível que planeasse casar o seu rapaz
com a filha de um banqueiro de Xangai e a tivesse trocado pela filha de um
obscuro quadro do Kuomintang, por mais bonita que ela fosse? Nada
daquilo lhe parecia credível. Provavelmente a mei po exagerava o estatuto
social dos Yuan, como decerto exagerara junto dos Yuan o estatuto dos
Yang dentro do Kuomintang, de modo a facilitar o casamento. No fim de
contas, ela só ganharia a sua comissão se houvesse enlace. Era natural que
se desse a certas liberdades para persuadir as partes a aceitarem o negócio.
Porém, e apesar dos exageros previsíveis, tinha de reconhecer que o
herdeiro do representante de uma importante empresa como as Cervejas
Ewo não era um candidato qualquer.

"A senhora tem a certeza de que se trata de uma família bem
estabelecida?"

"Absoluta. Os Yuan são de longe o melhor partido para a vossa filha.
Com o devido respeito, não encontrará família mais bem posicionada que
esta, considerando que a menina não pertence propriamente à elite da
China. Mas, se casar com o herdeiro dos Yuan, os Yang entrarão na alta



sociedade chinesa." "Seja", acabou por assentir. "Não vejo inconveniente."
Mei-xing e a intermediária sorriram, satisfeitas por terem obtido a
aprovação de Bang. Para a dona da casa, o importante a partir daí era
definir o passo seguinte.

"O que fazemos agora?"
A senhora Fang pôs-se de pé, preparando-se para dar a visita por

terminada. A resposta parecia-lhe evidente, o caso estava já praticamente
encerrado.

"Os dois pombinhos têm de se encontrar."



XIII

Madame Luzhkova era uma mulher de porte distinto e prestava grande
atenção aos pormenores nas suas aulas. Falava com uma voz afetada, talvez
por influência dos seus estudos no Instituto Smolny, de São Petersburgo,
uma célebre escola para as filhas dos nobres da Rússia nos tempos do czar.
O problema é que a maneira aristocrática como falava já não se coadunava
com o seu novo estatuto social; a morte do marido, um general do exército
russo branco, forçara-a a sair de casa para ganhar a vida. Como falava
inglês, alemão e francês, a viúva fora contratada pela escola russa de Dairen
para ajudar os alunos atrasados nos estudos. Foi assim que acabou a dar
aulas a Nadezbda e a mais um punhado de outros estudantes.

O sino da escola tocou e madame Luzhkova, que rabiscava no quadro
uma análise estilística de Anna Karenina, parou de escrever e fez sinal aos
estudantes.

"Na próxima aula não se esqueçam de me trazer uma redação sobre a
vida de Tolstoi", lembrou, guardando o giz e sacudindo o pó das mãos. "Até
amanhã."

Sentada na segunda fila, Nadezbda fechou o caderno e o livro de estudo
que tinha pousados sobre a secretária e arrumou-os na pasta. Ainda achava
estranho estudar por manuais dos tempos do czar, mas a opção era natural.
Ninguém compreenderia a importação dos novos livros de estudo em língua
russa, repletos de retórica e ideologia bolchevique. E, mesmo que a escola
quisesse os novos manuais, as autoridades japonesas jamais os permitiriam.

Os alunos fluíram para o recreio. Nadejda sabia que tinha pela frente um
dia longo, pontuado sobretudo por uma tarde desagradável; no fim de
contas, quem no seu perfeito juízo encararia de ânimo leve uma ida ao
dentista, mesmo que a visita fosse de rotina? O recreio encheu-se de alunos,
apesar de não tantos como seria normal. A escola russa de Dairen tinha sido
projetada para duzentos e cinquenta estudantes, mas só havia cento e trinta
matriculados. Cada vez mais famílias se mudavam para Harbin e sobretudo
para Xangai, de modo a fugirem à ocupação japonesa, o que retirava
clientela à escola.

As autoridades ocupantes detestavam os comunistas russos; de resto, no
mês anterior o Japão assinara com a Alemanha um Pacto Anti-Comintern
destinado a enfrentá-los, e, embora os responsáveis da comunidade russa



tivessem muitas vezes sublinhado junto dos japoneses que os russos da
cidade eram czaristas, e portanto antibolcheviques convictos, o fato é que
persistia uma desconfiança latente contra eles.

Vendo Nadejda atravessar o recreio, Yuliy interpelou-a.
"Então, Nadija? Queres ir à praia comigo esta tarde? O meu pai vem

buscar-me à hora da sesta para me levar a Hoshigaura. Vai jogar golfe com
os amigos e eu aproveito para tomar banho na praia e lanchar no hotel. Vem
conosco."

"Adorava, Yul, mas não posso."
O rapaz pareceu decepcionado.
"Oh, que pena!" Apontou para o céu azul. "Está um dia lindo e íamos

divertir-nos à farta, tenho a certeza. Comíamos um ice cream e aposto que
te ganhava numa corrida pela praia."

"Ganhavas era juízo", riu-se ela. "Mas não pode ser porque a minha mãe
vem buscar-me a essa hora para me levar ao dentista." Esboçou uma
expressão resignada. "Preferia mil vezes ir à praia, como deves calcular..."

"Doem-te os dentes?"
"Doem à minha mãe. Tem medo de ir sozinha ao dentista e, para

arranjar um pretexto para eu a acompanhar, marcou-me uma consulta de
rotina."

"E amanhã? Podes vir?"
O convite pareceu-lhe tentador. Nadejda tinha muitos admiradores, na

escola e fora dela, talvez porque os seus cabelos de ouro tinham a
capacidade de enfeitiçar os rapazes, mas a persistência daquele começava a
produzir os seus resultados. Além do mais, e vendo bem as coisas, ter boas
relações com Yuliy ajudaria a garantir o trabalho do pai na Brynner Import-
Export, o que era muito importante para as finanças da família e, não menos
relevante, para o manter ocupado e longe de casa durante a noite.

"Vou perguntar à minha mãe", retorquiu a garota. "Mas só se for depois
das aulas. Não podemos estar sempre a desaparecer à hora da sesta, pois
não?"

O sino da escola voltou a soar e Nadejda juntou-se a um grupo que se
encaminhava para a aula de Japonês. A professora, a senhora Yokochi, era
uma mulher de meia-idade, pequena e com o cabelo apanhado, embora
todos a notassem sobretudo pela voz, tão baixa que os alunos chegavam a
limpar a cera dos ouvidos antes das aulas para se assegurarem de que
conseguiam escutar.



Logo que entrou na sala, Nadejda tirou os livros da mala e pousou-os na
carteira. Não desgostava das aulas de Japonês. Na verdade aprendera até a
apreciar a língua e já dominava o alfabeto Katakana. Além do mais, a
senhora Yokochi não podia ser encarada como hostil, uma vez que era
casada com um russo e falava russo.

A professora entrou na sala e todos os alunos se puseram de pé e
fizeram uma vênia, como exigiam as autoridades educativas japonesas, e
saudaram-na em coro.

"Bom dia, professora Yokochi."
Nesse dia, porém, Nadejda reparou que a professora não trazia livros,

como era habitual. Mais ainda, a senhora Yokochi segurava uma caixa de
cartão e pareceu-lhe algo triste.

"Não sei se sabem, mas hoje é o dia em que se celebram os mártires da
guerra", anunciou a professora. "Em vez da aula normal, vamos por isso ao
Memorial de Guerra prestar a nossa homenagem aos bravos soldados
japoneses que caíram e aos que continuam a cair nesta guerra para libertar a
Ásia da opressão dos capitalistas ocidentais e dos imperialistas
bolcheviques."

Um rumor de desagrado percorreu a sala.
"Senhora professora, tem mesmo de ser?", questionou um aluno à

direita de Nadejda. "Nós somos russos, não temos nada a ver com os mortos
da guerra entre os japoneses e os chineses..."

"Não é uma guerra entre os japoneses e os chineses", corrigiu a senhora
Tanaka. "E uma guerra pela libertação da Ásia, já vos disse. E sim, bem sei
que vocês são russos, mas todas as escolas de Dairen têm de obedecer às
regras do Ministério da Instrução Pública em Tóquio. A cerimônia no
Memorial de Guerra é obrigatória em todas as escolas que funcionam em
território japonês."

"Não é território japonês, sua anã enfezada", rezingou em voz baixa
outro aluno, sentado atrás de Nadejda. "Será que a parva não sabe que
estamos na China?"

A professora olhou na direção do burburinho.
"Alguém disse aí alguma coisa?"
"Nada, senhora professora. Nada."
A senhora Yokochi não ficou convencida; percebia que havia alunos a

resmungar, mas decidiu deixar as coisas ficarem por ali. Além do mais,
tinha outras preocupações. Meteu uma mão na caixa de cartão que segurava



desde o início da aula e retirou do interior um emblema redondo e amarelo.
Ergueu-o no ar e voltou-o na direção dos alunos para que o vissem bem.

"Há aqui algum judeu?"
Levantaram-se algumas mãos.
"Sou judeu russo, senhora professora", disse um dos estudantes, por

sinal o mais irrequieto da turma. "Se forem precisas aulas de ídiche é só
falar comigo."

Não o disse por piada, até porque não era hábito nem aceitável os
alunos gracejarem com os professores. Mesmo assim ouviram-se alguns
risos na sala.

"A partir de agora todos os judeus têm de usar este emblema na roupa",
anunciou a professora, ignorando a sugestão do aluno. "E uma decisão do
governo. Os vossos pais também terão de os usar, mas os emblemas deles
ser-lhes-ão entregues nos empregos. Quando sairmos venham aqui a esta
caixa buscar os vossos. Alguma dúvida?"

"Para que é isso, professora?"
"Estamos em guerra e o governo imperial quer todos os estrangeiros

devidamente identificados."
Sempre insistente, o estudante que falara das aulas de ídiche não

desarmou.
"Mas há mais estrangeiros além de nós..."
Como para lhe responder, a professora pousou a caixa de cartão sobre a

mesa e pegou noutra caixa, que estava escondida por baixo da secretária. Lá
de dentro tirou um outro emblema, este um pouco mais pequeno e com o
formato de um escudo, no interior do qual se encontrava pintada a bandeira
imperial russa czarista.

"Os alunos russos terão de usar este emblema na roupa." Voltou a varrer
a sala com o olhar. "Alguma dúvida?"

"O que fazem os que são judeus e russos, como eu?", quis saber o
mesmo aluno. "Usamos o emblema amarelo ou o emblema da bandeira?"

"Os judeus, russos ou não, usam todos o amarelo. Os restantes usam o
outro... desde que sejam russos, claro. Entendido?" Depositou as duas
caixas de cartão sobre a mesa. "Muito bem, venham aqui buscar os vossos
emblemas e depois formem no recreio para partirmos."

A aula estava terminada, se é que se podia dizer que se tratara de uma
aula. Os alunos formaram fila diante das mesas e tiraram das caixas os
emblemas que lhes eram destinados. Nadejda pregou o seu ao peito, sobre o



coração, com um vago sentimento de humilhação. Por que teriam de ser
assim identificados? Acaso pensariam os japoneses que todos os russos
eram bolcheviques perigosos? Nada daquilo era claro, mas o emblema
serviu para lhe lembrar que, quisesse ou não, russos e japoneses estavam
em campos opostos.

Considerando a insistência das autoridades educativas japonesas na
necessidade de se respeitar a sesta, a autorização para que Nadejda saísse à
tarde com a mãe para o dentista acabou por ser relativamente fácil de obter.

As duas apanharam o eléctrico e apearam-se na parada a seguir ao Hotel
Yamato, propriedade da Companhia dos Caminhos de Ferro do Sul da
Manchúria. Por detrás do hotel situava-se a colina com o mais imponente
edifício da cidade, o hospital, construído pela mesma companhia e
considerado um dos maiores do Extremo Oriente.

"Nada parva, a doutora Shuvalova", constatou Tatiana. "Montou o
consultório perto do hospital de modo a ter a clientela mesmo à mão de
semear. Aposto que está a fazer um belo pé-de-meia."

Entraram no consultório e a recepcionista mandou-as aguardar numa
salinha de espera. Sentiam-se ambas nervosas. Afinal estavam no dentista e
não havia quem gostasse de visitar um lugar daqueles.

Os dois gritos de dor que de repente ouviram da salinha onde a doutora
Shuvalova tratava um paciente não contribuíram para as acalmar. Fizeram
ainda um esforço para conversar, chegaram a trocar umas palavras inócuas
sobre o estado do tempo, mas estavam de tal modo inquietas com a
aproximação da consulta que acabaram por se calar.

A porta do gabinete abriu-se e o paciente que gritara momentos antes
saiu com a palma da mão sobre a face inchada e uma expressão dorida a
pesar-lhe nos olhos. O cliente arrastou-se até à recepção para pagar e a
doutora Shuvalova apareceu à entrada da sala de espera e fez com a mão
um sinal a chamá-las.

"Vai tu", sugeriu Tatiana, com uma cotovelada à filha. "Despachas-te
mais depressa."

"Eu? Não, vai a mãe, que é quem está com dores."
Nenhuma das duas queria ir primeiro, mas a dentista resolveu o caso

chamando-as às duas ao mesmo tempo. Depois de inquirir cada uma sobre
as suas queixas, a doutora Shuvalova mandou Nadejda sentar-se primeiro.
A salinha tinha uma mesa com jornais espalhados, as primeiras páginas



com referências a novas escaramuças entre japoneses e chineses no Norte
da China.

"Já viu esta situação, dona Tatiana?", perguntou a dentista enquanto
inspecionava a boca escancarada da filha. "Os japoneses assinaram com os
alemães um pacto contra o Comintern, hein?"

"Pois é, pois é."
"E a nossa Rússia? O que acha a senhora que devia fazer perante esta

ameaça? Deveria invadir a China para enfrentar logo os japoneses ou será
melhor que continue a apoiar o Partido Comunista Chinês da forma como
tem feito até agora? Qual é a sua opinião?"

As perguntas pareciam incongruentes e despropositadas e Tatiana
interrogava-se sobre o motivo que levaria a dentista a abordar um assunto
de tal delicadeza. Ainda assim, não pôde deixar de responder.

"Eu... sabe que o melhor era não existirem guerras e os japoneses não
atacarem..."

A dentista pôs-se a sacudir a cabeça, como se dissesse que não.
"Dizia a senhora?"
Tatiana não estava a perceber o que se passava. A médica fazia-lhe

perguntas e depois dizia-lhe que não com a cabeça e a seguir insistia que
respondesse? O que diabo quereria tudo aquilo dizer?

"Quer dizer... eu de política não sei muito... Quero é que não me
incomodem. Aliás, foi por isso que saímos da Rússia. Não queremos
confusões, só desejamos que nos deixem sossegados."

"Mas não tem opinião sobre o Pacto Anti-Comintern entre o Japão e a
Alemanha e sobre como a Rússia deveria proceder?"

Apesar de ter sido ela a perguntar, a doutora Shuvalova voltou a sacudir
negativamente a cabeça. Seria possível que a dentista não estivesse boa da
cabeça? Tatiana não sabia o que pensar de tudo aquilo. Talvez o melhor
fosse calar-se.

"Eu... enfim, não. Não tenho opinião sobre nada."
"Nada?"
"Nada."
"Nem sobre o rapto do presidente Chiang Kai-shek?
"Olhe, doutora, eu não acho nada."
A dentista pareceu desistir e concentrou-se no seu trabalho. Apenas

descobriu uma cárie ainda a nascer num dos molares de Nadejda e



removeu-a, aconselhando-a a ser "menos gulosa e mais moderada nos
pirojki". A seguir deu a consulta por concluída e mandou-a sair e aguardar.

A garota instalou-se na sala de espera. Sair do gabinete da dentista foi
um alívio, apenas mitigado pela pena que sentia da mãe. O normal quando
se ia ao dentista era o dente afetado ser arrancado com um alicate. A
operação revelava-se tão dolorosa e produzia tantas golfadas de sangue que
os consultórios mais pareciam talhos. Nadejda perguntava-se mesmo se, em
vez de vir gastar dinheiro à dentista, a mãe não devia antes ter escolhido o
método tradicional de amarrar a um fio o dente que lhe dava problemas e
atá-lo à maçaneta da porta, de modo que quem a abrisse o arrancasse de um
só golpe. Era uma técnica brutal, bem entendido, mas ao menos tudo
acabava num instante rápido e imprevisto, em vez daquela tortura
prolongada na cadeira de um consultório.

"Aaaagh!"
O grito gutural da mãe deixou-a nervosa. Provavelmente a dentista

começara a arrancar-lhe o dente e o momento mais difícil chegara. Talvez
por causa dos nervos, Nadejda teve vontade de urinar. Onde seria o quarto
de banho? Pensou em perguntar à recepcionista, mas viu-a embrenhada
num livro. Além do mais, a garota sentia-se de tal modo nervosa que nem
se achava capaz de falar. Porém, precisava mesmo de ir ao quarto de banho.

Olhou em redor e deteve-se numa porta ao lado do gabinete onde a
doutora Shuvalova atendia os pacientes. Devia ser ali.

“Ai, ai, ai!"
As coisas pareciam estar mesmo difíceis para a mãe. Nadejda pôs-se de

pé e dirigiu-se à porta que lhe parecera ser do quarto de banho. Aflita,
agarrou a maçaneta e rodou-a, mas imobilizou-se logo que abriu a porta.

Diante dela estava um homem asiático sentado numa cadeira com
auscultadores nos ouvidos, os fios ligados à parede. O desconhecido virou-
se para ela, igualmente surpreendido, e ambos ficaram um longo momento
de olhos trancados, ela a tentar perceber o que via, ele a procurar identificar
a pessoa que lhe entrara inopinadamente no quarto.

"Yare yare!", exclamou o asiático. "Saia daqui!"
Sem dizer uma palavra, Nadejda deu um passo atrás e fechou a porta. A

seguir regressou ao seu lugar, movendo-se com gestos mecânicos e
esquecida já da vontade de fazer xixi, e sentou-se com ar de pasmo.

O que estaria aquele japonês ali a fazer?



O lanche no hotel da praia de Hoshigaura era realmente tentador. O
estabelecimento situava-se num parque verde junto à praia, no meio de
bangalôs e à frente de um campo de golfe. Além do capilé, serviram a
Nadejda alguns pirojki suculentos e um blini que devorou de uma assentada
perante o olhar impressionado de Yuliy.

"Nossa, que gulosa me saíste!"
A garota riu.
"A dentista também acha", observou. "Diz que tenho de ter cuidado com

os doces..."
"Ah, pois! Foste à doutora Shuvalova. Doeu?"
Ela abanou a cabeça.
"Foi só um exame de rotina, já te expliquei." Inclinou-se para ele e

estreitou as pálpebras, com ar de mistério. "Sabes que a doutora Shuvalova
é uma espia?"

"Oh, vá lá..."
“A sério. Espia os pacientes que vão ao consultório."
O rapaz esboçou uma careta cética.
“Que peteira me saíste!", zombou. “Acho que andas a ler muitos livros

do John Buchan..."
“Não acreditas? Olha, quando fui ao consultório dela quis ir ao quarto

de banho e sem querer abri a porta da sala ao lado do gabinete da doutora
Shuvalova. Sabes o que vi? Um homem sentado a uma mesa com
auscultadores nos ouvidos."

“Devia ser o marido a ouvir rádio..."
“Era um asiático, Yul. E japonês, ainda por cima."
“Como é que sabes? Perguntaste-lhe?"
“Ora, praguejou em japonês." Voltou a falar em tom conspirador. “Sabes

o que te digo? A doutora Shuvalova tem no consultório um espião japonês a
escutar as conversas dela com os pacientes russos."

“Não acredito. Ainda noutro dia o meu pai foi à consulta dela e não me
contou nada disso."

“O homem está escondido no quarto ao lado. Da próxima vez ele que
abra essa porta e vai ver. Há lá um espião ouvindo as conversas dos
pacientes."

Nada interessado em alimentar o tema, que lhe parecia uma fantasia
mirabolante, Yul fitou o prato dela.

“Já acabaste?"



Nadejda já comera os pirojki e o blini e não admirava que não lhe
apetecesse mais nada.

“Hmm-hmm."
O rapaz saltou do lugar e foi para a passagem do hotel que dava acesso

à praia. Sentou-se num degrau e tirou os sapatos, convidando-a a fazer o
mesmo.

“O primeiro a chegar à água ganha."
“Oh, grande feito. És rapaz, és mais rápido que eu."
Ele apontou para um ponto no areal, sugerindo que Nadejda fosse para

ali.
“Dou-te dez metros de avanço."
A praia de Yoshigaura tinha o formato de uma meia lua que culminava

num pequeno promontório rochoso e coberto de verdura que entrava pelo
mar. A areia era branca e o pôr do Sol famoso pela magnificência, mas a
eles o que interessava era o imenso espaço vazio por onde podiam correr
livremente, rindo e cabriolando como duas crianças grandes.

“Não me apanhas!", atirou ela, provocadora. “És um molenga! Não me
apanhas!"

“Já vais ver!"
Yuliy desatou a correr pelo areal e a garota fugiu às gargalhadas, o

cabelo loiro ao vento, a ziguezaguear quando o viu prestes a alcançá-la.
Com isso ganhou alguns segundos de liberdade, mas nada mais. Ele era
realmente mais veloz. Movendo-se como um felino, Yuliy foi encurtando a
distância e, quando ficou a um metro dela, saltou e atirou-a à areia.

"Socorro!", gritou Nadejda entre risadas juvenis. "Ele quer me matar!
Acudam!"

Rolaram pelo areal até se imobilizarem a poucos metros da água, ela de
barriga para cima, ele a prendê-la e a segurar-lhe os braços em posição
dominadora.

"Quem é molenga? Hã? Quem é?"
A garota contorceu-se, esforçando-se por se libertar das mãos de Yuliy.
"Larga-me!" Riu-se. "Socorro!"
"Quieta."
Nadejda debateu-se ainda, mas o rapaz era muito forte e ela cedeu.
"Apanhaste-me..."
As risadas transformaram-se em sorrisos e depois morreram. Ficaram os

dois de olhar preso um no outro, os rostos próximos, as respirações



entrecortadas, até que a prisão em que os braços fortes dele a mantinham se
transformou num abraço e os lábios de ambos se colaram num beijo longo e
temo.

Nadejda rendera-se a Yul Brynner.



XIV

O normal seria o pretendente ir a casa dos pais da garota tomar chá e
cruzar-se aí pela primeira vez com ela, mas Bang não se sentia à vontade
com tradições antiquadas como aquela numa instituição tão moderna como
o campus da universidade americana de Peiping. Além disso, e em
consideração pela relutância da filha em casar-se com um desconhecido,
achou que lhe devia dar espaço. Permitiu por isso que ela conhecesse o
rapaz sem a vigilância e a pressão familiar, a exemplo do que acontecia no
Ocidente. Ficou assim combinado que o primeiro encontro entre os dois não
contaria com a presença dos pais de nenhum deles. Seria contudo uma
reunião vigiada, como requeriam os bons costumes, e decorreria em terreno
neutro.

A Cidade Púrpura.
Lian-hua chegou acompanhada pela irmã e pela erh-mah ao parque

central situado dentro das muralhas do complexo residencial e
administrativo dos imperadores chineses em Peiping, a Cidade Púrpura,
também conhecida por Cidade Proibida. Cruzaram a porta do Poder Divino,
a entrada norte do perímetro outrora sagrado, e passaram diante de cartazes
a pedir aos transeuntes que não escarrassem na via pública, uma iniciativa
do Movimento da Vida Nova, a campanha lançada pelo Kuomintang para
criar consciência cívica no país.

A garota inspecionou os homens que por ali circulavam.
"Onde estará ele?"
"Tenha calma, menina", disse a erh-mah. "Ficou combinado que nos

esperaria no Átrio da Paz Imperial."
Encaminharam-se para o local. Lian-hua não sabia verdadeiramente o

que esperar. Devido à educação recebida na escola americana, um
casamento com um desconhecido por princípio não lhe agradava, mas quem
sabe se não teria uma surpresa e lhe apareceria um príncipe encantado?
Além do mais, não fora Confúcio que dissera que em tudo havia beleza,
embora nem todos reparassem nela? Seria Lian-hua capaz de ver a beleza
que decerto existiria no seu pretendente, fosse ele quem fosse? Por que não?

A meio do caminho notou que vários homens de changshan azuis
estavam aglomerados em torno das bancas de jornais na praça que se abria a
seguir à entrada; eram membros da Sociedade para a Aplicação dos Três



Princípios do Povo, igualmente conhecidos por camisas azuis. A garota
passou por eles e correu os olhos curiosos pelos cabeçalhos. Toda a
imprensa trazia notícias sobre o incrível sequestro do chefe do Kuomintang
e especulava sobre a iniciativa da mulher, madame Chiang Kai-shek, que
dois dias antes partira para Xi'an.

"Os bandidos vermelhos vão pagar cara esta afronta", vociferava um
dos camisas azuis. "Ai vão, vão!"

"Vamos fazer-lhes como lhes fizemos no monte Dabie, lembram-se?",
grunhia outro. "Matamos meio milhão desses animais e agora havemos de
matar outros tantos. Os vermelhos hão de amaldiçoar o dia em que
nasceram!"

As três não se detiveram por ali. Não lhes agradava estarem entre os
camisas azuis, e de resto nenhum daqueles títulos era novidade.
Amedrontada e intimidada, a erh-mah fez sinal às meninas para se
apressarem e seguirem em frente.

"Vamos embora daqui!"
O Jardim Imperial da Cidade Púrpura estava coberto de neve e Chu-hua,

animada pela energia irrequieta dos seus doze anos, saltitava no manto
branco que se estendia pelo parque, divertindo-se com as pegadas que ia
deixando na superfície fofa.

"E se fizéssemos um boneco de neve, Lian-hua?"
A irmã abanou a cabeça.
"Não há tempo para isso" disse, com um gesto impaciente a ordenar-lhe

que a acompanhasse. "Anda, temos de nos despachar."
Atravessaram o Jardim imperial e dirigiram-se ao Átrio da Paz Imperial,

a principal estrutura do parque e o local onde o pretendente a aguardava.
Quando chegaram sentaram-se a uma mesa e Lian-hua percorreu o espaço
com o olhar, na esperança de ver o príncipe dos seus sonhos. Ninguém.
Seria possível que Yuan Dong ainda não tivesse chegado?

Pediram um chá e foi na altura em que o empregado já se afastava que
se aperceberam da presença da senhora Fang junto à mesa onde se haviam
instalado.

"Bom dia, menina Lian-hua", cumprimentou-a a mei po. Fez sinal a um
rapaz que a acompanhava. "Gostava de lhe apresentar uma pessoa. O senhor
Yuan Dong."

Com o coração subitamente aos saltos, a garota pôs-se de pé mas
manteve os olhos baixos. Não se atreveu a fitar o pretendente e fez uma



vênia.
"Bom dia, senhor Dong."
O desconhecido assentiu com um movimento de cabeça.
"Bom dia", respondeu simplesmente.
A senhora Fang foi buscar duas cadeiras à mesa vizinha e sentou Yuan

Dong entre Lian-hua e a erh-mah.
Fez-se um silêncio embaraçado. O pretendente não dizia nada e a garota

ficou de olhar fixo no tampo da mesa, fingindo observar ali algo
interessante enquanto pelo canto do olho ia examinando Yuan Dong. O
ideal seria observá-lo diretamente, para estudar melhor o seu rosto, a forma
como se vestia e comportava, mas não se sentia à vontade para o fazer. De
qualquer modo era um rapaz magro e mais velho do que ela, talvez de vinte
e cinco anos, nem bonito nem feio, apenas um como muitos outros.
Definitivamente, não se tratava do príncipe com que sonhara, embora isso
nada quisesse dizer, tentou convencer-se. No fundo sempre soubera que os
príncipes encantados não condiziam com casamenteiras profissionais.

"Está um lindo dia, não está?", disse a senhora Fang, numa tentativa de
quebrar o gelo entre os pretendentes. "Apesar do frio, este sol é excelente
para um passeio pela Cidade Púrpura. Não lhe parece, menina Lian-hua?"

A garota manteve os olhos colados à mesa.
"Sim."
Dali não sairia nada, percebeu a experiente mei po. Estava na altura de

se voltar para o pretendente.
"A menina Lian-hua está a costurar um chi pao de seda com base num

modelo de Xangai", informou-o. "É muito hábil com as agulhas e a
tesoura."

Yuan Dong anuiu.
"Excelente", disse numa voz sumida. "Assim também poderá tratar-me

da roupa."
A observação não agradou a Lian-hua. Que quereria ele dizer com

aquilo? Era verdade que, casando, lhe cabia a ela tratar da roupa, mas não
haveria nada mais apropriado para dizer naquelas circunstâncias? Em geral
os rapazes chineses não sabiam comportar-se com pessoas do sexo oposto;
não havia hábito disso, o que os tornava desajeitados. Toda a forma
desastrada de eles se relacionarem com garotas se cristalizava no que Yuan
Dong acabara de dizer. Tinha de dar algum desconto, mas isso não impediu
que aquelas palavras lhe caíssem mal.



Sentindo-se provocada, Lian-hua levantou os olhos azuis e fitou-o
enfim diretamente.

"Na verdade há coisas que considero mais interessantes do que a
costura", disse num leve tom de desafio. "A leitura, por exemplo. Já leu
Sensibilidade e Bom Senso?"

O pretendente arqueou as sobrancelhas, surpreendido por ela o
questionar.

"Perdão?"
"Jane Austen. Nunca leu?"
"Quem?"
"É uma escritora inglesa que aprecio muito."
O rapaz fez um gesto de enfado.
"Oh, os livros dos yang guizi!", exclamou com um certo desdém. "Uma

perda de tempo."
"Acha? Mas repare que se aprende muito com eles."
"O quê, por exemplo?"
"Olhe, a ter sensibilidade e bom senso."
"O que quer dizer com isso?"
"Quero dizer que se aprendem aí as relações entre as pessoas, a maneira

como um homem deve falar com uma mulher, como se devem dar os dois, a
consideração pelos sentimentos mútuos, o respeito um pelo outro... muitas
coisas."

Yuan Dong considerou o que acabava de ouvir.
"O respeito é sem dúvida muito importante", concordou. "Quanto à

forma como homens e mulheres se falam, não sei. Kong Fuzi disse que as
palavras bonitas e uma presença insinuante raramente estão associadas à
verdadeira virtude." "É verdade", reconheceu ela. "Mas o nobre Kong Fuzi
também disse que nunca devemos esquecer a gentileza e que a amabilidade
é uma das cinco qualidades da verdadeira virtude. As palavras bonitas
fazem parte da relação correta entre as pessoas e cultivam os bons
sentimentos. Porquê evitá-las?" Fez-se um silêncio entre os dois e Lian-hua
não percebeu bem se estavam de acordo ou não. Não sabia o que pensar do
seu pretendente. Pela aparência física, Yuan Dong não lhe agradava nem
desagradava. Era manifestamente desajeitado nas palavras e pelos vistos
não se interessava por literatura, e isso jogava contra ele. Por outro lado,
citara Confúcio, o que tocava num ponto sensível da educação da garota.
Nunca esquecera as lições do avô Lao no Pavilhão Púrpura sobre os



ensinamentos do velho sábio chinês; era uma das memórias mágicas que
guardava da infância. Seria mesmo o rapaz conhecedor da velha filosofia ou
teria citado Confúcio apenas para a impressionar?

Foi a senhora Fang que voltou a intervir para reanimar a conversa, e
sobretudo para proteger o pretendente da sua própria falta de jeito.

"O senhor Dong pode não ser um homem de palavras bonitas nem de
grandes leituras", observou, "mas tem um belo futuro à sua frente, não é
verdade?" Inclinou-se para ele. "Não quer falar-nos sobre os seus projetos?"

"O meu futuro está ligado aos negócios do meu pai", disse o rapaz,
claramente mais à vontade neste tema. "Estou a apontar para um cargo
importante na empresa de distribuição das Cervejas Ewo em Pequim."

"A sério?", disse Lian-hua, não sem ironia.
"Fiz um curso de Contabilidade que o meu pai considera muito útil.

Bem vê, as Cervejas Ewo apareceram há muito pouco tempo, só alguns
meses, e estão ainda em crescimento. O nosso plano é..."

As palavras de Yuan Dong perderam-se na mente de Lian-hua. Fazia
semblante de seguir com atenção o que ele dizia, como se tudo fosse
fascinante, mas não passava de fingimento. Vendo bem, que lhe
interessavam a ela os projetos daquele desconhecido sobre as vendas de
uma marca de cerveja?

Um súbito burburinho ergueu-se de uma das mesas vizinhas,
despertando Lian-hua do torpor em que caíra enquanto escutava o longo
monólogo de Yuan Dong sobre o seu futuro. Vários homens começaram a
discutir num estado de abrupta euforia e alguns fragmentos soltos do que
diziam chegavam à mesa da garota.

”... Stalin interveio e Mao teve de ceder", dizia um idoso. "Isso foi
decisivo para..."

"... crucial foi o Xu En-lai", argumentava outro, falando por cima do
primeiro. "E as posições dos ingleses e dos americanos? Olha que os yang
guizi também contribuíram para..."

"... um alívio", opinava um terceiro. "O general Chiang Kai-shek foi
inteligentíssimo! Wah! Quando todos achávamos que ele devia atacar os
piratas anões, conteve-se com nervos de aço. Afinal estava só a ganhar
tempo até o nosso exército ficar pronto para os enfrentar e..."

As vozes perdiam-se no meio de tanta excitação. Tornou-se claro que o
incidente do sequestro, notícia que nesses dias agitava toda a China,
transformara o general Chiang Kai-shek num herói nacional. Ah, como



gostavam os chineses de vítimas! Se o general tivesse percebido ter-se-ia
talvez deixado raptar muito tempo antes. A quantos trabalhos se teria
poupado!

"Ay ah”!, exclamou a senhora Fang, incomodada com o vozerio que
interrompera a brilhante exposição de Yuan Dong sobre os seus projetos
profissionais. "Esta gente não tem modos."

"Deve ter acontecido alguma coisa", alvitrou Lian-hua. "Caso contrário
não faziam tanto barulho."

O pretendente abanou a cabeça.
"São é mal-educados."
Mas a garota sentiu que algo de importante se passava. Apesar de saber

que não devia interpelar desconhecidos, uma coisa que as chinesas honradas
não faziam, não foi capaz de se conter e estendeu o braço para tocar nas
costas de um homem que de pé ao lado dela acompanhava o debate em
silêncio.

"Desculpe, o que se passa?"
O homem virou-se e, ao ver quem o questionava, esboçou uma

expressão displicente.
"Não é assunto para garotas."
"O meu pai é do Kuomintang", apressou-se ela a dizer. "Aconteceu

alguma coisa ao general?"
O homem quase deu um salto, subitamente intimidado por se ver

interpelado pela familiar de alguém que pertencia ao partido no poder.
Quem sabia se a garota tinha relação com algum dirigente do Kuomintang,
talvez mesmo o próprio chefe supremo?

"Aconteceu, aconteceu", assentiu, de repente obsequioso. "Acabaram de
chegar notícias de Xi'an, menina."

"A sério? O que foi?"
Tal como a China inteira, ela própria acompanhava o rapto do chefe do

Kuomintang com paixão. No fim de contas estava em jogo a vida do
presidente do país, um drama com tais ingredientes que mais parecia
retirado diretamente das páginas palpitantes do Sonho no Pavilhão
Encarnado, o grande romance de Cao Xueqin que então a maravilhava. Até
a intervenção de madame Chiang Kai-shek contribuía, com a sua pitada
romântica, para apimentar a história. Que grande amor o dela e do general!

"Foi madame Chiang Kai-shek", esclareceu o homem. "Pelos vistos
arrancou um acordo entre o Kuomintang e os bandidos vermelhos. O



general, apraz-me dizer, foi libertado."
O rosto de Lian-hua iluminou-se. Não era só a notícia em si, era todo o

romantismo que a rodeava: a incrível história de uma mulher que fora ter
com o inimigo para salvar o marido.

"Wak!"
O homem sorriu, agradado por ser o arauto de boas notícias para aquela

que já imaginava ser a amante ou sobrinha ou filha do homem forte da
China. A beleza da garota e os seus exóticos olhos azuis afiguravam-se-lhe
uma prova inequívoca da sua proximidade ao poder.

"E acabou de chegar outra informação", acrescentou. "Pelos vistos os
dois partidos criaram uma nova frente unida."

"O quê?"
"Sabe o que isso significa, não sabe?"
Ninguém no Átrio da Paz Imperial ignorava o significado da notícia. As

consequências de uma aliança entre o Kuomintang e o Partido Comunista
eram tremendas. A vida de todos os habitantes do país ia decerto mudar. Foi
uma vez mais a própria Lian-hua que articulou a conclusão lógica e
inevitável.

"Ayah! A China vai entrar em guerra com o Japão!"



XV

A porta do apartamento do primeiro andar abriu-se e o rosto duro e
circunspecto da governanta espreitou para o exterior e cravou-se no oficial
que depois de tocar à campainha aguardava no átrio com o boné entre as
mãos, como uma criança acabrunhada a apresentar-se diante da preceptora
severa.

"Bom dia, dona Maria", cumprimentou Artur com especial deferência,
intimidado por aquele olhar frio e perscrutador. "O senhor doutor por acaso
está?"

"O senhor doutor tem uma visita."
A resposta foi seca e deixou o visitante ainda mais acanhado; a

governanta tinha fama de hostilizar as visitas quando não estava na
presença do patrão, e ali estava a prova.

"E que... enfim, ele disse-me que passasse por cá a esta hora. Ou será
melhor eu...?"

Dando um passo para o lado, como quem concedia um grande favor,
Maria de Jesus fez-lhe sinal de que entrasse. Artur franqueou a porta com
timidez e, num silêncio pesado, acompanhou a governanta pelo corredor até
ao escritório.

"Maria!", chamou uma voz aflautada de uma das divisões do
apartamento. "Quem é?"

"É o senhor coronel Teixeira, senhor doutor."
Após uma curta pausa, ouviram-se passos a aproximar-se e Salazar,

magro e seco no seu habitual traje preto de agente funerário, apareceu na
porta do escritório.

"Coronel Teixeira, bons olhos o vejam!", exclamou, estendendo-lhe o
braço para o cumprimentar. "Pontual como sempre!"

Apertaram as mãos.
"Já vi que o senhor doutor continua a trabalhar aos domingos",

constatou Artur, pouco à vontade por aparecer ali num dia tão pouco
convencional. "Acaso vossa excelência não descansa?"

"O estado não me paga para que me entregue a mundanismos, mas para
que empregue o meu tempo resolvendo os problemas essenciais."

"Sim, mas o senhor doutor também tem direito ao repouso. Seja como
for, fico-lhe muito grato por me receber pessoalmente, considerando tratar-



se de um domingo e também os inúmeros afazeres que o ocupam."
"Nem imagina, meu amigo! Nem imagina! Só lhe digo, esta guerra em

Espanha é o cabo dos trabalhos!"
"Não o queria de modo algum incomodar, até porque a dona Maria me

informou de que vossa excelência tem uma visita, mas considerando que o
senhor doutor assumiu a pasta de ministro da Guerra, e sendo eu um militar
tutelado justamente pelo Ministério da Guerra, não vi outro remédio que
não fosse incomodá-lo."

"Fez muito bem. Isto de ocupar quatro pastas ministeriais ao mesmo
tempo está a dar cabo de mim. São só arrelias, nem lhe passa pela cabeça!"

Artur arregalou os olhos.
"Quatro pastas ministeriais?", admirou-se. "Pensei que fossem três..."
"Quatro, senhor coronel. Não se esqueça de que sou de ministro da

Guerra, ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro das Finanças, além
de presidente do Conselho, claro. A chefia do governo é na prática uma
pasta."

"Caramba!", exclamou. "Nem sei como vossa excelência aguenta..."
"Sabe, decidi acumular as três pastas ministeriais com a de chefe do

governo devido aos graves acontecimentos internacionais. Isto significa que
não tenho descanso, como é evidente, mas é necessário fazê-lo porque as
questões da guerra, das finanças e das relações com o mundo exterior estão
todas relacionadas e carecem de uma atenção cuidada e criteriosa da minha
parte." "Vossa excelência é infatigável."

"Nem tanto, nem tanto", foi a resposta. "As minhas enxaquecas são
terríveis e vão-se agravando. As tonturas pioraram e a minha vista afadiga-
se com tantas leituras. Isto está pavoroso." "O senhor doutor precisa mesmo
de descansar..."

"Quem me dera. De tantos trabalhos e cuidados fui gastando as forças e
perdi a saúde, que sinto não se restabelecerá jamais. Repare, eu não me
queixo, mas vejo aí mais um motivo para que não sejam gastas em me
combater energias que melhor se empregariam em me ajudar ou, chegada a
hora, em me substituir." "Ora essa, senhor doutor!", protestou Artur. "O que
é isso? Vossa excelência é... é insubstituível!"

Salazar pegou no braço do visitante pelo cotovelo e puxou-o para a sala.
"Gentileza a sua", disse. "Venha, ande daí."
"Não queria incomodar."



Deram três passos pelo corredor e entraram na sala. Artur deparou-se
com um homem engravatado de ar distinto sentado num sofá. Era um
sexagenário de cabelo e bigode grisalhos, os olhos azul-claros e a tez muito
pálida a denunciarem a origem nórdica.

"O senhor embaixador de Inglaterra, Sir Charles Wingfield", apresentou
o anfitrião. "Não sei se se conhecem."

Os homens apertaram as mãos.
"Muito prazer."
"How do you do?"
A presença do diplomata levou Artur a lançar um olhar inquisitivo ao

chefe do governo.
"O senhor doutor prefere que eu volte ruais tarde, ou até noutro dia?"
Salazar indicou uma cadeira ao lado da lareira.
"De modo nenhum!", disse. "E importante que o senhor coronel assista

a esta minha reunião com o senhor embaixador de Inglaterra, pois servirá
decerto de introdução ao tipo de missão de que planeio incumbi-lo." Fez um
gesto na direção da cadeira ao lado da lareira. "Peço-lhe por isso que
aguarde aí um bocadinho enquanto termino a conversa, pode ser?"

"Com certeza, senhor doutor."
O ditador tirou do bolso interior do casaco um relógio de ouro seguro

por uma corrente, à moda antiga, e espreitou as horas.
"Estamos a discutir questões de estado que se encontram pendentes

entre os nossos dois velhos países e receio que me veja forçado a atrasar um
bocado o diálogo que tinha previsto consigo. Estará o senhor coronel na
disposição de me acompanhar daqui a pouco no caminho para a missa?
Seria a oportunidade ideal de trocarmos dois dedos de conversa sobre o
assunto que o trouxe cá a casa."

"Estou às suas ordens, senhor doutor."
Salazar anuiu com um movimento subtil da cabeça e, como se tivesse

mudado de página, ignorou de repente o recém-chegado e sentou-se junto
do diplomata inglês, devotando-lhe a partir desse momento toda a sua
atenção.

"Peço desculpa pela interrupção, senhor embaixador. Onde íamos nós?"
"Vossa excelência falava do conflito em Espanha..."
"Ah, justamente!" Ajeitou-se melhor no sofá e cruzou as pernas. "Pois

dizia-lhe eu que fui o primeiro a chamar a atenção da Inglaterra para o fato
de os eventos no país vizinho merecerem um acompanhamento especial.



Temo-nos cansado de dizer à Europa que a guerra civil espanhola,
independentemente da vontade e das intenções das partes em conflito, é
com absoluta evidência uma luta internacional num campo nacional, e que
forças poderosas se desenvolvem em todos os países para conseguir, por
meio de movimentos internos ou de prestações de pessoal ou material,
auxílios ao triunfo de uma ideologia que supomos não ser, ou pelo menos
até há pouco não era, a do governo oficial de Madrid. Ou seja, trata-se de
uma guerra europeia travada por procuração, a nova forma das guerras entre
os povos no presente. Mandatei no ano passado o nosso representante em
Londres, o senhor embaixador Armindo Monteiro, para explicar isso
mesmo ao vosso secretário dos Negócios Estrangeiros, o senhor Anthony
Eden. Pois ele, ao que parece, não prestou grande atenção ao assunto."

"Assim foi, doutor Salazar", reconheceu Sir Charles em português com
um cerrado sotaque britânico. "O aborrecido é que mister Eden tinha
acabado de assumir a chefia do Foreign Office e não estava talvez
sensibilizado para estas questões."

"Compreendo, mas decerto no vosso Ministério dos Negócios
Estrangeiros haveria quem o pudesse aconselhar", insistiu Salazar.
"Ninguém o tendo feito, Portugal achou-se sozinho a lidar com este
problema."

"A nossa posição sempre foi que Portugal deveria ter seguido as nossas
recomendações de cooperar com as instâncias internacionais no sentido de
aderir ao acordo de não-intervenção e isolar os beligerantes no conflito
espanhol."

"As vossas recomendações são apenas isso, recomendações."
"Somos o vosso mais velho aliado e não me parece que o seu país esteja

em condições de nos desafiar da forma como o vem fazendo em torno da
questão espanhola", protestou Sir Charles. "Sem esquadra, sem exército,
sem dinheiro, o que julga ter?"

"Razão, senhor embaixador."
O diplomata soltou com a língua um estalido contrariado.
"Ora, ora! Vossa excelência terá de fazer o que lhe pede o governo de

sua majestade..."
A frase foi enunciada em voz baixa, carregada de insinuações e até uma

pitada ameaçadora, o que levou Salazar a dar um salto no lugar e a pôr-se
de pé, num arremedo de indignação.

"Saiba, senhor, que não tenho medo de morrer de medo!"



Sir Charles arregalou os olhos, apanhado de surpresa por aquela reação
intempestiva, e abriu as mãos para tentar acalmar o anfitrião.

"Por favor, não me interprete mal!", apressou-se a dizer, percebendo que
fora longe de mais e corrigindo o tiro. "Estou a falar-lhe em pedidos da
nossa parte, nada mais. O governo de sua majestade respeita e respeitará
sempre o seu velho aliado, independentemente das desavenças que
possamos ter em torno da guerra em Espanha."

Ao ouvir estas palavras, o ditador pareceu acalmar e voltou a acomodar-
se na poltrona.

"Pois sim", murmurou em tom cortante. "A Inglaterra está talvez
demasiado habituada à nossa tradicional moleza e submissão e espera que a
sigamos cegamente. O seu país, senhor embaixador, é uma potência a que
mais de um Século de absoluta subserviência da parte de Portugal quase
deu o direito de se julgar em situação de mandar aqui soberanamente.
Sendo assim no passado, no entanto, não o é agora. Somos e continuaremos
a ser aliados, mas a aliança não é toda a nossa política externa e não é à
Inglaterra que compete defender antes de nós, ou mesmo contra nós, todos
os nossos interesses. A Inglaterra tem de compreender que se jogam em
Espanha interesses específicos portugueses e, se têm surgido entre nós
algumas discordâncias, elas não se devem necessariamente à grande política
de não-intervenção mas à forma adequada de a executar. A maneira como
ela estava pensada beneficiava os comunistas, e isso Portugal não podia
consentir."

"Pois, mas vossa excelência tem de compreender que a irredutibilidade
portuguesa deixou o governo de sua majestade numa posição difícil não só
junto da França como a nível interno até. Most awkward indeed! Vossa
excelência está a par das críticas que a oposição trabalhista fez no
parlamento ao nosso governo por causa da ajuda portuguesa ao exército
espanhol que se revoltou contra o governo de Madrid?"

Este último argumento levou Salazar a estreitar as pálpebras e de novo a
esfriar a voz.

"Os superiores interesses de Portugal, senhor embaixador, não se
deixam condicionar nem se subordinam às questões da política interna de
Inglaterra. Uma coisa dessas não posso tolerar."

O embaixador britânico pestanejou; a firmeza da resposta do ditador
apanhou-o novamente de surpresa.



"Well... I see. O problema, doutor Salazar, é que, quer queiramos quer
não, o atual governo das esquerdas em Espanha ganhou as eleições, mesmo
que por uma margem estreita. Como deve compreender, e sendo um país
democrático, a Inglaterra não pode apoiar uma revolta contra a
democracia."

A observação exasperou o presidente do Conselho.
"Mas qual revolta contra a democracia, senhor embaixador?",

questionou. "Em Espanha instalou-se um terror revolucionário. Oficiais e
burgueses são abatidos na via pública, autoproclamadas comissões de
vigilância ou de defesa realizam prisões aos milhares, grupos armados de
milícias populares andam a visitar as casas para deter pessoas sem mandado
judicial e são fuzilados patrões, sacerdotes e comerciantes tidos como
reacionários. O país fervilha de comissões populares e revolucionárias e o
governo, sustentado por trotskistas, comunistas, socialistas e anarquistas,
autoriza a ocupação de propriedades urbanas e rurais sem respeito pelo
direito privado nem adequado enquadramento legal, e permite ainda a
nacionalização forçada de empresas privadas e a destruição de igrejas. A
vossa embaixada em Madrid não vos dá conta destes acontecimentos?"

"Well, yes", confirmou Sir Charles. "O que se está a passar em Espanha
é de fato muito perturbador, não podemos negá-lo."

"O que lhe quero explicar, senhor embaixador, é que o exército espanhol
não luta hoje contra a democracia parlamentar, mas contra o comunismo em
Espanha. Deseja a Inglaterra a derrota de quem se opõe a esse sistema
totalitário? No dia do aniquilamento do exército espanhol não haveria senão
um triunfador e uma força política, as milícias armadas. E ninguém poderia,
infelizmente, salvar na derrocada nem a Constituição, nem o parlamento,
nem a democracia espanhola. Há de demonstrar-se que não tem razão o
esquerdismo europeu e os que prefiram enganar-se a si próprios podem
continuar a fantasiar outras hipóteses."

O embaixador britânico passou a mão pelo queixo, ponderando o que
ouvia.

"Não vou dizer que vossa excelência não tem razão. Gradualmente o
meu país vai reconhecendo que o doutor Salazar soube desde o início
analisar os acontecimentos com uma lucidez profética. Mesmo o secretário
dos Negócios Estrangeiros do governo de sua majestade, mister Anthony
Eden, já admitiu que, tendo lido as notas de vossa excelência uma vez, as
vai reler para melhor refletir sobre o seu conteúdo. E sei que o próprio



secretário de Estado americano, mister Cordel! Hull, mostrou interesse por
conhecer a atuação portuguesa nesta crise espanhola e manifestou apreço
pela clarividência da mesma. Até a França, que tem sido muito crítica do
apoio dado por vossa excelência ao exército espanhol, começa agora a
questionar-se se não terá vossa excelência afinal razão."

"Folgo em sabê-lo."
"Tendo dito isto, no entanto, parece à Inglaterra que seria de toda a

conveniência que Portugal aplicasse de boa-fé o acordo de não-intervenção
na guerra espanhola."

"A boa-fé de uns requer a boa-fé de outros", retorquiu Salazar com
secura. "Estarão os comunistas de boa-fé e genuinamente interessados na
democracia parlamentar em Espanha? Pergunto isto porque a escolha diante
de nós é entre a vitória do exército espanhol e a implantação do comunismo
na Península Ibérica. A Espanha comunista pretende construir a Federação
Ibérica das Repúblicas Socialistas."

"Vossa excelência acha possível uma coisa dessas?"
"Não só é possível como inevitável em caso de vitória comunista,

senhor embaixador. Aliás, desde que em Espanha as coisas políticas
tomaram o aspeto que atualmente têm, Portugal começou a ser trabalhado
por agentes espanhóis e de outras nacionalidades, coadjuvados por alguns
portugueses aliciados por propaganda e dinheiro. Personalidades da
oposição como o senhor doutor Jaime Cortesão e outros chegaram a
convencer o antigo primeiro-ministro das esquerdas espanholas, o senhor
Azana, de que era possível uma união ibérica. Não se esqueça de que, no
dealbar deste conflito, o senhor Azana declarou publicamente a intenção de
marchar sobre Lisboa se as forças governamentais ganhassem."

Sir Charles alçou uma sobrancelha.
"Vossa excelência diz senhor doutor Jaime Cortesão, senhor Azana...",

notou num aparte. "E curioso vê-lo referir-se a quem se lhe opõe com tanta
deferência."

"Jamais empreguei o insulto ou a agressão de modo que homens dignos
se considerassem impossibilitados de colaborar e esforcei-me sempre por
demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força
implacável dos erros que se viam obrigados a servir", esclareceu. "Mas,
retomando o que dizia, senhor embaixador, faço-lhe notar que os senhores
da oposição andam em conspirações em Espanha e não se importam de pôr
em causa a nossa independência só para atingir os seus fins. É por isso que



não podemos permitir que os comunistas ganhem esta guerra, sob pena de
se aliarem à oposição, anexarem Portugal e criarem uma União Soviética
Ibérica, como alguns andam até a proclamar em voz alta."

"Pois, já nos constou..."
"Tudo isto, como deve calcular, tem uma importância que extravasa as

fronteiras da Península Ibérica. A nossa posição geográfica dá neste
momento grande interesse internacional à ordem ou desordem do meu
país."

"Está a referir-se à Rússia?"
"Não é evidente? Apoiado pela Rússia, um regime de esquerda em

Espanha desligá-la-ia da Europa ocidental e seria inevitável a sua extensão
a Portugal. De resto, o Partido Comunista Espanhol não esconde as suas
ideias anexionistas e federalistas ibéricas. O plano ibérico do comunismo
tem defendido, com clareza aliás de agradecer, o direito de intervenção em
Portugal.

Por que pensa o senhor embaixador que, no dia em que ocorreu a
revolta do exército espanhol, celebrei o acontecimento com um cálice de
vinho do Porto? Essa revolta salvou Espanha e Portugal da catástrofe que se
desenhava. O problema é que, com toda a Europa inerte, a Rússia começou
por agir aqui no país vizinho sem oposição. Foi por isso que, mesmo sem
poder econômico ou militar, e perante o alheamento das restantes potências
europeias, incluindo Inglaterra, resolvi afrontar a Rússia e destruir uma
atitude internacional de suposta neutralidade que em termos práticos apenas
favoreceria os comunistas. Daí que desde a primeira hora, e apesar das
incompreensões com que esbarrei, tenha chamado a atenção da Inglaterra
para o problema espanhol."

"Se me permite, não foi só a Inglaterra que o doutor Salazar chamou a
atenção..."

Compreendendo a insinuação, o ditador comprimiu os lábios finos e não
se deixou desarmar.

"É um fato que desencadeei diligências no sentido de alertar também a
Alemanha e a Itália, de início tão adormecidas quanto a Inglaterra para o
que realmente estava em jogo neste conflito. E em boa hora o fiz, pois se
esses países não tivessem despertado para a ação que os russos
desenvolvem em Espanha as coisas estariam hoje bem piores. Será que a
Inglaterra ignora que o embaixador russo em Madrid, o senhor Rosenberg,
tem o desplante de assistir às próprias reuniões do Conselho de Ministros de



Espanha? O comunismo está a travar na Península Ibérica uma formidável
batalha, de cujo êxito dependerá em grande parte a sorte da Europa. Não
tenha o senhor embaixador dúvida de que o alargamento do comunismo na
Península Ibérica seria a base de outras conquistas bolchevistas, pelo que se
me afigura incompreensível o desinteresse inicialmente mostrado por
Inglaterra e pelas outras potências europeias. Se os comunistas ganharem
aqui, a sua propagação a França será o próximo passo e a ameaça alastrará
pela Europa ocidental. A Inglaterra pode não ver isso, mas felizmente a
Alemanha e a Itália já se aperceberam do problema."

"Nós também já nos apercebemos, posso assegurar-lhe. O governo de
sua majestade está a constatar que vossa excelência sempre teve razão e que
é realmente perigoso continuar a fazer o jogo da Rússia."

"Deixe-me, no entanto, ir ainda mais longe e chamar a atenção da
Inglaterra para um outro perigo que se está a formar, o da vitória do exército
espanhol sobre os comunistas com o apoio exclusivo da Alemanha e da
Itália."

A observação surpreendeu o diplomata britânico.
"Perdão? I say, não é justamente isso que Portugal deseja?" "Portugal

deseja a vitória do exército espanhol, sem dúvida, mas não à custa do apoio
exclusivo da Alemanha e da Itália. Seria aliás deplorável que Inglaterra
consentisse a vitória do exército espanhol nessas condições, pois o nazismo
e o fascismo beneficiariam então em Espanha de uma influência que os
fortaleceria contra a Inglaterra."

O raciocínio deixou Sir Charles intrigado.
"Pode vossa excelência ser mais específico?"
"A posição assumida pela Inglaterra desde o início desta guerra foi

errada, e embora agora esteja a mudar é duvidoso que os erros praticados
possam ser remediados. Os erros de França ainda foram maiores. Assim se
deixou estabelecer em Espanha, em detrimento da Inglaterra e da França,
uma influência crescente italiana e alemã. É por isso do nosso interesse, e
da própria Inglaterra, que a posição política de Portugal perante a Espanha
nacionalista seja forte e que a Alemanha e a Itália não apareçam como os
seus únicos grandes amigos. Tal seria muito perigoso." "Perigoso? Por
quê?"

"Porque a guerra na Espanha, senhor embaixador, é o prelúdio de uma
grande guerra europeia. Na hipótese de haver um novo conflito
generalizado, contra o qual todos os governos se estão precavendo, a



situação em Espanha é mais perigosa do que em 1914, pois as atitudes
passadas, inglesas e sobretudo francesas, não predisporão o povo espanhol a
seu favor. As influências resultantes da posição ali alcançada pela
Alemanha far-se-ão sentir."

Interessado no raciocínio, o embaixador inclinou-se para a frente.
"Vossa excelência está a sugerir que, em caso de uma guerra europeia, a

Espanha se aliará à Alemanha contra a Inglaterra?"
"E contra Portugal."
Sir Charles esboçou um gesto de incredulidade.
"Portugal?"
"A Espanha é para nós um problema permanente, senhor embaixador.

Daí a importância da aliança com Inglaterra como garantia da nossa
independência. Para nós, por envolver a nossa própria existência. Para a
Inglaterra, por necessidade imperiosa, visto que Portugal e os seus
domínios, se unidos à Espanha, constituiriam uma das maiores nações
europeias, dominante sobre uns poucos de mares."

Sir Charles parecia perplexo.
"Confesso não entender os receios de vossa excelência. Portugal

ajudando o general Franco, o que tem a temer? Porventura suspeita dele?"
"As nossas suspeitas constituem uma atitude de reserva histórica e não

se referem concretamente aos nacionalistas nem ao general Franco, que
sempre teve conosco uma atitude correta." Levantou o indicador, como se
fizesse uma ressalva. "A crise atual em que temos ajudado a Espanha
nacional a vencer o comunismo, no entanto, não deve fazer-nos esquecer os
fatores permanentes da política peninsular. Não ignoro, por exemplo, que
quando cadete em Toledo o general Franco escolheu para exercício de final
de curso um trabalho intitulado 'Como se ocupa Portugal em vinte e oito
dias'. Também não ignoro o que alguns elementos da Falange, o movimento
fascista espanhol, andam escrevendo sobre o fato para eles anormal de
Portugal ser um país independente da Espanha. Ainda no outro dia esses
meninos da Falange fizeram em Valladolid um mapa da Península Ibérica e
esqueceram de assinalar nossa fronteira."

"Já ouvi falar nisso", indicou o embaixador. "Disseram-me que o doutor
Salazar protestou..."

"Energicamente. O general Franco, honra lhe seja feita, reagiu com
adequada dureza e quase mandou fuzilar os autores da brincadeira. O
importante, no entanto, é que o episódio mostra bem como as direitas



espanholas não nos são tão favoráveis quanto se possa pensar. Aliás, não
deve haver muitos espanhóis, sejam das esquerdas sejam das direitas, que
aceitem pacificamente a nossa existência. O simples ato de olharem para o
mapa e verem a fronteira portuguesa impedir-lhes a hegemonia ibérica deve
deixá-los agastados. Não temos por isso nenhuma ilusão quanto aos
desígnios últimos das direitas espanholas."

"Mas tenho constatado que os espanhóis vos cobrem de simpatias.
Multiplicam-se em atividades culturais ibéricas, promovem colóquios,
conferências e congressos com os vossos escritores."

"Ponho as maiores reservas ao chamado intercâmbio cultural. Este
nunca serviu senão para os espanhóis cumularem de amabilidades os
escritores portugueses e fazerem por esse modo um trabalho de penetração
pacífica que não deve ser favorecido." Encolheu os ombros num gesto de
resignação. "Mas... enfim, cada problema a seu tempo, não é verdade?"

"I see", anuiu o diplomata britânico. "Voltando à questão que suscitou,
quais são exatamente os receios de vossa excelência no caso de uma guerra
entre Inglaterra e a Alemanha em que os espanhóis se ponham do lado dos
alemães?"

"Não é evidente? Um dos meios de ataque à Inglaterra que poderão ser
empregados quando cada um tiver de jogar todos os seus trunfos será
impelir a Espanha contra nós."

"Duvido", devolveu o embaixador com um trejeito céptico. "A Espanha
não quererá nunca sofrer as consequências do domínio do mar pela nossa
esquadra."

"Mas este argumento esquece que um ataque brusco por terra, achando-
nos desarmados, pode conduzir à ocupação dos portos portugueses por via
de terra em poucos dias e, se a Inglaterra continuar dominando o mar, as
nossas posições continentais sobre o Atlântico poderiam achar-se em poder
dos seus inimigos antes que ela nos tivesse acudido."

Sir Charles massajava o queixo enquanto ponderava o que ia escutando.
"Com efeito, a vossa debilidade militar poderá permitir uma rápida

conquista espanhola..."
"É por isso fundamental evitar que do apoio alemão e italiano ao

general Franco sobrevenham posições privilegiadas para esses dois países
quando a vitória do exército espanhol se consumar. E imperativo que
Inglaterra impeça a hegemonia fascista e nazista em Espanha e a única
forma de o fazer é reposicionar-se junto dos revoltosos."



"O problema é que não dispomos de canais de comunicação com o
exército espanhol..."

Os olhos pequenos do presidente do Conselho pareceram cintilar.
"Mas disponho eu."
A afirmação abria horizontes que interessaram de imediato Sir Charles.
"Os vossos canais chegam... onde?"
"Ao próprio general Franco."
O diplomata britânico recostou-se na cadeira, contemplando as

perspetivas que inesperadamente se estendiam ao seu trabalho.
"I see", murmurou. "E estará vossa excelência na disposição de encetar

diligências para apurar o pensamento do general Franco em relação à
Inglaterra?"

"Já tomei a liberdade de o fazer."
Sir Charles abriu a boca, surpreendido.
"Ah!", exclamou. "E...?"
"Através do nosso cônsul-geral em Espanha e de um outro amigo

português, o general Franco foi interpelado sobre o assunto e assegurou-nos
que é do interesse espanhol uma estreita cooperação com Inglaterra."

"Franco disse isso?"
"Disse-o."
O embaixador pegou apressadamente no seu bloco de notas e rabiscou

alguns apontamentos.
"E quais os compromissos que ele assumiu com a Alemanha e a Itália?"
"Nenhuns."
Sir Charles parou de escrever e soergueu o sobrolho.
"Não pode ser", duvidou. "Se os alemães e os italianos o estão a ajudar,

em troca de algo o farão."
"O general Franco assegurou-nos que os compromissos existentes com

esses dois países são de natureza meramente comercial, a liquidar com
dinheiro. A ajuda alemã limita-se a armamento e técnicos e a italiana parece
até estar a funcionar mal. Aliás, o exército espanhol responsabiliza-os pelo
desastre de Guadalajara. Após insistência minha, o general Franco garantiu
que os auxílios que está a receber da Alemanha e de Itália não constituem
nem constituirão objeto de pagamento no terreno político."

Com rabiscos frenéticos, o diplomata tomou mais notas. "Most
interesting indeed", murmurou. "Vou comunicar tudo isto a Londres com a



maior celeridade. I say, estou certo de que mister Eden vai achar muito
relevantes todas estas informações e decerto lhe agradecerá por elas."

"Se necessário colocamos por escrito e o nosso embaixador em Londres
explicará tudo ao senhor Eden", acrescentou Salazar, apontando o dedo ao
interlocutor. "A iniciativa está agora do vosso lado, senhor embaixador. Se
Inglaterra não escutar o que lhe estou agora a dizer de modo tão claro e por
causa disso impelir o general Franco num rumo diferente daquele que estou
a indicar, a responsabilidade será vossa e apenas vossa. Espero que o
governo inglês tenha a lucidez de entender a importância de uma inflexão
estratégica que retire Espanha da influência alemã e italiana."

Sir Charles concluiu as suas anotações e fechou o caderninho. "Ainda
hoje comunicarei tudo isto ao meu governo", disse, pousando o bloco de
notas no regaço. "Se me permite, no entanto, tenho também um assunto a
suscitar junto de vossa excelência."

"Esteja à vontade."
"Trata-se justamente da questão do armamento." Afinou a voz,

preparando-se para abordar um tema que sabia ser sumamente delicado. "O
governo de sua majestade foi informado de que Portugal andará a sondar a
Alemanha no sentido de lhe comprar armamento. Esta informação só pode
ser falsa, não é verdade?"

A forma de pôr o problema não podia ser mais diplomática.
"É verdadeira."
"Mas, doutor Salazar, como pode uma coisa dessas ser compatível com

a nossa aliança e com o que acabou de me dizer sobre a necessidade de
impedir o estabelecimento de uma esfera de influência alemã na Península
Ibérica? Não é isso uma contradição?"

"Pelo contrário, estamos a ser coerentes conosco mesmos."
O diplomata britânico abanou a cabeça, sem compreender.
"O que quer dizer?"
"Os acontecimentos em Espanha indicam, como já lhe expliquei, que

poderá vir aí uma nova guerra europeia. No caso de uma tal conflagração, e
se Portugal for impedido de manter a neutralidade, a aliança funcionará e as
nossas forças armadas bater-se-ão ao lado das inglesas na Europa e em
África. O problema é saber com que forças lutaremos. A armada portuguesa
encontra-se já adequadamente equipada, pois pela barra do Tejo passam
agora os modernos navios de guerra que mandamos construir, dos avisos
Gonçalo Velho, Gonçalves Zarco, Afonso de Albuquerque e Bartolomeu



Dias aos contratorpedeiros Vouga, Tejo, Dão, Douro e Lima, além dos
submarinos Delfim, Espadarte e Golfinho. O problema situa-se alhures. As
nossas forças de terra estão obsoletas e as aéreas são praticamente
inexistentes, pelo que temos doravante de reorganizar esses dois ramos das
forças armadas. Considerando as circunstâncias que descrevi, seria do
maior interesse que os nossos dois exércitos tivessem material e
equipamentos iguais."

"Justamente, doutor Salazar. Daí também a nossa perplexidade perante
o vosso interesse no armamento alemão."

"O senhor embaixador não ignora decerto que, em consonância com o
que acabei de estabelecer, fizemos algumas encomendas de material de
guerra em fábricas inglesas. Acontece que por parte das vossas autoridades
militares foram levantadas dificuldades sucessivas à concessão de licenças
de exportação desse equipamento."

"Pois, assim é, mas vossa excelência tem de compreender que, perante
as suas próprias debilidades e o comportamento cada vez mais agressivo da
Alemanha, a Inglaterra tem de se armar e não pode estar a dispensar
recursos a outros países..."

“A verdade é que todos os nossos esforços para obter material de guerra
na Grã-Bretanha esbarram invariavelmente com delongas baseadas nas
necessidades do programa de armamento britânico, que, se a elas nos
sujeitássemos, protelariam a realização do nosso programa por um número
indefinido de anos. Ora se Portugal não pode comprar em Inglaterra,
comprará noutros sítios. Os fatos não nos permitem esquecer que temos de
contar sobretudo conosco, e é esta talvez a melhor maneira de os outros
conosco contarem. Para isso temos de nos armar em prazo relativamente
curto, para o que em Inglaterra ou noutros países empregaremos todos os
esforços. Foi por isso que, para estudo e informação, enviamos missões
militares a Inglaterra, a França, à Alemanha, à Suécia, a Itália, à
Checoslováquia e à Bélgica."

“Preocupam-nos sobretudo as vossas diligências na Alemanha, doutor
Salazar..."

“Essa vossa preocupação terá de ser sustentada por atos concretos,
senhor embaixador. Acontece que Inglaterra, além de nos levantar mil
dificuldades, só se disponibiliza a vender-nos armamento ultrapassado. Isso
não é tolerável."



“Como já expliquei, precisamos do material mais moderno para o nosso
próprio exército", insistiu Sir Charles. “Estamos numa posição de fraqueza
e vemos a Alemanha a rearmar-se em força. A prioridade é modernizar as
nossas forças armadas o mais depressa possível para estarmos preparados
para qualquer eventualidade. Se no entanto Portugal não puder esperar
pelos nossos abastecimentos, achamos preferível que se abasteça em Itália e
não na Alemanha."

“O problema é que a Alemanha, além de pressurosa na satisfação das
nossas necessidades, aceita vender-nos o armamento moderno que
atualmente equipa as suas próprias forças armadas, não peças antigas como
as que vocês tencionam ceder-nos e a muito custo. O pacote militar alemão
é excelente, pois inclui ainda assistência técnica e industrial e condições
financeiras muito favoráveis. Veja bem que eles aceitam pagamentos em
espécie. Ainda há uns meses nos entregaram dez bombardeiros Junkers
novinhos em folha e deverão enviar-nos este ano outros dez ainda mais
potentes, para equipar a Aeronáutica Militar. E os alemães vão ao ponto de
aceitar conceder-nos licença para fabricarmos nós mesmos as Mausers, o
que, além de facilitar a modernização das nossas forças militares, constitui
uma valiosa ajuda à nossa economia. Como poderemos ignorar condições
tão vantajosas?" “Mas Portuga] não nos pode virar as costas!"

“Não viraremos as costas a Inglaterra e esperamos que Inglaterra não
nos vire as costas a nós. A nossa preferência, devo sublinhá-lo, está na
Inglaterra. Por exemplo, e como gesto de boa-fé, estou disposto a aceitar o
vosso biplano Gloster Gladiator, que os meus técnicos me dizem estar
totalmente ultrapassado, em vez dos moderníssimos Supermarine Spitfire.
Mas tudo tem um limite, senhor embaixador. Sendo aliados, não nos
encontramos sob a vossa tutela e não queremos nem podemos deixar as
nossas forças armadas definharem por falta de armamento moderno. Está ou
não Inglaterra disposta a equipar-nos adequadamente e num prazo curto?"

O embaixador britânico esboçou com as mãos um gesto de impotência.
"Portugal tem toda a compreensão do Foreign Office. O problema é o

War Office, que não parece dar importância ao rearmamento do vosso país."
Salazar endireitou-se na cadeira e cravou o olhar arguto no interlocutor.
"É meu dever comunicar-lhe, senhor embaixador, que não aceito essa

explicação", devolveu em tom tenso. "Não compreendemos que o
ministério inglês dos Negócios Estrangeiros, natural orientador da política



externa de Inglaterra, não leve o Ministério da Guerra a tomar posição que
interesse aos Negócios Estrangeiros... salvo se partilha da sua opinião."

O embaixador britânico susteve por momentos o olhar intenso do
ditador português e por fim, como um balão a esvaziar-se, exalou um longo
suspiro.

"I see", rendeu-se. "Como sabe, doutor Salazar, estou a terminar a
minha comissão de serviço como embaixador do Reino Unido em Lisboa.
Comunicarei ao meu sucessor, o embaixador Selby, que vossa excelência,
sendo um muito formidável interlocutor para negociar, é o mais português
de todos os portugueses. Temeroso de algumas ambições espanholas, não
duvido de que está a fazer o que pode para manter as suas relações com o
Reino Unido sem ofender as poderosas ditaduras da Alemanha e da Itália,
em especial tendo em vista a influência alemã junto dos conselheiros do
general Franco."

"Agradeço as suas palavras, senhor embaixador. Espero que tenha a
amabilidade de comunicar ao seu governo tudo o que lhe expliquei esta
manhã."

"Não tenha vossa excelência dúvidas a esse respeito."
Nada mais havia a dizer. Salazar ergueu-se, dando a reunião por

concluída, e estendeu a mão ao convidado.
"Senhor embaixador, foi um prazer falar consigo", disse. "Enderece por

favor ao senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, o senhor Anthony
Eden, os meus mais calorosos cumprimentos."

Os dois homens apertaram as mãos.
"Serão entregues, doutor Salazar", prometeu o britânico. "Volto a

agradecer-lhe as preciosas informações sobre o posicionamento do general
Franco em relação a Inglaterra."

"Não tem que me agradecer. Faço tudo para ser útil, nada para ser
agradável. Tenha um bom dia."

"Um bom dia para si, doutor Salazar."
O ditador acompanhou o diplomata até à saída do apartamento e voltou

a despedir-se dele. Depois, e sem deixar a porta fechar-se, regressou à sala.
"Maria!", chamou. "Maria!"
Ouviram-se passos vindos da cozinha e a governanta apareceu.
"Sim, senhor doutor?"
"O Antero?"



"Já chegou e está lá em baixo à espera do senhor doutor para o
acompanhar à missa. Quer que o mande subir?"

"Não vale a pena, eu desço já para não nos atrasarmos mais. Pode
trazer-me o chapéu e aquele crucifixo de marfim que o senhor cardeal
ontem me ofereceu, se faz favor?"

Maria de Jesus deu meia volta e regressou instantes depois com o
chapéu e o crucifixo.

"Aqui está, senhor doutor."
O presidente do Conselho guardou o crucifixo no bolso da camisa,

pegou no chapéu e fez sinal a Artur, que permanecia sentado junto à lareira.
"Vamos à missa?"



XVI

Um pianista dedilhava com delicada maestria uma qualquer composição
clássica europeia, talvez Chopin, pontuando assim o ambiente sereno e
sofisticado do Hotel Imperial, em Tóquio. A conversa já demorava havia
uma hora, mas abeirava-se do fim e o diplomata americano, que avisara ter
a seguir um outro compromisso, levantou-se para se ir embora.

"Mister Fukui, foi um prazer conversar consigo", disse em jeito de
despedida. "Comunicarei ao embaixador Grew o que me contou sobre o
novo primeiro-ministro. Devo dizer que depositávamos grandes esperanças
no anterior governo, mas as sucessivas cedências aos militares, sobretudo
quando aceitou submeter todos os futuros ministros da Guerra à aprovação
das forças armadas, deixaram o Japão totalmente nas mãos da tropa. Nestas
condições, prevejo o pior para o seu país."

"Não diga isso, mister Halder. Verá que o novo primeiro-ministro, o
príncipe Konoye, é um homem muito sensato. Além disso, conta com o
apoio popular. A..."

"Pois, mas o fato é que os militares já mandam no Japão", cortou o
americano, consultando o relógio para mostrar a sua pressa. "Desde o
atentado contra o primeiro-ministro Okada e o assassinato do ministro das
Finanças Takahashi, no ano passado, que os militares têm o país na mão. As
últimas vozes liberais fortes dispostas a enfrentar os militares foram
silenciadas. Agora ninguém se atreve a dizer coisa nenhuma, com medo de
levar um tiro."

"Eu sei, mister Halder. Não se esqueça de que eu estava no Kantei
quando os revoltosos desencadearam essa ação sediciosa..." "Pois, é
verdade. Não deve ter sido nada fácil..."

"Foi muito complicado."
“Ao matarem ou destruírem as carreiras dos políticos pró-ocidentais em

quem o imperador apostava, os vossos militares removeram todos os
obstáculos. Agora fazem o que querem." “Quer dizer... não exageremos."

“Não é exagero nenhum, mister Fukui. Não viu o que aconteceu quando
o imperador escolheu o general Ugaki para o cargo de primeiro-ministro?
Como Ugaki era liberal, o exército disse que não aprovava nenhum ministro
da Guerra que ele nomeasse, e com isso impediu-o de formar governo. Por
muito boas que sejam as intenções do príncipe Konoye, e estou certo de que



são, verá que ele permanecerá refém dos militares. Veja só a despesa. Desde
que o anterior ministro das Finanças foi assassinado, os gastos militares
dispararam. Pensa que não estamos atentos a isso? O orçamento das vossas
forças armadas é o triplo da média do orçamento entre 1934 e 1936."
Mostrou três dedos ao seu interlocutor. “O triplo!"

“Bem..."
“O Japão entrou numa lógica de guerra imparável. As vossas chefias

militares já perceberam que a única maneira de impedirem os jovens
oficiais idealistas de voltarem a fazer golpes contra o governo é fazerem-
lhes a vontade e alargarem a guerra na China." “Insisto que isso é um
exagero."

“Quem está a exagerar é o Japão, mister Fukui. Para que se aliou o seu
país agora à Alemanha?"

O americano referia-se ao Pacto Anti-Comintern, assinado seis meses
antes entre os dois países.

“Trata-se simplesmente de uma aliança contra o comunismo, que como
sabe é o grande inimigo de toda a humanidade", alegou Fukui. “Nós e os
alemães estamos preocupados com o avanço dos comunistas e queremos
unir esforços para os travar. A América e o Ocidente deveriam juntar-se a
nós."

O americano soltou uma gargalhada sem humor.
“Contra o comunismo? Deve estar a brincar comigo! Estes militaristas

que na prática controlam o país são eles próprios comunistas, mister Fukui!
Vieram quase todos do Partido Comunista Japonês e de grupúsculos
socialistas, odeiam o liberalismo e instituíram o socialismo nacionalista
para provocar a revolta do Japão proletário!"

“Pois, está bem, mas mesmo assim estamos preocupados com o
comunismo russo..."

“Também nós estamos preocupados com o comunismo russo",
reconheceu Halder. “Mas nunca nos aliaremos aos nazis para o combater."
Apontou para o seu interlocutor. “Vocês sabem que no Mein Kampf o
senhor Hitler colocou os japoneses abaixo dos arianos?"

A pergunta atrapalhou Fukui.
“Pois... já tinha ouvido dizer."
"Isso não vos incomoda?", admirou-se o interlocutor. "O Japão aliou-se

a um energúmeno alemão que descreve os japoneses como uma raça
inferior à ariana e vocês... e vocês não dizem nada?!"



"O problema é que... enfim, ninguém leu isso."
"Ninguém leu, como?", explodiu o americano. Fez um gesto a indicar o

espaço para além das janelas. "O Mein Kampf está à venda em todas as
livrarias do Japão..."

"Sim, mas ouvi dizer que o tradutor ficou de tal modo embaraçado que
eliminou essa parte do livro. Os leitores japoneses desconhecem por isso
que o senhor Hitler nos descreveu como uma raça inferior à ariana."

Desconcertado com a revelação, o diplomata coçou a nuca.
"Bem... estou a perceber." Ponderou o problema. "Mesmo que o público

não esteja a par do que os nazis verdadeiramente pensam dos japoneses, o
vosso governo não o pode desconhecer. Como é possível que tenham unido
o vosso destino ao dos alemães?"

"Bem... os nazis atribuíram-nos o título de 'arianos honorários', não é
verdade?"

"Honorários? O que raio quer isso dizer?"
Fukui esboçou um sorriso nervoso.
"Não somos arianos mas é quase como se fossemos", devolveu.

Respirou fundo. "Oiça, admito que essa aliança me deixa desconfortável. A
mim e ao próprio príncipe Konoye, presumo eu. Não se esqueça que foi o
anterior governo que assinou essa aliança, não foi o príncipe Konoye. Mas
reconhecerá que ela tem ao menos uma grande virtude. Como é do seu
conhecimento, os alemães têm relações próximas com o Kuomintang. Ao
fazerem este pacto conosco estão a indicar a Chiang Kai-shek que não se
deve preocupar com o Japão, mas com os comunistas pró-russos.
Esperemos que a China perceba essa mensagem." "Olhe que para já os
chineses não estão a perceber coisa nenhuma. O que eles percebem é que,
sempre que estão prestes a exterminar os vermelhos, vocês intervêm e
obrigam-nos a suspender as operações. Isso não me parece de quem está
muito preocupado com os comunistas..."

"Mister Halder, garanto-lhe que..."
"Não me interessam as vossas garantias para nada, interessam-me os

vossos atos. Esses valem mais do que as palavras. Vocês estavam era
preocupados em manter os chineses divididos em guerras intestinas. Só que
o tiro está a sair-vos pela culatra. Desde o episódio do rapto de Chiang Kai-
shek que o Kuomintang se aliou aos comunistas pró-russos contra o Japão.
Vocês põem-se a semear ventos e podem ainda colher tempestades." "Yare
yare! Que pessimista, mister Halder!"



Com o tempo esgotado, o diplomata pegou na sua pasta e apertou a mão
do interlocutor.

"Pessimista, não. Realista." Acenou em despedida. "Tenha uma boa
tarde, mister Fukui." Colou o indicador à testa. "E veja se mete algum juízo
na cabeça do vosso primeiro-ministro. Ele é uma pomba demasiado ingênua
para enfrentar os abutres das forças armadas. Não tem estaleca para isso."

Logo que Halder abandonou a sala Peacock, Fukui limpou com as
costas da mão as gotas de suor que lhe molhavam a testa. Que rabecada
levara do diplomata americano! E o pior, pensou, é que ele tinha toda a
razão. Já ninguém se atrevia a enfrentar os militares e o país entrara numa
deriva muito perigosa. O Exército e a Marinha tinham o Japão na mão e não
havia quem os travasse.

Levantou a mão e fez um sinal ao empregado.
"A conta, por favor."
Enquanto esperava, e esforçando-se por esquecer os problemas políticos

que nesse instante o afligiam, recostou-se na sua poltrona, ao pé da lareira,
e com o copo de uísque escocês na mão apreciou a decoração requintada do
Hotel Imperial. As janelas de um lado da sala tinham vista para o complexo
do palácio imperial, enquanto as do outro lado davam para o arvoredo do
Parque Hibiya e para a distante fachada de tijolo vermelho do Shisei
Kaikan, o edifício em estilo neogótico onde funcionava a agência japonesa
de notícias. Não havia dúvidas de que o Hotel Imperial, o mais elegante e
com mais história de Tóquio, estava bem localizado.

O primeiro Imperial fora erguido no Século XIX para albergar os
estrangeiros que começavam a visitar o país e o novo edifício havia sido
inaugurado a 1 de setembro de 1923, precisamente o dia do terrível
terramoto. Dizia-se que o Imperial fora a única construção que escapara
intata, mas Fukui sabia que isso não era verdade. Não só muitos outros
edifícios tinham sobrevivido como o próprio hotel sofrera danos
consideráveis. Mas quem em Tóquio não sofrera danos, nem que fosse no
espírito, por causa dessa tragédia?

Pior terramoto era aquele para o qual o país caminhava nesse momento
com a inconsciência de um sonâmbulo.



XVII

O Buick negro estava estacionado na berma da Rua Bernardo Lima e o
chauffeur fardado aguardava de pé junto ao passeio, a segurar a porta
escancarada da viatura enquanto conversava com o chefe de gabinete do
presidente do Conselho. O sol suave da manhã bateu no rosto de Oliveira
Salazar e do seu acompanhante, o coronel Artur Teixeira, logo que saíram à
rua e se encaminharam para o carro, obrigando-os a ajeitar um o chapéu e
outro o boné militar e a franzirem as pálpebras para se protegerem da
luminosidade límpida do verão de Lisboa.

"Bom dia, Antero", cumprimentou o ditador com jovialidade. "Já cá está
há muito tempo?"

"Cheguei agorinha mesmo, senhor doutor."
Depois de apertarem as mãos, os três homens acomodaram-se no

automóvel, o ditador e o militar nos bancos traseiros e o chefe de gabinete,
Antero Leal Marques, no lugar dianteiro ao lado do motorista.

"Então conte-me coisas, senhor coronel", pediu Salazar. "Porquê tanta
pressa em sair dos Açores? Porventura o senhor coronel não aprecia o
famoso anticiclone?"

Artur remexeu-se no lugar, desconfortável com a pergunta.
"Bem... digamos que houve problemas de adaptação."
"Não me diga que foram os sujeitos da oposição, esses senhores oficiais

que andavam aqui armados em revolucionários e que tivemos de mandar
para o quartel de Ponta Delgada. Constou-me que..."

"Não, não, nada disso", apressou-se o oficial a esclarecer. "Foi... foi a
minha mulher que não se adaptou."

"Oh diacho! A sua senhora não se deu bem com os ares frescos do
Atlântico?"

O militar contorceu-se, sem saber o que responder mas ciente de que
não podia contar a verdade. O que diria? Que arranjara uma amante, que a
mulher descobrira, que a amante engravidara e que a única forma de salvar
o casamento era afastar-se, sair dos Açores e recomeçar de novo noutro
sítio qualquer? Conservador e católico como o ditador era, uma explicação
dessas decerto não cairia nada bem.

"Digamos que ela não se sente bem nos Açores", preferiu dizer. "Vossa
excelência compreende, são assuntos da intimidade que... enfim..."



Percebendo que se tratava de matéria sensível, Salazar travou a
conversa.

"Se assim é, prefiro que não me conte."
Apesar de ter o motor ligado, o Buick permanecia parado. Agarrado ao

volante, mas com a cabeça virada de lado, o chofer aguardava ainda
instruções.

"Senhor doutor", atreveu-se o homem a interpelá-lo, aproveitando a
pausa no curto diálogo que decorria no banco traseiro. "Para onde vamos?
Para o Campo de Santana?"

"Não, não", devolveu Salazar. "A missa hoje não é no patriarcado, mas
na casa do Josué Trocado."

O destino era conhecido do motorista. Em muitos domingos era na
capelinha da residência do seu amigo Trocado que o presidente do
Conselho assistia à missa da manhã. Mesmo assim o chauffeur baixou o
vidro da porta e transmitiu a informação a um homem baixo e corpulento
que aguardava no passeio. O desconhecido dirigiu-se apressadamente para
uma viatura estacionada uns metros à frente e instantes depois os dois
automóveis arrancaram.

O movimento do outro carro chamou a atenção de Artur, ansioso por
desviar a conversa para assuntos menos sensíveis, pelo menos para ele.

"É a sua escolta?"
"Sim, são os agentes da PVDE."
O militar fixou a atenção nos ocupantes do carro que seguia em frente

como um batedor.
"Só lá vejo dois homens."
"Não preciso de mais", retorquiu o ditador. "Lisboa é uma cidade

pacata, como sabe. Todos os dias dou o meu passeio higiênico por estas
ruas e nunca houve quaisquer problemas."

"Mas os ânimos andam acirrados por causa da guerra em Espanha,
senhor doutor. Vossa excelência não viu os atentados que ocorreram por aí
há uns meses? Não se lembra das bombas que rebentaram na Casa de
Espanha, no Rádio Clube Português, na Vacuum Oil Company e até nos
arsenais militares? A coisa está a aquecer!"

"Não se apoquente, senhor coronel. Tudo isso foi obra de estrangeiros."
"Como pode o senhor doutor ter a certeza?"
"Um informador russo revelou à nossa legação em Paris que estes

atentados foram perpetrados por agentes do Comintern, embora em



colaboração com elementos portugueses."
"Mesmo sendo estrangeiros que estejam por detrás desses atos, ou

talvez sobretudo por isso, não mereceria tal situação uma maior atenção e
cuidado de vossa excelência?"

Salazar hesitou.
"Bem... é verdade que esse informador russo nos comunicou que estaria

para breve um ataque mais ousado."
"Mais ousado?"
O chefe de gabinete, sentado no lugar dianteiro, virou-se para trás e

rompeu o seu silêncio.
"Estou cansado de alertar o senhor doutor para o perigo que corre

quando se expõe nos seus passeios pela cidade", queixou-se Leal Marques.
"Ora repare nesta carta anônima que o senhor doutor recebeu noutro dia."

Desdobrou um papel que guardara no bolso e mostrou-o ao seu
convidado.
 

 
Fez-se um silêncio súbito e pesado dentro do Buick.
"Esta carta foi dirigida ao senhor doutor?"
"Foi."
"O assunto foi investigado?"
"Bem... é uma carta anônima", justificou-se Leal Marques. Guardou a

folha rabiscada com a ameaça. "Mas apuramos que o papel é dos usados
nos blocos de notas fabricados para o serviço de cruzeiros num paquete
estrangeiro. Quem quer que tenha escrito isto dispõe evidentemente de
meios para viajar num barco de luxo."

O presidente do Conselho esboçou um gesto displicente. "Atoardas",
disse. "E verdade que os ânimos andam exaltados por causa da guerra em
Espanha. As nossas esquerdas defendem o governo espanhol, as nossas
direitas galvanizam-se pelos revoltosos. Mas somos um povo de brandos
costumes e não vejo razões para alarme. Vivamos pois normalmente."



Artur deitou uma olhada pela janela para ver onde iam. Os dois
automóveis já haviam saído da Rua Bernardo Lima e passavam nessa altura
pelo Saldanha.

"Este percurso é uma rotina?"
"Com certeza. Não é nenhum segredo de estado que aos domingos

tenho o costume de ir à missa no patriarcado ou na casa do Josué Trocado.
Vou sempre por este caminho."

O militar abanou a cabeça.
"Não me parece lá muito bem. As rotinas são perigosas porque criam

comportamentos previsíveis que facilitam as emboscadas."
Salazar sorriu.
"Os senhores deixam-se impressionar com pouco", considerou, e logo a

seguir mudou de tom. "Contem-me antes coisas alegres, que diabo! Já
chega de desgraças! O que se diz por aí, senhor coronel?"

"Oh, nada de especial. Pelos cafés correm as habituais conversas em
torno da guerra em Espanha..."

"Eu pedi coisas alegres."
Artur ficou atrapalhado.
"Alegres?" Fez um esforço para se lembrar de algo divertido que tivesse

ouvido recentemente. "Bem, só se forem as anedotas."
"Quais anedotas?"
"Sei lá, circulam por aí as mais diversas..."
"Sobre mim?"
O oficial hesitou.
"Algumas, sim."
O ditador brincou distraidamente com o chapéu que pousara sobre as

pernas.
"Conte, conte", incitou-o. "Quero saber o que se inventa a propósito da

minha pessoa."
O pedido deixou Artur atrapalhado. Deveria mesmo reproduzir a

Salazar as anedotas que corriam sobre ele?
"Enfim... não são nada de especial, não vale a pena estarmos a perder

tempo com..."
"Conte, por favor."
E por que não? Não se dizia que as pessoas mais inteligentes eram as

capazes de se rir delas mesmas? A verdade é que nunca conhecera ninguém
mais inteligente do que o seu interlocutor, nem o professor Baptista, que na



sua juventude no Real Colégio Militar lhe ensinara Filosofia e lhe falara
sobre os diferentes sistemas de governação. Podia decerto confiar no
sentido de humor do ditador.

"Há uma que achei uma certa piada, confesso", acabou por dizer,
ganhando confiança. "Conta-se que, desejando mostrar que era uma pessoa
muito poupada e assim agradar ao senhor doutor, um dia um funcionário do
Ministério das Finanças lhe explicou uma regra de economia que tinha
adotado na sua vida do dia a dia. Disse o funcionário: todas as manhãs, em
vez de apanhar o eléctrico, corro atrás dele e assim poupo os oito tostões do
bilhete. Ao que vossa excelência lhe respondeu: mas então por que não
corre o senhor atrás de um táxi? Ao menos assim economizava quatro
escudos!"

Artur soltou uma gargalhada ruidosa em reação à sua própria anedota,
mas depressa emudeceu. O ditador ficara silencioso, evidentemente
desagradado com o chiste, que, apesar de glosar a sua já proverbial
forretice, ao militar parecera inofensivo. O manifesto desagrado de Salazar
surpreendeu-o e fê-lo pensar que teria de rever a tal teoria sobre a relação
entre a inteligência e o sentido de humor.

"Bem, vamos antes aproveitar para falar sobre o que realmente
interessa", disse o presidente do Conselho em registro severo. "O percurso
até à casa do Trocado é curto e não dispomos de todo o tempo do mundo,
não é verdade?"

Sentindo uma gota de transpiração deslizar-lhe pelas têmporas, o oficial
engoliu em seco.

"Com certeza, senhor doutor."
O ditador cruzou a perna, tentando encontrar uma posição confortável.
"Então o senhor coronel quer sair dos Açores..."
"Pelos motivos que lhe indiquei."
"Está muito bem, está muito bem", assentiu Salazar. "Por acaso isso até

me dá jeito porque existe um importante posto para preencher e o senhor
coronel parece-me ter o perfil adequado para a função que tenho em
mente."

As palavras do presidente do Conselho animaram Artur, pois
significavam que, além de não ter ficado ressentido com a anedota, que
manifestamente não lhe agradara, ia pelos vistos atender ao seu desejo de
sair de Ponta Delgada.

"De que se trata, senhor doutor?"



"De política externa e militar", esclareceu. "Razão pela qual talvez
valha a pena explicar-lhe a nossa estratégia de defesa antes de entrar nos
pormenores da sua missão. Como decerto sabe, em paz não se pode assentar
numa política de guerra, mas temos de definir uma política militar para o
caso de haver guerra." "Do que percebi da reunião a que assisti há pouco
com o embaixador de Inglaterra, o senhor doutor considera provável a
eclosão de uma guerra europeia."

"Não tenho dúvidas a esse respeito", foi a réplica pronta. "A guerra em
Espanha é o prelúdio de um conflito europeu, talvez mesmo mundial.
Tenho-o dito ao José Nosolini, ao Sebastião Ramires, ao Bissaya Barreto..."

"Daqui a quanto tempo?"
"Isso não sei. Do que não tenho dúvidas é de que, se essa guerra ocorrer,

convém a Portugal manter a neutralidade, mas ela apenas será viável se o
regime em Espanha também puder ficar neutral. Se em Espanha se
consolidar um regime de extrema-esquerda, os espanhóis alinharão
necessariamente num dos campos em contenda e então Portugal terá de
alinhar no mesmo campo ou será chão de batalha com as forças contrárias.
Mas a neutralidade de Espanha impõe que esta não fique tão-pouco
enfeudada às ditaduras da direita, pois nesse caso seriam semelhantes as
consequências, mas em sinal inverso. Se o embate vier a dar-se entre
democracias e ditaduras, Portugal ficará igualmente entre fogos cruzados
que se digladiarão em território português por interesses não portugueses."

"O que o senhor doutor está a dizer é que a neutralidade portuguesa
apenas é viável se Espanha também puder ser neutral." "Nem mais. Temos
por isso de nos assegurar de que em Espanha exista um regime que queira e
possa ser neutral. Daí o sentido da minha conversa com o senhor
embaixador de Inglaterra."

"Estou a perceber."
"A situação internacional é muito delicada e, para melhor nos situarmos,

nunca devemos perder de vista o nosso posicionamento estratégico de
fundo. Aconteça o que acontecer, o eterno inimigo de Portugal é Espanha,
seja ela nacionalista seja comunista. E certo que os espanhóis,
designadamente os nacionalistas, nos estão neste momento agradecidos e
têm expressado o desejo de manter a boa vizinhança, mas não nos
iludamos. A postura espanhola será em última análise determinada pelos
seus interesses reais ou pela possibilidade de uma vitória sobre Portugal."



"Parece-lhe mesmo, senhor doutor? Para nos atacarem, os espanhóis
precisariam de um pretexto..."

"Os pretextos arranjarão eles conforme as ocasiões e as conveniências",
devolveu Salazar com secura. "Somos independentes porque escolhemos
sê-lo, mas no fundo do seu âmago os espanhóis não compreendem nem
aceitam tal. E por isso que temos de procurar desenvolver com Espanha
boas relações, embora com certa desconfiança. De qualquer modo, uma
agressão espanhola contra Portugal não parece provável exceto com
cumplicidade inglesa ou no caso de um conflito generalizado com marcada
inferioridade inglesa."

"Como o que se anda a desenhar no horizonte?"
"Ora vê o senhor coronel como está a acompanhar o meu raciocínio?",

perguntou o ditador com um sorriso sem humor. "Considerando este
cenário, impõe-se a reorganização e a modernização do nosso exército, de
modo a podermos resistir à Espanha. Porém, a defesa não pode esmagar a
economia, pois um povo empobrecido não pode fazer nem aguentar uma
guerra. Há justificação em que se empobreça na guerra, mas não em que se
empobreça para a guerra. Assim sendo, não vale a pena desgastarmo-nos no
esforço necessário para nos colocarmos em paralelismo de forças com
Espanha, pois nem sequer parece possível manter uma organização militar
suficientemente forte contra os espanhóis."

"Então como nos poderemos proteger?"
"Contra o nosso eterno inimigo teremos de recorrer ao nosso eterno

amigo, a Inglaterra. A aliança inglesa existe, mas o seu funcionamento
caracteriza-se pela liberdade que a Inglaterra se reserva de apreciar as
condições de tempo e lugar, e de julgar das necessidades e das
circunstâncias do estado de guerra. O valor prático da aliança depende
muito da opinião pública inglesa e, em questões de guerra, da razão que for
dada a Portugal pelo público inglês. Ou seja, estamos nas mãos deles,
embora devamos ter presente que não estamos só nas mãos deles. Cabe-nos
também a nós provar a nossa valia para a Inglaterra."

"Em combate?"
"É verdade que os ingleses desprezam os humildes sem valor, mas não é

ao combate que me refiro. E ao império."
A referência às possessões ultramarinas arrancou a Artur um esgar

crivado de ceticismo.



"O senhor doutor acha realmente que os ingleses admiram o nosso
império?"

"O que está em causa não é a admiração pelo nosso império, mas a
nossa valia e utilidade por dispormos deste império. As possessões
ultramarinas dão-nos o controle de partes de vários mares, as quais, por
estarem sob domínio nosso, são benignas para Inglaterra. Isso os ingleses
sabem apreciar. Se a Espanha nos conquistar, tal significará que os
espanhóis disporão de um império que rivaliza com o inglês e o ameaça.
Uma coisa dessas os ingleses não podem tolerar, e é por isso que não
consentirão no nosso desaparecimento."

"Faz sentido..."
Salazar ergueu a mão, em jeito de aviso.
"Ai de nós se um dia perdermos as colônias! Sem o império, nada

valeremos. A Inglaterra não nos protegerá mais e seremos presa fácil da
Espanha. Perdidas as colônias, ou pelo menos as grandes colônias de
África, estaria perdida a principal razão de ser da independência de Portugal
e seguir-se-ia a atração, a absorção e a tendência para se integrar na
Espanha. E por isso que temos de nos agarrar com unhas e dentes ao
império. A nossa sobrevivência enquanto povo e país independente dele
depende."

"Mas os alemães parecem interessados nos nossos territórios
ultramarinos, senhor doutor. Reivindicam a devolução das colônias que lhes
foram retiradas pelo Tratado de Versalhes, em particular a Togolândia e os
Camarões, e dizem que, se isso não for possível, aceitam que lhes sejam
entregues terras pertencentes a outros países que, segundo declarou
recentemente o senhor Göring, dispõem de vastas colônias e poucos
recursos para as desenvolver. Trata-se evidentemente de uma referência a
nós."

"Evidentemente."
"E quando dizem que temos poucos recursos para desenvolver as nossas

colônias talvez tenham razão."
"Não têm."
"Não?", admirou-se Artur. "Mas, senhor doutor, veja só como somos

pobres e nos falta a educação, o sentido de organização e o espírito de
iniciativa para desenvolver a nossa própria terra. Se a metrópole está tão
atrasada, o que dizer das colônias?" "O português do continente ou das
ilhas, transplantado para o ultramar, o Brasil, os Estados Unidos, as ilhas



Havai ou a Venezuela, é outro passado curto espaço. Mantendo as
qualidades do berço, a sentimentalidade lusitana, o amor da terra, as
saudades da pátria, esse português apresenta-se não através das gerações,
mas ele próprio, com outro espírito de iniciativa e decisão, maior grau de
sociabilidade, outro afã no trabalho, maior largueza de pensamento e,
mesmo quando não é mais culto, decididamente outro homem. O nível, o
valor, o apreço em que são tidas as colônias portuguesas em país estrangeiro
deve-se à conservação das qualidades básicas da raça e à sua valorização ao
contato e sob a ação e o estímulo de diferente meio social. Isto me faz
pensar em que uma grande ação educativa se pode realizar através da
modificação do meio."

"Sim, isso é verdade. Eu próprio, em criança, testemunhei em
Moçambique o espírito empreendedor dos nossos colonos", reconheceu o
militar. "De qualquer modo, as recentes declarações do senhor Göring não
podem de modo nenhum ser ignoradas. Como vossa excelência sabe, as
afirmações produzidas por tão alta individualidade alemã e nazista estão a
ser interpretadas internacionalmente como uma alusão ao nosso império.
Diz-se que os alemães andam a pensar nas nossas possessões ultramarinas e
que as poderão comprar ou arrendar ou fazer outra coisa qualquer. O
ministro alemão das Finanças, o doutor Schacht, mencionou
especificamente Angola e declarou que, se não gostarmos, poderemos ser
compensados com algum pedaço do Tanganica. Esta hipótese está pelos
vistos a ser encarada a sério por este novo primeiro-ministro inglês, o
senhor Chamberlain, que ao que se diz anda ansioso por apaziguar o senhor
Hitler, e sabe-se que Lorde Halifax propôs até uma conferência privada das
potências europeias para examinar a possibilidade de uma nova partilha de
África que contemple as aspirações alemãs à nossa custa."

"Alheios a todos os conluios, não vendemos, não cedemos, não
arrendamos, não partilhamos as nossas colônias, com reserva ou sem ela de
qualquer parcela de soberania nominal para satisfação dos nossos brios
patrióticos", sentenciou Salazar em tom cortante. "Não o permitem as
nossas leis constitucionais e, na ausência desses textos, não o permitiria a
consciência nacional. De qualquer modo, e considerando a nossa reação
enérgica perante as aspirações do senhor Hitler, posso informá-lo de que o
senhor Eden se pôs do nosso lado e afrontou o senhor Chamberlain, tendo-
me já garantido que tais propostas estão neste momento mortas. O caso
encontra-se pois encerrado."



"Folgo em sabê-lo, senhor doutor."
"Mas regressemos ao que interessa para a sua missão", propôs Salazar,

orientando a conversa no sentido que pretendia. "Como tenho
insistentemente defendido, impõe-se salvaguardarmos nossa neutralidade
no futuro conflito europeu. Essa neutralidade tem de assentar em quatro
premissas: desafogo financeiro, uma força militar suficientemente forte para
não ser menosprezada, o reforço da aliança inglesa sem no entanto
aceitarmos uma posição de subalternidade e a neutralidade espanhola. Se a
primeira condição está preenchida, as duas últimas não dependem somente
de Portugal, embora estejamos a prosseguir uma política destinada a
assegurá-las. O conflito espanhol constitui uma oportunidade que ao mesmo
tempo permite essa política e a impõe."

Artur hesitou.
"O senhor doutor falou na primeira condição e nas duas últimas", notou.

"Então e a segunda, a da força militar?"
O ditador colou-lhe o indicador ao peito.
"E para ela que preciso de si!", anunciou. "O senhor coronel está na

disposição de servir a nação?"
"Bem... com certeza que sim. Diga-me vossa excelência o que espera de

mim e com certeza cumprirei os deveres que me forem destinados com zelo
e brio à altura da missão."

"Excelente! Assim sendo, gostaria de o nomear para..." "Chegamos!"
O Buick imobilizou-se nesse preciso momento e o anúncio feito por

Leal Marques de que haviam alcançado o destino interrompeu as palavras e
o raciocínio de Salazar, que olhou admirado pela janela do automóvel para
o portão e a fachada do número noventa e seis da Barbosa du Bocage, uma
via estreita e pacata que, apesar de ser uma avenida, mais parecia uma
simples rua.

"Já?"
Um homem, decerto o anfitrião, aguardava-os junto ao portão e, ao ver

a viatura, encaminhou-se para ela. O chefe de gabinete saltou nesse instante
do lugar dianteiro e contornou o automóvel pela traseira para abrir a porta a
Salazar. Depois de verificar no relógio de bolso que eram dez e vinte da
manhã, o presidente do Conselho pegou no chapéu e deslizou para a saída,
assentando o pé no passeio. Por seu turno, Artur abriu a porta do seu lado e
preparou-se também ele para se apear. Foi nessa altura que ocorreu a
explosão.



XVIII

Naquele dia Lian-hua faltou à escola porque a senhora Fang solicitara a
certidão de nascimento dela, alegando que o documento era necessário para
toda a burocracia relacionada com o casamento com Yuan Dong. Como a
garota tinha nascido em Hunan, teve de se deslocar com o pai aos serviços
administrativos, situados num edifício governamental do centro de Peiping.

A fila era enorme e os dois perceberam que teriam de esperar um par de
horas para serem atendidos.

"É melhor irmos embora", disse Lian-hua, vendo ali uma oportunidade
para ganhar tempo e adiar todo o processo. "Isto vai demorar muito."

"Aguardaremos o tempo que for necessário", contrariou-a Bang. "No
fim de contas, é o teu futuro que está em jogo."

A filha baixou os olhos, desanimada.
"Está bem."
"Que cara é essa?", interpelou-a ele. "Isto é para o teu casamento, não

para o teu enterro. Vê se te animas!"
Lian-hua manteve o ar tristonho.
"Sim, pai."
Aquela postura desagradava a Bang. Dava-se a tanto trabalho e mil

canseiras e arrelias e era assim que ela lhe agradecia?
"Ouve lá, qual é o problema?"
"Não é nenhum."
"Anda, diz lá."
A filha hesitou. O seu dever de obediência filial obrigava-a a acatar

cegamente as instruções dos pais. Não via ela como a mãe andava
entusiasmada com a aliança iminente com os Yuan? Aquele casamento faria
entrar a família na esfera dos taipan de Xangai, argumentava Mei-xing
vezes sem conta. O pai respondia que não era bem assim, os Yuan não eram
propriamente parceiros dos Jardine e dos Matheson, mas na verdade
empregados, ou quando muito uma empresa subcontratada. Ao contrário do
que dissera a senhora Fang, não representavam as Cervejas Ewo em
Peiping; apenas as distribuíam pelos estabelecimentos da cidade. A mãe,
contudo, via o casamento da filha mais velha como uma oportunidade de
ascensão social da família e isso retirava espaço de recuo a Lian-hua.



Por outro lado, o pai pedira-lhe que dissesse o que realmente pensava.
Que mal haveria em abrir-se um pouco?

"O problema, pai, é que... enfim, não gosto dele."
"Dele, quem?"
"Yuan Dong."
O pai soergueu uma sobrancelha.
"Que queres dizer com isso? Antipatizas com o rapaz?"
"De modo nenhum", esclareceu a filha. "Quando digo que não gosto

dele é mais no sentido de que me é indiferente. Não tenho sentimentos por
ele. Para casarmos com uma pessoa temos de a amar, não lhe parece?"

"Não necessariamente", retorquiu Bang. "Quando casei com a tua mãe,
por exemplo, não a amava. O casamento foi combinado entre os nossos
pais. E essa a maneira chinesa."

"Então e o amor?"
"O amor vem depois, já te dissemos."
"Mas não é isso que está nos livros da senhora Austen nem de..."
"Isso são fantasias", cortou o pai. "Os romances ajudam-nos a passar o

tempo, mas uma coisa são as histórias inventadas que eles contam e outra a
realidade."

"Não são só histórias, pai. No Ocidente casa-se por amor." "Assim é",
consentiu ele. "Porém, nós temos outras tradições." "Mas não é o pai que
diz que a China tem de ultrapassar as suas tradições antiquadas e
modernizar-se se se quiser libertar do domínio dos estrangeiros?"

Por momentos, Bang não soube o que responder. Era verdade que
defendia em todas as ocasiões a modernização econômica e política da
China, e que isso passava por uma revolução das mentalidades e pelo fim
de certas tradições feudais que atrasavam o país. Seria possível conciliar
essa posição com a forma como estava a conduzir o processo do casamento
da filha?

"Há certas tradições que fazem parte da alma chinesa e não podem ser
alteradas", acabou por dizer. "O casamento é uma delas. A nossa maneira de
pensar tem raízes profundas que não se conseguem mudar de um dia para o
outro. Não vivemos isolados, mas dentro de um grupo, a família, que está
integrada num grupo mais alargado, a sociedade. Quando queremos mudar
uma coisa não podemos atacar tudo ao mesmo tempo, caso contrário
geramos uma reação que impedirá qualquer mudança. Temos de proceder
passo a passo, geração a geração. Além do mais, o nosso sistema de



casamento funciona. Os pais escolhem quem vai casar com os filhos e
criam assim famílias que se têm mostrado estáveis. Não há nenhuma razão
para alterar este modelo antigo." "Está a referir-se aos ensinamentos do
nobre Kong Fuzi?" "Por exemplo. Para o bem e para o mal, o ilustre Kong
Fuzi permanece presente nas nossas mentalidades."

"Mas aprendi com o avô Lao no Pavilhão Púrpura que o nobre Kong
Fuzi disse: 'Onde quer que vás, vai com todo o teu coração.' Ora eu não
tenho todo o meu coração neste casamento." '

"O que o ilustre Kong Fuzi quis dizer com isso é que te deves esforçar
por pôr toda a energia em cada empreendimento, mesmo que ele te possa
desagradar. Vai com todo o teu coração para este casamento."

"E se eu não conseguir?"
Bang suspirou.
"Deixa-me recordar-te outra frase do ilustre Kong Fuzi: 'O que o

homem superior procura está dentro de si mesmo; o que o homem inferior
procura está nos outros.' Apenas tens de encontrar o coração em ti mesma."

A filha mordeu o lábio, como sempre quando não estava convencida de
alguma coisa.

"E se... e se eu disser que não quero casar?"
"Não queres como?"
"Não quero casar com Yuan Dong. Não me interessam as conversas

dele, não me interessam os projetos dele. Ele próprio não me interessa.
Como posso eu casar com um homem que não me interessa?"

O pai fitou-a com intensidade.
"Quantas vezes já estiveste com o teu pretendente?"
"Três."
"Não achas que é um pouco tarde para recuares?"
O alcance da pergunta foi imediatamente compreendido pela garota. Na

tradição chinesa, quando os jovens aceitavam encontrar-se algumas vezes
era como se dessem o seu consentimento ao casamento.

"Pois, mas apenas me encontrei com ele porque a mãe insistiu muito..."
"Mas encontraste-te com ele. E agora, o que vais fazer? Se recuares,

isso vai afetar a reputação de toda a família. Perderemos a face. E isso que
queres? Que percamos a face e fiquemos com má fama?"

Lian-hua sabia que as palavras do pai eram verdadeiras. Era impensável
na cultura chinesa dizer não a um casamento depois de se ter
implicitamente dito sim pelo simples fato de aparecer em vários encontros.



Um recuo naquele momento afetaria de fato gravemente a reputação da
família. Dir-se-ia que os Yang não tinham palavra, eram gente de pouca
confiança e sem honra, e isso prejudicá-los-ia a todos.

Ela abanou a cabeça, desconsolada.
"Mei ban fa, mei ban fa", murmurou. "Não tenho escolha, não tenho

escolha."
Depois de aguardarem quase três horas pela sua vez, e de verem várias

pessoas passarem-lhes à frente por haver quem as beneficiasse nos serviços,
abeiraram-se do guichê e Bang formulou o pedido. Quando ouviu que era
precisa uma certidão que se encontrava no registro de Duiduishan, na
longínqua Hunan, o funcionário esboçou uma careta carregada de
ceticismo.

"Ayah, isso vai demorar..."
"Pode informar-me quanto tempo?"
O recepcionista fungou.
"Pelo menos um ano."
Disse-o com o ar mais natural do mundo, como se um ano de espera

fosse perfeitamente normal para os padrões do serviço administrativo que
representava ao balcão.

"O quê?!"
"O processo é lento, receio bem. O pedido vai ser encaminhado para

Changsha, onde será processado pelos serviços relevantes. Depois terá de
ser remetido a Duiduishan, onde se encontram os dados em causa, e os
documentos finais serão enviados para Changsha e a seguir para aqui. A
China é grande e, como decerto compreenderá, estas coisas levam o seu
tempo."

"Sou um homem paciente, mas isso é um exagero. Será possível
apressar a coisa?"

"Terá de esperar um ano."
Bang abanou enfaticamente a cabeça.
"Desculpe, mas não pode ser. Há alguma maneira de despachar o

processo?"
O recepcionista estudou-o da cabeça aos pés, atento ao terno e gravata

ocidentais que o pai de Lian-hua usava. Um chinês que usasse em Peiping
trajes dos yang guizi, sabia-se de ciência certa, era forçosamente alguém
com muitos e bons contatos.



"O senhor não terá familiares num ministério?", perguntou. "Fale com
eles e isso resolver-se-á."

"Familiares? O que têm os meus familiares a ver com isto?"
"Não tem familiares bem colocados?"
"Não."
O funcionário inclinou-se no guichê e baixou a voz.
"Oiça, se me arranjar uma boa maquia resolvo-lhe o problema num

instante. Nem um mês terá de esperar."
Não era a primeira vez que Bang escutava propostas daquelas nos

serviços públicos. Como era um homem cortês e paciente, costumava
tolerar tais comportamentos pois sabia que eles estavam enraizados na
cultura do país, mas não naquele dia, não depois de ter estado três horas à
espera de ser atendido, jamais depois de ver vários utentes passarem-lhe à
frente graças a conhecimentos nos serviços e de lhe dizerem que seria
preciso um ano para obter o documento de que necessitava e que só
apressaria as coisas com umas cunhas ou um suborno, como se nada tivesse
mudado na China desde os tempos antigos.

"Como se atreve?", indignou-se. "Como se chama o senhor, para que eu
o denuncie às autoridades?"

Sem se dar ao trabalho de responder, o funcionário fechou o rosto e o
seu olhar saltou para os utentes que se encontravam na fila, como se Bang e
a filha tivessem nesse instante deixado de existir.

"O próximo."
Depois de saírem dos serviços administrativos, pai e filha não

regressaram ao campus universitário, como Lian-hua esperava. Dirigiram-
se diretamente à sede distrital do Kuomintang em Peiping. Ao longo de
todo o caminho Bang parecia fumegar, acumulando como vapor a irritação
que explodiu no momento em que entrou no gabinete do capitão Su Tong.

"Isto não está a resultar!", exclamou, exaltado. " Ay ah! Assim não
vamos lá!"

O oficial levantou a cabeça dos papéis que assinava nesse momento e
encarou-o, atarantado.

"O que aconteceu?"
O recém-chegado plantou-se diante do capitão, deixando Lian-hua de ar

assustado a espreitar pela porta.
"A corrupção é generalizada!" Apontou para a garota que ficara à porta.

"Para conseguir um simples certificado de nascimento da minha filha



dizem-me que preciso de ter família a trabalhar na administração pública!
Se não tenho familiares nos serviços administrativos, só me resta pagar por
baixo da mesa. Isto não é tolerável!"

Su Tong encolheu os ombros.
"Estamos na China, meu caro. Estas coisas são normais. O guangxi é

uma velha tradição do nosso país. O que esperava?"
O guangxi era o velho sistema de ligações pessoais e informais fundado

na confiança e na reciprocidade, designadamente na oferta de presentes e
banquetes em troca de favores.

"Esperava que o Kuomintang pusesse a China para funcionar segundo
outros padrões", retorquiu com acidez. "Para que o partido me mandou para
a América se não foi para aprender o sistema de governança dos
americanos? Trouxe os métodos deles e os tenho ensinado a todos, não
apenas aos meus alunos na Universidade de Yenching, mas também aos
quadros do Kuomintang. O que fizeram dos meus ensinamentos? Por que
razão os serviços estão inundados de irmãos e primos e sobrinhos de
membros do partido? Por que motivo é preciso pagar aos funcionários por
baixo da mesa para que eles façam seu trabalho? Por que não se reprime
adequadamente o sistema de guangxi?"

O oficial sorriu.
"Os yang guizi são uns idealistas, Bang. Algumas das ideias deles são

irrealizáveis na China, como tem obrigação de saber. O guangxi está
demasiado inculcado na nossa cultura para ser erradicado com facilidade,
digam os yang guizi o que disserem e tenham os ideais que tiverem. As
tradições não se alteram assim do pé para a mão e quem tentar mudar tudo
de uma vez acabará por nada mudar."

A ironia da situação não escapou a Bang, que com algum desconforto
reconheceu nestas palavras o que ainda poucas horas antes ele próprio havia
dito à filha. Mesmo assim, não se deu por vencido.

"Por que diz que são idealistas?"
"Os diabos do Ocidente? Então não vê as conversas que eles têm sobre

a igualdade das pessoas?" Sorriu com menosprezo. "Pff, sonhos! Tudo
sonhos!"

"Ora essa! Por quê?"
O capitão Su Tong fez um gesto a indicar a rua.
"Acha que todos os seres humanos são mesmo iguais, Bang? Então vá

ali à rua e olhe com olhos de ver. Eu sou igual a um cule que puxa um



riquexó? Você é igual a um nong que anda de ancinho na província? A sua
filha é igual a um shang que vende túnicas no mercado? Balelas! Por mais
que os yang guizi com o seu idealismo digam que todos os homens são
iguais, sabemos muito bem que não são."

"Lá vêm outra vez essas ideias antiquadas..."
"Sim, e então? Qual é o mal? Não foi o ilustre Kong Fuzi que percebeu

que na realidade todos somos diferentes? Em vez de insistir na mentira
bonita da igualdade, o ilustre Kong Fuzi assumiu a verdade e reconheceu a
diferença entre as pessoas. E por isso que o mingshao nos ensina a respeitar
as hierarquias e a autoridade. Os yang guizi acham que não há diferença
entre os homens e as mulheres. Ayah, como é possível dizer-se uma
enormidade dessas? Não são as diferenças entre homens e mulheres tão
evidentes? Uma vez que essa diferença realmente existe, o ilustre Kong
Fuzi aceitou-a sabiamente e ensinou-nos a desigualdade entre os sexos.
Como sabe, a doutrina do justo meio descreve o mundo como ele é, não
como alguns ingênuos o idealizam, e procura tirar o melhor partido da
realidade. As ideias servem os homens, não são os homens que servem as
ideias. Os yang guizi não têm sentido do equilíbrio e são extremistas em
tudo. Na sua vertigem idealista fizeram do homem um escravo da classe, da
nação, da raça e de outros disparates fantasiosos que qualquer chinês com o
mínimo de bom senso confucianista percebe que apenas conduzem ao
desastre. Por que contradizem a realidade? E por que haveremos nós de os
imitar nessa loucura? A realidade é o que é. Temos de a aceitar e viver em
harmonia com ela, como nos ensinou o ilustre Kong Fuzi."

Bang percebeu que o oficial do Kuomintang se afastava do que não lhe
convinha e levara o diálogo para um terreno onde se sentia mais
confortável.

"E um fato que os ocidentais aparecem por vezes com teorias
fantasiosas", concedeu. "Mas não é verdade que o nosso próprio chefe, o
general Chiang Kai-shek, estagiou em Moscou e estruturou o Kuomintang à
maneira das organizações comunistas? E não é verdade que se interessou
pelas ideias do socialismo nacionalista de Itália, da Alemanha e da Rússia?
O que são estes camisas azuis da Sociedade para a Aplicação dos Três
Princípios do Povo senão uma versão chinesa dos camisas negras italianos e
dos camisas marrons alemães? Estará o senhor capitão a insinuar que o
general não é provido de bom senso confucianista?"

A conversa resvalava para uma área perigosa.



"Admito que nos tenhamos aproximado dessas ideias dos yang guizi",
reconheceu num tom tenso. "As circunstâncias forçaram-nos a isso. Tal
como os socialismos nacionalistas russo, italiano e alemão são respostas à
fraqueza, às derrotas e à humilhação da Rússia, da Itália e da Alemanha
durante a guerra e diante das potências capitalistas ocidentais, o nosso
nacionalismo resulta também da nossa fraqueza, derrota e humilhação
diante das mesmas potências. Os italianos tiveram de rejeitar a luta de
classes que dividia o país e centralizar e unificar a nação para ganharem
força e não continuarem a ser um joguete nas mãos das grandes potências.
Nós precisamos do mesmo. Tal como os italianos, percebemos que o
capitalismo nos põe nas mãos das grandes potências e que o marxismo até
pode ser um programa para as nações ricas, mas não é para nós. Se não nos
afirmarmos como nação, como os italianos fizeram, estaremos destinados a
ser os escravos dos outros. Precisamos por isso do nacionalismo para nos
unir e galvanizar."

"Então e o confucianismo que ainda há instantes apregoava?"
"No seu âmago o general Chiang Kai-shek é, e continuará sempre a ser,

um confucianista. Olhe para o Movimento da Vida Nova que o Kuomintang
lançou. Não exprime uma ordem moral associada ao culto do ilustre Kong
Fuzi? Não é positivo que esse movimento ensine os chineses a não
escarrarem para o chão, a não sujarem a via pública e a não consumirem
ópio e os encoraje a terem um comportamento cortês e a substituírem o
vício pelo culto das artes?"

"Pois, mas o Movimento da Vida Nova também ensina os chineses a
fazerem exercício físico e a saudarem a bandeira", acrescentou Bang. "Isso
não são ideias associadas ao mingsbao confucianista. São ideias ocidentais.
Nós, os chineses, nunca cultivamos o exercício físico nem a ideia do
nacionalismo."

"É certo, mas o ilustre Kong Fuzi ensinou-nos a cultivar a moderação
através da doutrina do justo meio. Integrar moderada e harmoniosamente as
ideias dos yang guizi na nossa cultura é uma atitude confucianista. De resto,
no essencial os valores ocidentais são rejeitados, como o meu amigo
decerto não ignora. O Movimento da Vida Nova opõe-se ao individualismo
e ao liberalismo e também ao comunismo. A nossa filosofia é
essencialmente chinesa."

Nada daquilo tocava nas questões que ali traziam Bang.



"O problema é que, embora mantendo coisas boas da nossa cultura
confucianista, a China está também a conservar as más", disse. "A
corrupção e o nepotismo são endêmicos e assim não saímos da situação em
que nos encontramos. As democracias ocidentais cultivam o mérito e nós
não. Em vez de colocarmos nas funções os mais competentes, colocamos a
família e os amigos. Como poderemos assim fazer frente aos japoneses na
Manchúria e aos ocidentais nas terras que nos ocuparam ao longo da costa?
Como podem os incompetentes derrotar os competentes?"

O capitão Su Tong abanou a cabeça reprovadoramente.
"Ah, Yang Bang, desde que convive com os yang guizi anda

contaminado pelas ideias dessa gente!", observou. "Não sabe o meu caro
amigo que nós, os chineses, veneramos a família? O culto da família
acarreta obrigações morais de entreajuda dos seus membros, como não pode
ignorar. Se consigo ascender a um lugar de poder tenho o dever de obter
posições vantajosas para os meus irmãos, para os meus primos, para os
meus sobrinhos. Isso é normal e louvável. Significa que veneramos e
protegemos a família. Além disso, a própria honra da família requer que
cada um dos seus elementos esteja bem posicionado na sociedade porque o
prestígio de cada um cimenta o prestígio de todos. Qual é o mal?"

"Isso é nepotismo, senhor capitão. As pessoas são escolhidas para
funções importantes, não porque sejam especialmente competentes, mas
porque são da família. Não vê como essa política é destrutiva? Não se
esqueça que o próprio Kong Fuzi defendeu que os cargos públicos deveriam
ser ocupados por pessoas competentes, os junzi. Como é este
comportamento compatível com esse ensinamento do venerando Kong
Fuzi?"

"Diz o provérbio que a boa caridade começa por nós próprios e na nossa
casa. Cada pessoa ajuda os membros da sua família e os que recebem ajuda
irão por seu turno ajudar outros membros necessitados da família. E tudo
normal e até confucianista."

"Por essa lógica, o senhor capitão aprova a corrupção..."
"Oh, que palavras grandiosas! Para quê ver o mal onde afinal está o

bem? O governante que se apropria do dinheiro do estado para garantir o
sustento dos seus é um patriarca, é um sábio da família, um exemplo de
virtude familiar e de piedade filial. Protege e ajuda os seus e assim se
mostra um homem honrado e probo."



Estas palavras, que Bang sabia exprimirem um sentimento geral entre
quem detinha o poder no Kuomintang, deixaram-no desanimado.

"Esta maneira confucianista de administrar o bem público em prol da
família transforma a ladroagem em altruísmo", desabafou. "Isto assim vai
acabar mal. Se é para manter os velhos vícios, para que precisamos do
Kuomintang? Não percebe que o apego às antigas perversões poderá fazer
as pessoas voltarem-se para os comunistas?"

"A China é, e será sempre, confucianista. A família está acima de tudo e
ajudar os nossos familiares não é um pecado, é uma virtude.

Nada mais havia a dizer, percebeu o visitante. Sentindo-se impotente
para mudar aquela mentalidade que tão bem conhecia, pois no fim de contas
fora nela educado no Jardim das Flores Esplendorosas, deu meia volta e,
desalentado e desiludido, encaminhou-se para a saída do gabinete, onde a
filha ainda o aguardava num silêncio respeitoso.

Antes de cruzar a porta, contudo, voltou-se para o oficial do
Kuomintang e, num derradeiro assomo de irritação, apontou-lhe o dedo.

"Se não fizermos nada, um dia os comunistas farão."



XIX

A explosão reverberava ainda nos tímpanos de Artur, que sentiu o Buick
abanar e o ar vibrar no momento do grande estrondo. Encolheu-se ao lado
do automóvel e, ao abrir os olhos, apercebeu-se de uma enorme coluna de
fumo negro que se erguia por cima dele. Pedaços de terra e asfalto e ainda
pedrinhas começaram nessa altura a chover sobre a rua em meio a uma
densa nuvem de pó, obrigando-o a cobrir a cabeça com as mãos.

Ouviram-se gritos e o som de pessoas a correr e, passada a surpresa
inicial, o oficial descortinou Salazar de pé e imóvel junto à porta do carro, o
terno negro coberto de poeira; dir-se-ia um espantalho plantado na calçada.

"Senhor doutor!", gritou uma voz de homem, tão alterada que roçava o
pânico. "Senhor doutor!"

"Valha-me Deus! Virgem santíssima!", berrou uma mulher. "O que
aconteceu? O que aconteceu?"

"Vossa excelência está bem? Ficou ferido?"
A desorientação parecia generalizada, apesar de os agentes da PVDE

terem acorrido prontamente para se assegurarem de que o presidente do
Conselho se encontrava bem e procurarem controlar a situação na rua,
estabelecendo de imediato um perímetro de segurança. Também Artur se
precipitou para ver como estava o ditador. Ao chegar ao passeio, deu com
ele a sacudir a poeira dos ombros antes de sair da letargia e romper o
mutismo. "Bem, vamos à missa."

Artur estacou, atônito. Bem, vamos à missa? Eram aquelas as primeiras
palavras de Salazar depois de rebentar na rua uma bomba destinada a tirar-
lhe a vida? Bem, vamos à missa? Não soube o que pensar de tanta fleuma.
Que gênero de homem era aquele que se revelava incapaz de se rir de si
mesmo e reagia com tamanho desprendimento imediatamente após
tentarem assassiná-lo?

Tal como o coronel, as pessoas em redor olhavam com espanto para
Salazar, nervosas e sem saberem o que fazer e como comportar-se. Abriram
alas e, como se venerassem um fantasma, deixaram o presidente do
Conselho atravessar o passeio e cruzar o portão da residência para se dirigir
à capela. Uma mulher de meia-idade, presumivelmente a senhora da casa,
interceptou-lhe o caminho com grande ansiedade, as mãos coladas à cara
em gesto de aflição e as faces lavadas em lágrimas.



"Ai, senhor doutor, senhor doutor! Que grande desgraça, valha-me
Deus! Que grande desgraça!"

"Tenha calma, minha senhora", devolveu Salazar, tranquilizando-a.
"Está tudo bem, não se apoquente."

"O senhor doutor não ficou ferido?"
"Com certeza que não." Encolheu os ombros. "Tenho sempre muita

sorte nestas coisas."
"E agora? E agora?"
"E agora... vamos à missa."
"Mas... mas..."
"O senhor padre Varzim está aí?"
"Sim, claro, mas..."
"Vamos à missa, pois então. Estando tudo como está, não vejo motivos

para que assim não seja, não é verdade?"
Os presentes entreolharam-se, desconcertados. O anfitrião, Josué

Trocado, trocou um olhar inquisitivo com o padre Abel Varzim, que
entretanto também acorrera ao local e lhe confirmou com um sinal que faria
o que fosse requerido em tais circunstâncias. Os presentes renderam-se aos
desejos do ditador.

"Se é essa a vontade do senhor doutor..."
Deixando-se momentaneamente ficar para trás, Artur perscrutou o

espaço em redor e, apesar dos esforços dos homens da PVDE para
estabelecer a zona de segurança, viu os primeiros curiosos a afluírem ao
local. Uma grande cratera abrira-se num lado da rua mesmo junto ao
automóvel, tão grande e profunda que a viatura caberia toda lá dentro. As
tampas de ferro dos coletores de esgotos haviam saltado naquele setor da
Avenida Barbosa du Bocage e todos os vidros das janelas dos edifícios das
redondezas estavam partidos.

Um agente da PVDE interpelou-o.
"Senhor coronel, vamos fechar o portão da casa. O senhor coronel entra

ou fica aqui?"
"Entro, claro."
Artur rodou sobre os calcanhares e dirigiu-se apressadamente ao portão

do número noventa e seis. Franqueou a entrada da propriedade, atravessou o
jardim da casa e penetrou na pequena capela onde se concentravam as
pessoas, a família Trocado e alguns convidados. Percebeu que Salazar



estava sentado na primeira fila, entre o dono da casa e Antero Leal
Marques.

"O senhor doutor não quer mesmo descansar?", perguntou Josué
Trocado, ainda abalado. "E que isto foi por um triz!"

"Um golpe de sorte!", soltou alguém.
"Foi a Divina Providência!", argumentou a anfitriã. "Nossa Senhora

protegeu-o, graças a Deus! Ai, Virgem Santíssima! Que susto apanhei
hoje!"

"De certeza que o senhor doutor não deseja repousar, nem que seja um
bocadinho?", insistiu Josué Trocado. "Olhe que lhe fazia bem..."

Aparentemente imperturbável, o ditador abanou a cabeça.
"Como fiquei vivo, terei de continuar a trabalhar."
Todos se resignaram à evidência; perante a obstinação do presidente do

Conselho de não deixar que o evento alterasse a rotina, a cerimônia teria
mesmo de ser levada a cabo nos moldes previstos. O padre Varzim, ainda
algo assarapantado com os acontecimentos dos últimos minutos, apareceu
no altar envolto nos seus paramentos, fez-se silêncio absoluto na capela e
iniciou-se a missa dominical.

Uma pequena multidão de ministros e altos dignitários do regime
concentrara-se no apartamento do presidente do Conselho, no primeiro
andar da Rua Bernardo Lima; era tanta gente e o apartamento tão pequeno
que Artur tinha dificuldade em circular sem correr o risco de esbarrar em
alguém. Além do mais sentia-se intimidado por se encontrar no meio de
tantas altas personalidades, a maior parte das quais não conhecia
pessoalmente mas apenas pelos jornais. Estava cheio de vontade de se ir
embora. Não quis, porém, dar a impressão de abandonar o barco numa hora
daquelas, e foi-se deixando ficar.

"Telegrama do primeiro-ministro Chamberlain!", anunciou Leal
Marques com um papel na mão. "Manifesta a solidariedade da Grã-
Bretanha para com o senhor doutor!"

O telegrama do chefe do governo britânico foi aplaudido pelos
visitantes. Já o mesmo acontecera momentos antes quando da chegada das
mensagens telegráficas do cardeal Pacelli, secretário de Estado do Vaticano,
e dos chefes da diplomacia britânica, Anthony Eden, e americana, Cordel
Hull.

"Muito bem! Muito bem!"
"Com Inglaterra podemos sempre contar!"



A campainha da entrada tocou. Desde que Salazar e a sua comitiva
tinham regressado ao apartamento que o serviço à porta não conhecia
descanso; aparecia sempre mais alguém para "dar um abraço", "deixar uma
palavra amiga" ou "mostrar repúdio pelo vil e cobarde ato".

A resmungar contra as interrupções constantes, Maria de Jesus emergiu
da cozinha e foi ver quem era.

"Como está o senhor doutor?", perguntou uma voz familiar logo que a
porta se abriu. "Como está o senhor doutor?"

Era o presidente da República. O vulto minúsculo do general Oscar
Carmona, que mais parecia um jockey de farda, percorreu o apartamento
atrás da governanta e na sala fundiu-se num abraço ao presidente do
Conselho que foi saudado por novos aplausos dos presentes. Os dois
homens trocaram meia dúzia de palavras, decerto a comentarem entre eles o
acontecimento do dia, e só ao fim de alguns minutos se apartaram.

O chefe de gabinete voltou nessa altura a aparecer com mais um papel
entre os dedos.

"Telegrama do chanceler Adolf Hitler!", anunciou desta vez. "A
Alemanha rejubila pelo senhor doutor!"

Mais uma ovação.
"Este Hitler tem lá seu feitiozinho", comentou-se na sala, "mas é sem

dúvida homem de bom coração!"
O tema forte das conversas eram as circunstâncias do atentado e os seus

presumíveis autores. Quem levara a cabo aquele ato e por quê? Entre os
presentes gerara-se um consenso: por detrás da bomba que nessa manhã
atentara contra a vida do presidente do Conselho haveria decerto mão
vermelha de Moscou, através da Terceira Internacional.

"Isto foi o Comintern!", dizia um ministro com grande convicção.
"Vocês não veem que os russos andam apostados em exportar a chamada
revolução do proletariado através destes ataques violentos de ação direta? A
bomba tem a marca de Moscou, que ninguém duvide!"

"E certo", concordava um dos seus interlocutores. "Se os comunas
marcham em brigadas pela Gran Via de Madrid, o que os impede de
quererem avançar aqui pela Avenida da Liberdade? Se não nos pomos a
pau, qualquer dia estamos todos a falar russo..." "Atenção que isto não foi
só o Comintern", sublinhou outra pessoa. "Os tipos de certeza que usaram
comunas cá da terra." "Sem dúvida! Felizmente abrimos no ano passado
aquele campo em Cabo Verde. Temos de mandar os vermelhos todos para



aí! Isto não vai lá com paninhos quentes e conversa mole! E preciso mão
pesada nessa gente!"

Um dos visitantes, contudo, aconselhou cautela, lembrando que os
comunistas não eram os únicos partidários de atos violentos para provocar a
dita revolução do proletariado.

"Não se esqueçam dos anarcossindicalistas", ressalvou ele. "Não se
lembram dos atentados da Legião Vermelha nos tempos da República?
Esses tipos são doidos!"

A tendência na sala, no entanto, ia no sentido de responsabilizar o
Comintern. Fora das suspeitas ficara o reviralho. Afonso Costa tinha
morrido meses antes, o que desmobilizara os seus apoiantes. Além disso, os
opositores democráticos e parlamentaristas eram considerados burgueses
diletantes, gente de gostos caros e palavra fácil que andava em conspiratas
pelos cafés do Chiado ou de Paris a acalentar sonhos de regresso ao poder
para alimentar os seus bolsos e os das clientelas partidárias, mas que
ninguém imaginava como homens violentos. O recurso a bombas não lhes
fazia o estilo; a sua arma era a verborreia.

Na sala encontravam-se também algumas mulheres. Umas estavam
ligadas a obras do regime, incluindo responsáveis da Cruz Vermelha e um
punhado de senhoras encarregadas de organizar a futura Mocidade
Portuguesa Feminina, outras eram as esposas dos senhores ministros. As
suas preocupações não se centravam nas questões relacionadas com a
responsabilidade pelo atentado, como acontecia com os homens, mas nas
suas circunstâncias.

"Foi uma sorte incrível", dizia uma. "A bomba rebentou mesmo ali ao
lado e ele nem um beliscão sofreu."

"Não foi sorte, Isabel, foi intervenção divina! Nosso Senhor veio em
socorro do senhor doutor."

"Um milagre!", exclamou uma terceira, erguendo as mãos para o céu.
"Um milagre!"

"Ah, sem dúvida que foi um milagre! O senhor doutor é protegido pela
Divina Providência. Nossa Senhora acudiu-lhe." "A vinda dele para salvar
Portugal já fora profetizada há muito, muito tempo", assegurou uma outra
com uma expressão enigmática. "Foi anunciado como num oráculo."

"Um oráculo?"
"Sim", insistiu a do olhar misterioso. "Então não foram ainda ver

aqueles painéis encontrados aqui há uns anos na Igreja de São Vicente? Ele



está lá, perto do Infante!"
"Ah, já vi!" exclamou a primeira, enrubescendo e subitamente muito

excitada. "E incrível! Incrível! Os painéis foram pintados antes ainda dos
Descobrimentos e, vejam lá, aparece num canto um homem com uma cara
igualzinha à do senhor doutor!" "Não é um homem com a cara igual à dele",
repreendeu-a a que falara no assunto. "É ele! E o senhor doutor!"

Trocaram um olhar entendido entre elas; sabiam, como só as mulheres
podiam saber, que o universo não era tão racional como os grandes doutores
da ciência o descreviam e que por detrás do mundo visível se moviam
forças mágicas.

"Sabem o que isso prova, não sabem?"
Todas as senhoras assentiram com um movimento sincronizado das

cabeças e derramaram as suas atenções enternecidas em Salazar, que
permanecia sentado junto da lareira da sala à conversa com o general
Carmona.

"É um predestinado."
Ao anoitecer já Artur se sentia muito fatigado. Os telegramas não

paravam de chegar ao apartamento da Rua Bernardo Lima. Vieram ainda
mensagens de Benito Mussolini, do presidente da Confederação Suíça, de
governantes do Brasil, de embaixadores, do duque de Bragança, da antiga
rainha e de muitas outras personalidades.

As dioceses por todo o país marcaram para essa noite missas de ação de
graças e organizaram novenas em homenagem ao chefe do governo.
Circulavam até nas igrejas pagelas a conceder "cinquenta dias de
indulgência a quem devotamente as recitar em homenagem ao salvador da
nação", enquanto os jornais lançavam edições especiais com as notícias
sobre o atentado.

"Olha O Diário de Lisboa!", gritava um jornaleiro nas ruas perante a
curiosidade das personalidades que visitavam Salazar. "Tudo sobre a bomba
desta manhã! Olha O Diário! Olha o Diário de Lisboa!"

A excitação não parava.
O presidente da República já abandonara entretanto o apartamento para

regressar à Cidadela de Cascais, o seu poiso de eleição, mas muita gente
continuava a acotovelar-se naquele espaço exíguo e Artur ainda se sentia
perdido. Mais de uma vez teve vontade de se ir embora. Esteve mesmo à
beira de o fazer, de que valia a sua presença no meio de tantas pessoas
importantes?, mas resistiu à tentação.



Foi então que, numa das pausas das múltiplas conversas que tivera ao
longo da tarde desse domingo, Salazar o chamou à parte.

"Temos um assunto a terminar, senhor coronel."
"Eu sei, senhor doutor", anuiu Artur. "Só que as circunstâncias

interpuseram-se, não é verdade?"
"Ainda bem que o senhor coronel compreende. Parece que o Exército e

a Marinha estão a organizar-me uma homenagem em São Bento. Nessa
altura voltaremos a falar para que eu lhe possa confiar a missão de que
ainda esta manhã falávamos."

"Às suas ordens, senhor doutor." Estudou-o com atenção. "Vossa
excelência sente-se bem?"

O ditador suspirou.
"Sabe o que lhe digo, senhor coronel? O país salvar-se-á, mas os

salvadores não", desabafou com certa amargura. "Os portugueses tendem
para o excesso. A história de Portugal é uma oscilação entre tirania e
anarquia. Os portugueses odeiam os seus chefes e atacam-nos sem mercê
até os derrubarem."

"Ai que descrença, senhor doutor..."
"Sou um insatisfeito, mas não um descrente. Não sou um homem

compartimentado, com gavetinhas que abrem e fecham. Estou preso às
ideias do passado, sinto vontade de me ir embora, não me dou com a nova
mentalidade. Isto é só para safados."

"Não diga isso. Verá que..."
"Senhor doutor!" rugiu uma voz. "Graças a Deus que vossa excelência

se encontra bem!"
Os dois homens viraram-se para ver quem os interrompia de forma tão

efusiva.
"Senhor capitão Humberto Delgado!", reconheceu Salazar, forçando um

sorriso. "Como está?"
Artur identificou o nome e a figura. Já o tinha visto em 1926. Fora um

dos oficiais que haviam levado a cabo a revolução nacional que pusera fim
à democracia e sabia que se tratava de um dos elementos considerados mais
radicais do regime. As suas posições eram de tal modo extremas que fora
nomeado adjunto militar do Comando Geral da Legião Portuguesa, um
posto de comandante da milícia de camisas verdes criada no ano anterior
por pressão da ala ultranacionalista do Estado Novo para imitar os camisas
negras fascistas de Itália e os camisas marrons nazis da Alemanha. A seguir



fora nomeado também comissário-adjunto da Mocidade Portuguesa, o que
mostrava bem a influência crescente dessa ala.

"Esta escumalha não o merece, senhor doutor!", exclamou Humberto
Delgado ao abeirar-se com fervor entusiástico. "Logo vossa excelência, o
exemplo vivo de sacrifício pela pátria, o asceta, o homem que mais trabalha
em Portugal..."

Os dois apertaram as mãos, o oficial da Legião Portuguesa com vigor e
intensidade, o ditador com um certo distanciamento e frieza.

"Obrigado, senhor capitão."
”... um homem modesto, um homem sem as paixões de todos nós, os

outros homens, um homem que gasta a sua segunda mocidade abdicando do
sol, abdicando da saúde, abdicando dos prazeres da vida para, no casulo,
começar pertinazmente como um saxão e heroicamente como o português
que é, a salvar a pátria moribunda."

Salazar esboçou um sorriso sibilino.
"Pois pelos vistos há quem deseje outro chefe..."
"Que outro chefe?", questionou Humberto Delgado com exaltação, para

logo condescender. "Sim, é verdade que muitos com temperamento
semelhante ao meu terão sonhado com um chefe de plumas brancas, cavalo
branco também, gesto largo, discurso incisivo e fervente. Eu saliento porém
que vossa excelência não terá plumas por fora da cabeça mas é
incontestável que possui fósforo por dentro. Não terá tórax de atleta nem
gestos teatrais, mas fala alto para o país, o que é muito mais difícil, fala rijo
para fora, em tom do qual, na nossa decadência degradante, nos havíamos
por completo desabituado. Não posso deixar de confessar a minha alegria,
que manifesto ruidosa, por cada conquista conseguida através do regime
corporativo, pelas classes trabalhadoras manuais ou intelectuais. Só não vê
a sua obra, senhor doutor, quem não quer!"

"Acha o senhor capitão que o Exército a vê?"
O recém-chegado abriu a boca numa expressão escandalizada, como se

só a pergunta já fosse impensável.
"Como pode vossa excelência duvidar? E preciso que o senhor doutor

saiba que os oficiais que não querem do governo senão que ele governe
bem não reconhecem em ninguém poderes para, em seu nome, amanhã irem
falar seja a quem for para mudança de chefe. Mais, esses oficiais entendem
que o país há seis Séculos não encontra um estadista como vossa
excelência. Certos imbecis e infantis, e alguns obcecados, faça-se justiça,



não concordarão com isto, é certo, mas uma grande maioria de oficiais, a
quase totalidade dos que querem só ser oficiais, admiram, amam vossa
excelência, agradecem-lhe, como portugueses e militares, o prestígio que
conquistou para a pátria, há tantos anos nunca igualado nem excedido."

O presidente do Conselho abriu os braços num gesto carregado de
fatalismo.

"O fato, porém, é que atentaram hoje contra a minha vida..." O
responsável da Legião e da Mocidade Portuguesa abanou a cabeça, como se
se sentisse perplexo com o sucedido.

"O que quer afinal esta gente?", interrogou-se. "O regresso da
papagailândia da democracia? Pretendem que voltem os políticos, esses
chacais, esses tubarões, esses canalhas, esses malandros, esses judas, esses
sabujos? E isso que querem? O regresso dos deputados que arrastaram o
país para a sua miséria moral?" "Isto não deve ter sido mão do
parlamentarismo, senhor capitão", retorquiu Salazar. "Se for a ver bem, os
métodos aplicados assemelham-se mais aos de Moscou."

A referência iluminou o rosto de Humberto Delgado.
"Ah, tem decerto vossa excelência toda a razão. Sim, realmente isto não

pode ter sido obra de homens, mas de vermes." As faces enrubesceram-lhe
e o corpo fardado agitou-se, como se lhe tivessem tocado num ponto
sensível. "Vermes, repito. Vermes prontos à

absorção de todas as doutrinas de extermínio e aniquilamento desde que
elas lhes garantam uma ascensão na sua qualidade de seres inferiores, sem
eira nem beira, nem trabalho, nem miragem próxima de possuí-lo, tão-
pouco a consciência de, com brevidade, verem mudado o seu destino que
lhes parece fatal, o destino de nunca possuírem o suficiente para a vida
vegetativa mais rudimentar. O comunismo em Portugal é o fomismo!"
Ergueu o dedo no ar para enfatizar a palavra. "O fomismo! Temos de
enfrentar esses vermes se não queremos a fome!" Bufou, como se tentasse
acalmar-se. "Acredite vossa excelência, ninguém estuda os problemas mas
nem por isso deixa de os discutir alarvemente. Um camarada meu ouvi eu
um dia, indignado, quando depois de almoçar superfluamente bem se
enterneceu com a situação dos proletários."

"Ora bem!"
O oficial estreitou as pálpebras.
"Sabe o que lhe digo, senhor doutor?" Exibiu o punho cerrado. "Temos

de ter mão pesada com essa gente. Não vê a firmeza do senhor Hitler? Ele é



que os topa! Esse homem que não nasceu em leito de renda amolecedor
passará à história como uma revelação genial das possibilidades humanas
no campo político, diplomático, social, civil e militar, quando à vontade de
um ideal se junta a audácia, a valentia, a virilidade."

O tom entusiástico do militar contrastava com a fisionomia inescrutável
do ditador.

"Pois sim, pois sim."
"Sabe decerto vossa excelência que sou um dos responsáveis da Legião

Portuguesa e da Mocidade Portuguesa. Tenho-me aliás batido com denodo
para que seja mais vincada a instrução militar da nossa juventude. Acho
mesmo fundamental que manejem armas e..."

Artur, que até ali assistira à conversa em silêncio, não se conteve neste
ponto.

"Instrução militar?", questionou. "Manejo de armas? O senhor capitão
quer mesmo transformar a Legião numa milícia?"

O capitão Humberto Delgado encarou-o como se só então tivesse dado
conta da sua presença.

"Não me estou a referir à Legião Portuguesa, pois esta já é de certo
modo uma milícia, meu coronel", corrigiu-o. "Estou antes a falar na
Mocidade Portuguesa. O meu coronel não acha que aos nossos moços faria
muito bem estarem imbuídos de virtude militar? O espírito de sacrifício, o
sentido de disciplina, a noção de hierarquia, a devoção patriótica, o..."

"O senhor capitão quer ministrar instrução militar aos garotos da
Mocidade Portuguesa?", interrompeu-o Artur. "Quer pôr os cadetes a
manejar armas?"

Os cadetes eram o quarto escalão da Mocidade Portuguesa, composto
por jovens com idade superior a dezessete anos.

"Os cadetes e os outros escalões, meu coronel", esclareceu o capitão.
"Dos lusitos aos cadetes. Toda a rapaziada."

Artur estava boquiaberto.
"Os... os lusitos também?", perguntou, estarrecido. "Mas... mas eles só

têm sete anos!"
"E de pequenino que se torce o pepino, meu coronel."
A novidade deixou Artur pálido. Olhou para Salazar, como se lhe

perguntasse se concordava com tal ideia, e de novo para o responsável da
Legião e da Mocidade Portuguesa.



"Estamos a falar de crianças de sete anos, senhor capitão! Sete anos!
Quer pô-las a marchar com armas?"

O tom de reprovação era claro, pelo que, depois de lançar um olhar
ressentido na direção do interlocutor, o capitão Humberto Delgado decidiu
ignorá-lo e voltou-se de novo para o ditador.

"Nem todos pelos vistos valorizam que se incutam as virtudes militares
na mocidade, senhor doutor. Há os que não têm a mínima consideração por
mim, que é como quem diz 'por uns imbecis de uns fósseis' que julgam ter
pergaminhos da velha guarda. De mim só se lembram para as coisas
trabalhosas e que não dão dinheiro, ou para a pancada." Abanou a cabeça.
"Não importa. Elaborei um documento que estabelece as linhas gerais da
instrução pré-militar a aplicar aos quatro escalões da Mocidade Portuguesa.
Todos os miúdos terão de receber ensino elementar de infantaria, evoluindo
em quinas, castelos, grupos de castelos, bandeiras e falanges equivalentes às
esquadras, aos pelotões, às companhias, aos batalhões e aos regimentos de
que se compõe o nosso exército. Não acha vossa excelência que o meu
projeto serve os mais altos desígnios da pátria?"

A resposta do presidente do Conselho veio seca.
"Esse é um assunto que o senhor capitão fará o favor de discutir com o

senhor engenheiro Nobre Guedes", disse Salazar, distanciando-se da
questão. "Na qualidade de responsável máximo da Mocidade Portuguesa, o
senhor engenheiro saberá decerto lidar com o assunto no respeito das
diretivas que eu e o senhor ministro da Educação lhe traçamos e que, quer-
me parecer, não contemplam tais projetos."

O capitão percebeu nesse instante que metera o pé em falso; pelos vistos
também o chefe do governo não via com bons olhos o seu plano de
militarizar a juventude.

"Com certeza", anuiu. "Desculpar-me-á vossa excelência se como
latino, como português, como homem, a minha existência quente e viva fica
à vista na impetuosidade com que falo, mas não abdico do que considero
uma das minhas grandes qualidades de cidadão e defeito de homem.
Qualidade de cidadão porque a pátria precisa que alguém mostre os
tumores, defeito de homem porque pessoalmente só perco com isso e só
tenho prejudicado a minha vida enquanto pacatamente outros que nunca vi
nas linhas de fogo, nem hei de ver, auferem honrarias, proveitos, e por
vezes, se eu deixasse, me falariam de alto. Eu que tenho vivido tão afastado
dos poderes, eu que nem sequer nos poucos atos oficiais onde me tenho



encontrado com vossa excelência me dei a conhecer, bem merecia que
vossa excelência me desculpasse importuná-lo." "Ora essa, não importuna
nada", disse Salazar. "E só que hoje é um dia... bem vê..."

Humberto Delgado fez um gesto repentino a indicar a janela do
apartamento.

"Se assim é, senhor doutor, deixe-me convidá-lo a espreitar a rua."
A sugestão surpreendeu o anfitrião.
"Perdão?"
"A Legião e a Mocidade Portuguesa estão incondicionalmente do lado

de vossa excelência nesta hora de suprema gravidade", explicou.
"Organizamos uma grandiosa manifestação que vem marchando do Rossio
para testemunhar o seu apreço, a sua gratidão, o seu encorajamento à
imorredoira obra do senhor doutor. Espero que encontre nesta singela
homenagem forças para prosseguir o seu caminho com a mesma
determinação com que o tem feito até aqui."

Ao ouvir a notícia, Salazar teve um esgar de pânico e quase se
encolheu; ninguém detestava tanto as multidões como ele.

"Uma... uma manifestação?"
"Vá à janela saudar a rapaziada, senhor doutor. Dê-lhes palavras de

alento, que eles bem precisam!" Fez um gesto a indicar o exterior. "Eu vou
agora lá para fora coordenar este ato humilde e espontâneo de tributo a
vossa excelência. Bem haja, senhor doutor. Bem haja!"

Muito ao seu jeito voluntarioso, o capitão Humberto Delgado despediu-
se do presidente do Conselho e cortou pelos convivas em direção à porta do
apartamento, desaparecendo tão depressa como surgira.

Plantado no seu canto, Salazar trocou com Artur um olhar assustado;
pelos vistos o ditador temia mais os manifestantes do que a bomba que
quase o despedaçara nessa manhã.

"E agora?"
"O senhor doutor não tem outro remédio que não seja endereçar umas

palavrinhas à multidão que o veio saudar", aconselhou o coronel. "Vossa
excelência deu corda a estes militares fascistas e permitiu a criação da
Legião e da Mocidade, e agora terá de se haver com eles. Bem o avisei."

O presidente do Conselho bufou.
"Ah, como detesto estes excitados!", desabafou. "O senhor coronel sabe

bem que a Legião e a Mocidade foram moedas de troca para nos vermos



livres dos rolões e dos seus meninos de camisa azul." "Agora andam à
solta..."

"Não andam, não! E certo que cedi à pressão para criar a Legião,
sobretudo depois de os excitados a terem exigido naquele comício que
organizaram no Campo Pequeno à minha revelia e de o Santos Costa se ter
empenhado pessoalmente no assunto." Ergueu o dedo para fazer uma
ressalva. "Note, no entanto, que tive o cuidado de integrar a Legião no
Ministério do Interior." "Suspeito que a subordinação da Legião ao governo
não seja do agrado do capitão Humberto Delgado..."

"Não será, mas desse modo temos pelo menos estes meninos
controlados. Do mal o menos, não é verdade? No entanto, com a guerra em
Espanha e a ofensiva do comunismo aqui na Península Ibérica, como
poderia eu opor-me à criação da Legião?" Artur encolheu os ombros,
resignado.

"Pois, não podia."
"Por outro lado, não devemos descurar os aspetos positivos. A Legião, e

com alcance longínquo talvez mais a Mocidade Portuguesa, têm
contribuído poderosamente para modificar a mentalidade geral, para
restituir aos portugueses o que parece que tinham perdido: a consciência
cívica. A Legião e a Mocidade têm-lhes dado ao mesmo tempo um
sentimento mais profundo de solidariedade social, aproximando as classes e
quebrando as distâncias entre os ricos e os pobres. Ensinou-os igualmente a
ser tolerantes, a respeitar as crenças de cada um, grande conquista no nosso
país. E também a..."

Ouviu-se nesse instante um clamor no exterior, provavelmente em
resultado da chegada dos manifestantes à rua e dos incitamentos que lhes
dirigia o capitão Humberto Delgado, que entretanto a eles se juntara.
Salazar rendeu-se assim à evidência. Teria mesmo de enfrentar a multidão.

O presidente do Conselho ajeitou a gravata, alisou o casaco escuro e fez
um sinal a Maria de Jesus. A governanta aproximou-se da janela, abriu-a de
par em par e o presidente do Conselho abeirou-se da abertura para encarar a
massa humana que enchia todo o espaço em baixo.

Uma ovação cresceu no ar.
"Sa-la-zar! Sa-la-zar!"
Um mar de gente cobria a Rua Bernardo Lima; eram milhares e

milhares de pessoas que tinham vindo em marcha do Rossio. À frente do
desfile estavam os homens da Brigada Naval, uma das unidades da Legião,



formados em filas de quatro legionários de farda azul-escura, todos a
empunharem bandeiras de Portugal e da Legião Portuguesa. Atrás vinham
milhares de rapazes com as fardas verdes da Mocidade Portuguesa, muitos
também a agitarem bandeiras.

O ditador abriu os braços, como se pedisse silêncio, e os manifestantes
calaram-se.

"Portugueses!", chamou na sua voz aflautada. "Não há dúvida de que
somos indestrutíveis porque a Providência assim o destina e na Terra vós o
quereis!"

A multidão respondeu com uma nova ovação e com os legionários a
estenderem os braços em saudação romana, como faziam os fascistas em
Itália.

"Sa-la-zar! Sa-la-zar!"
O presidente do Conselho voltou a fazer um gesto para os silenciar.
"Portugueses! Pode haver alguma dúvida de que a revolução continua?"
"Não! Não! Não!"
Mais uma grande ovação, acompanhada pelo hino da Legião

Portuguesa, que o capitão Humberto Delgado e outros comandantes da
milícia coreografavam com aprumo.
 

Nós teremos que vencer
Nada temos a temer
Da invasão comunista.
Já existe a Legião,
Ao vento solta o pendão,
Dá combate ao anarquista.
Não voltamos ao passado,
Acabou o revoltado,
Disso temos a certeza;
E mais tranquilos andamos
Porque todos confiamos
Na Legião Portuguesa.

 
O hino foi cantado até ao fim e, após mais uma ronda de aplausos e

saudações romanas, as vozes na rua voltaram a emudecer para deixar o
orador retomar a palavra.



"Meus senhores!", berrou Salazar da janela. "Agradeço-vos do fundo da
alma esta manifestação, não por mim, que sou inacessível à vaidade e à
glória, mas pela consoladora certeza que vós todos me dais de que a nossa
obra já não pode morrer!" Agitaram-se de novo as bandeiras e os
manifestantes voltaram a fazer a saudação romana. A um gesto de um dos
comandantes, talvez do capitão Humberto Delgado, talvez do coronel
Namorado de Aguiar, fez-se um silêncio súbito e uma voz rasgou a noite.

"Legionários!", gritou alguém, presumivelmente o comandante. "Quem
vive?"

Os homens responderam em coro.
"Portugal! Portugal! Portugal!"
A mesma voz solitária lançou uma nova pergunta. "Legionários! Quem

manda?"
"Salazar! Salazar! Salazar!"
Mais uma ovação, mais bandeiras agitadas no ar, mais braços estendidos

em saudação romana. Da janela o ditador acenou aos manifestantes, o
sorriso forçado e os gestos constrangidos, até que recuou um passo e as
janelas se fecharam de par em par, como um pano a cair no final de uma
peça de teatro.



XX

"Satake?"
Ao ouvir o seu nome de família quando cruzava a recepção rumo à

saída do Hotel Imperial, Fukui virou a cara na direção da voz e,
surpreendido, reconheceu o homem que o interpelara.

"Miyamoto Sawa!", exclamou, escondendo o desagrado que o encontro
lhe provocava. "Por aqui?"

O seu velho inimigo da escola primária de Tsuchiura estava fardado
com as cores do Kempeitai, a polícia militar, e trazia nos ombros os galões
de capitão.

"Vim com amigos tomar um copo para me despedir de Tóquio",
explicou Sawa, aproximando-se. "Olha lá, ouvi dizer que saíste do Kantei.
O que fazes agora?"

"Regressei ao bureau europeu do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
embora trate também de questões relacionadas com os Estados Unidos.
Ainda há instantes tive aqui um encontro com o primeiro-conselheiro da
embaixada americana."

Sawa esboçou um esgar de desdém.
"Sempre amiguinho dos gaijin, hem? Vê-se mesmo que vocês, os

Satake, não conhecem giri!"
O comentário era de tal modo ofensivo que Fukui ponderou a

possibilidade de se afastar e deixá-lo a falar sozinho; havia coisas de que
não tinha necessidade e aturar aquele idiota era uma delas. Porém,
reconsiderou e conteve-se. A verdade é que ambicionava entrar na carreira
da diplomacia e uma das principais virtudes dos diplomatas era justamente
a arte da conciliação. Seria capaz de se mostrar diplomático com um cretino
daqueles? O desafio pareceu-lhe digno de si. Além disso nutria um certo
interesse pelo seu velho antagonista porque ele lhe abria uma janela para o
pensamento dos ultramilitaristas, crucial para perceber a evolução política
do Japão.

Encheu-se de paciência e indicou os sofás diante da recepção.
"Senta-te aí", convidou-o, conciliador. "Queres tomar alguma coisa?"
"Já bebi sakê suficiente para uma semana", retorquiu Sawa,

encaminhando-se para os sofás. "Talvez me fique por um chá."



Depois de ambos se acomodarem, Fukui fez o pedido ao empregado e
encarou o homem do Kempeitai.

"Disseste que vens despedir-te de Tóquio?"
Sawa indicou os seus galões.
"Vou partir amanhã para o Manchukuo e, como as guerras fazem

maravilhas pelas promoções, já sou capitão." Cruzou a perna. "Ao contrário
de ti, ao que parece. Soube que, depois de te teres armado em herói para
salvar aquele palerma do Okada, foste recambiado do Kantei para o
Ministério dos Negócios Estrangeiros."

"Quem te ouvir até parece que me despromoveram", devolveu com
infinita paciência. "Não foi nada assim. Permaneci no Kantei enquanto o
primeiro-ministro Okada se manteve em funções. Quando ele saiu, a minha
comissão de serviço terminou e naturalmente regressei às minhas anteriores
funções. Tão simples quanto isso."

"Pois, pois...", devolveu Sawa em tom céptico. "De qualquer modo, não
vos serviu de nada porque silenciamos os liberais e temos agora as mãos
livres para iniciar a guerra contra o grande capital. Vamos enfim construir o
socialismo das nações."

"Socialismo... de quem?"
"Socialismo das nações", repetiu o oficial. "É o grandioso projeto da

nossa nação yamato para a libertação da Ásia do jugo opressor das nações
capitalistas."

Fukui nem queria acreditar no que ouvia. Aquele seria mesmo o Sawa
que sempre conhecera?

"Tu... tu agora és comunista?"
O homem do Kempeitai fez um gesto vago com a mão.
"Hee, as grandes palavras!", disse. "Digamos que sou um... um

socialista tradicionalista. Como sabes acredito nos valores tradicionais do
Japão, no buxido e no xinto dos meus antepassados samurais, mas desde
que estou no exército procuro conciliá-los com os três princípios socialistas
para a reorganização do Japão: o limite à propriedade privada, o limite à
riqueza privada e o limite à indústria privada. Muitos dos meus camaradas
dizem que temos de combater as classes privilegiadas e eliminá-las como
quem elimina um cancro, e... talvez tenham razão."

"Mas isso é o que os comunistas russos defendem..."
A observação mereceu de Sawa um gesto displicente.



"Não exageremos", devolveu com uma expressão sobranceira. "Os
meus camaradas dizem que a teoria socialista dos comunistas russos tem
falhas. É verdade que as sociedades progridem através da guerra de classes,
mas não é só da guerra de classes que se faz a história, pois não? E então as
guerras entre povos e entre nações? Nunca existiram? Oye, como podem
esses idiotas tentar convencer-nos de que só existem guerras de classes? Só
te digo, os bolcheviques têm duas caras. Por um lado cantam loas ao
internacionalismo e à amizade entre os povos e mais não sei quê, mas por
outro estão a expandir-se para a Sibéria oriental e a oprimir os povos
asiáticos que vivem nas fronteiras da União Soviética. Os atos nacionalistas
não condizem com as palavras internacionalistas. Uns dissimulados, é o que
são! Yare yare! Esses tipos usam a conversa do internacionalismo socialista
para perpetuar o nacionalismo imperial russo. O internacionalismo é uma
treta! O internacionalismo bolchevique, ouve-me bem!, não passa de um
miserável truque do nacionalismo russo para enganar papalvos. Só caem
nessa os ingênuos e os tolos. Os socialistas japoneses já perceberam o
projeto nacionalista bolchevique e estão a fazer tenko e a converter-se ao
socialismo nacionalista yamato. Por que deveriam os comunistas japoneses
receber ordens dos comunistas russos e lutar pela pátria deles? Temos de
lutar é pelo Japão e pelos povos proletários asiáticos! A nós não nos
enganam mais! O verdadeiro socialismo não é o da mentira do
internacionalismo, mas o da realidade do nacionalismo! Socialismo é povo
e povo é nação, logo o socialismo é nação. O verdadeiro socialismo é
nacionalista. A igualdade entre os povos nasce da igualdade entre nações."

Fukui percebeu que o seu velho rival, que nascera em berço de ouro e
de socialista nunca tivera nada, se limitava a papaguear o que ouvia aos
seus jovens camaradas militares, muitos deles socialistas que manipulavam
os mitos do nacionalismo e do xinto para galvanizar os japoneses contra os
democratas liberais e a favor de uma revolução socialista nacional.

"E disso que falam os teus camaradas? Socialismo das nações? Países
proletários oprimidos contra países capitalistas opressores?"

"É isso mesmo", assentiu o militar. "Basta da opressão dos países
capitalistas ocidentais sobre os trabalhadores asiáticos! O Japão, a China e a
Índia são nações proletárias exploradas pelas nações burguesas e ameaçadas
a norte pelo imperialismo russo. Isto tem de acabar! Exigimos igualdade!
Não podemos aceitar mais subserviência! O Ocidente usa o grande capital
para mandar em nós, a Rússia usa o Comintern para mandar em nós. Chega!



Temos de nos libertar do jugo dessa gente! A Índia e a China estão
manietadas e pouco podem fazer, é verdade, mas o Japão não. Tal como os
proletários pobres se revoltam contra os burgueses ricos, a nação proletária
japonesa tem de se revoltar contra os países burgueses ricos e libertar os
seus irmãos proletários da Ásia."

"Mas, olha lá, achas mesmo que temos força para uma empreitada
dessas?"

"Se não temos, precisamos de a adquirir. Urge fortalecer o nosso
exército e a nossa marinha e erguer um império revolucionário para
enfrentar a Inglaterra e a Rússia e estabelecer com a China, a Índia e a
Coreia uma liga socialista dos povos asiáticos baseada na igualdade, com a
nação yamato como vanguarda revolucionária. E esse o projeto dos grandes
patriotas do exército imperial, é esse o destino do Japão socialista,
nacionalista e regenerado!"

"Mas se o inimigo é a Rússia e as potências ocidentais, então para quê
os planos de expansão para a China?"

"Para a proteger, é claro. Não vês que os imperialistas ocidentais
ocupam várias possessões na costa chinesa e os imperialistas russos usam
os comunistas chineses para controlar a China? Temos de salvar a China.
Isso implica expandirmo-nos para lá."

"E como achas que os chineses vão reagir quando entrarmos por ali
dentro? Achas que nos vão receber de braços abertos?"

"Os chineses se opõem a nós porque estão alienados pelo grande
capital."

O significado de tudo aquilo tornava-se óbvio para Fukui.
"Ou seja, vai haver conflito..."
Sawa cruzou os braços e estreitou os olhos, com a confiança de quem

acreditava que o plano era infalível e só faltava mesmo executá-lo.
"No caminho para o Céu, caro Satake, não há paz sem guerra."
A resposta não convenceu Fukui. Sabia que anos antes vários teóricos

marxistas japoneses tinham concebido as ideias gerais de que o Japão,
como nação proletária, deveria encabeçar a luta dos povos asiáticos contra
os exploradores capitalistas ocidentais e contra o imperialismo russo que se
escondia por detrás da retórica do internacionalismo bolchevique. Essas
ideias haviam provocado tenko em massa, com a conversão de um grande
número de comunistas em socialistas nacionalistas, os chamados
ultranacionalistas. Também não ignorava que tais ideias haviam



contaminado o exército e estavam por detrás das sucessivas vagas de
assassinatos de políticos liberais, que de resto ele próprio testemunhara em
primeira mão no Kantei. Nunca suspeitara, no entanto, que a disseminação
do socialismo nacionalista nas forças armadas fosse tão profunda e tão
vasta. "O príncipe Konoye não permitirá uma coisa dessas."

A resposta do oficial do Kempeitai foi uma gargalhada.
"As decisões, meu caro Satake, não são tomadas pelo primeiro-ministro

aqui em Tóquio, mas pelos patriotas no Manchukuo. Com os políticos
liberais ao serviço do grande capital eliminados, temos o caminho aberto
para controlar a China. O major general Doihara até já lançou umas
operaçõezinhas no Norte do país." "Nada disso foi autorizado pelo
governo."

"Já te disse que Tóquio é irrelevante. Os patriotas do exército seguem o
glorioso exemplo dos quarenta e sete ronin e põem o giri, as obrigações
para com a sociedade e para com o bom nome, acima da obediência a um
governo desonrado."

"Sabes bem que o Manual para os Soldados e Marinheiros, emitido pelo
imperador Meiji no Século passado e considerado um texto sagrado, põe a
dívida chu para com sua majestade imperial acima das obrigações
particulares giri. O chu é agora a regra superior e o giri a regra inferior."

"Que eu saiba, sua majestade imperial não proferiu nenhuma ordem que
estejamos a contradizer, pelo que não lhe faltamos à dívida chu."

"A propósito de sua majestade, qual é o projeto dos teus amiguinhos
socialistas nacionalistas em relação a ele? Vão mantê-lo?"

"Claro. Em sua majestade imperial não se toca."
"Mas isso não é antissocialista?"
"Os chineses, quando fizeram a sua revolução republicana, derrubaram

o imperador e a China mergulhou na anarquia, com os senhores da guerra a
guerrearem-se uns aos outros. Não podemos cometer o mesmo erro. Sua
majestade é o elemento unificador da nação yamato e se o afastássemos
corríamos o risco de provocar uma guerra civil. Os daimyos começariam a
lutar uns contra os outros e os zaibatsu do grande capital aproveitar-se-iam.
É por isso que sua majestade imperial tem de ficar. E o representante do
povo e o pilar da nação."

"E se ele se opuser aos vossos planos?"
A sombra de um sorriso perpassou pelo rosto do homem do Kempeitai.



"Iremos nomear uma vanguarda revolucionária, sob a forma de um
conselho consultivo, para guiar sua majestade imperial pelo caminho
correto. Está tudo sob controle."

O que estava sob controle era o imperador, percebeu Fukui. Tornou-se
evidente que Sawa pertencia à Facção de Controle, formada essencialmente
por oficiais do Ministério da Guerra e do quartel-general, e tinha acesso
privilegiado ao pensamento dominante dos militares que se encontravam na
Manchúria. Uma vez que os militares não obedeciam ao governo de
Tóquio, e além disso os políticos liberais tinham medo de os afrontar por
correrem o risco de ser assassinados e o imperador se recusava a interferir
nestes assuntos devido à sua interpretação dos poderes constitucionais, e se
calhar também por receio de irritar os socialistas nacionalistas, nada
verdadeiramente os travava.

"Mas vocês não veem que ao expandirem-se para a China apenas vão
ajudar os comunistas chineses, e consequentemente os russos? O
comunismo russo é a grande ameaça que o Japão enfrenta, e o
comportamento do exército só tem contribuído para que a ameaça cresça."

"Absurdo!"
"Absurdo é o que vocês andam a fazer!", disparou. "Olha para o que se

passava na China antes de o exército de Kwantung começar a fazer
disparates atrás de disparates.

Chiang Kai-shek estava a enfrentar os comunistas e a derrotá-los. O que
foram vocês fazer para o ajudar nessa missão? Invadiram a Manchúria e
agora iniciaram essas operações no Norte da China! Pensaram que vos
convinha impedir o esmagamento dos comunistas e assim manter os
chineses divididos, mas o tiro está a sair-vos pela culatra. Uma das
consequências das vossas ações irrefletidas foi forçarem Chiang Kai-shek a
aliar-se aos comunistas contra nós."

"Ele aliou-se aos comunistas porque foi raptado."
"Foi raptado porque há cada vez mais gente no Kuomintang a dizer que

o verdadeiro inimigo da China somos nós", argumentou Fukui, elevando a
voz à medida que se empolgava. "E agora o que querem vocês fazer?
Atacar a China e entrar em confronto com o Kuomintang! Ou seja,
estaremos a enfrentar quem não nos ameaça. Além do mais, isso vai pôr-nos
novamente em rota de colisão com a América e a Inglaterra."

"Ah, tu e os gaijin capitalistas..."



"O nosso inimigo estratégico é a União Soviética", insistiu Fukui,
ignorando a provocação. "Pois sabes quem ganha com uma guerra entre a
China e o Japão e com um conflito entre nós e o Ocidente? Justamente a
União Soviética! Stalin está a aproveitar os nossos erros e a sovietizar uma
parte cada vez maior da China. Além do mais, os russos até já estacionaram
bombardeiros em Vladivostok com um raio de ação que lhes permite
alcançar Tóquio. Quer dizer, qualquer dia estamos a enfrentar toda a gente
exceto os nossos principais inimigos, os russos! Isso faz algum sentido?"

"É verdade que neste momento estamos a ser ameaçados pelos russos a
norte e pelos comunistas chineses pró-russos no Centro", argumentou Sawa.
"Mas, ao contrário do que dizes, o Ocidente é a maior ameaça. Quem é que
nos vendeu a ideia do mercado livre e outras balelas que só nos conduziram
à corrupção, à perda dos velhos valores e à desgraça? Quem é que está a
explorar as nações proletárias asiáticas? Quem é que representa o grande
capital que oprime o proletariado? O Ocidente, claro!" Abanou a cabeça.
"Não, a coisa como está não pode continuar. O que temos de fazer primeiro
é ocupar a China e libertá-la do domínio do Ocidente e do grande capital.
Depois, já com as mãos livres, enfrentaremos os russos e derrotá-los-emos.
Só assim salvaremos o Japão e libertaremos a Ásia da opressão capitalista e
imperialista."

Fukui conhecia Sawa demasiado bem para perceber que ele falava com
maior convicção do que aquela que verdadeiramente tinha, até porque não
passava de um oportunista que se limitava a repetir as ideias que ouvia aos
seus camaradas socialistas nacionalistas para lhes agradar e trepar pela
hierarquia. Por isso não valia a pena insistir. E certo, por outro lado, que
havia verdades profundas no que Sawa dissera. Era inegável que o Ocidente
explorava e oprimia a Ásia, embora a Fukui, que reconhecia limitações,
vícios e defeitos aos sistemas democráticos ocidentais, estes parecessem
mesmo assim mais adequados para defender a vontade e os interesses dos
povos e impedir a tirania. Não achava por isso que o caminho proposto
pelos ultranacionalistas fosse o melhor. Além do mais, afigurava-se-lhe
evidente que a invasão da China iria fortalecer os interesses russos e que um
conflito com a Inglaterra colocaria o Japão em rota de colisão com os
Estados Unidos. Não havia qualquer possibilidade de o país se sair bem de
uma aventura dessas.

Percebendo, no entanto, que nada estava nas suas mãos, recostou-se no
sofá e respirou fundo. O que tivesse de acontecer aconteceria.



Depois de engolir de uma só vez todo o chá que lhe restava na chávena,
endireitou-se e, com o olhar no vazio, começou a declamar em voz baixa.
 

A sua barca voga sobre o mar imenso dos seus votos
salvando aqueles que se afundam
e conduzindo-os ao rio da iluminação.

 
Desconfiando da intenção por trás da invocação deste verso, Sawa

estreitou as pálpebras.
"Isso não é o poema do Go-Shirakawa?", questionou, reconhecendo o

texto. "O que estás a insinuar?"
Fukui levantou-se e fez uma vênia ao interlocutor. A seguir pegou suas

coisas e foi embora sem pronunciar mais nenhuma palavra, como se o
poema tivesse exprimido tudo o que havia a exprimir.

Os militares precisavam se banhar no rio da iluminação.



XXI

O jornal açoriano chegara às mãos de Artur essa manhã no Estado-
Maior do Exército, cortesia nada inocente do seu ajudante de campo em
Ponta Delgada. A grande notícia não se encontrava exposta na primeira
página, como era normal na imprensa, mas escondida numa caixinha da
página dos pequenos anúncios. Entre dois óbitos e um nascimento, lá estava
a referência que decerto levara o tenente Garcia a1 tomar a iniciativa de lhe
remeter o periódico.
 

CASAMENTO
 

É com enorme orgulho que o Dr. Guilherme Alberto Costa de Athayde e
dona Maria Albertina Lopes Araújo de Athayde comunicam o matrimônio
no próximo sábado de sua filha, Eugenia Maria Araújo de Athayde, com o
Dr. Carlos Alberto Vasques Blanco, na Igreja Matriz de São Sebastião,
pelas onze horas. A cerimônia será oficiada pelo padre Augusto.

Eugênia ia casar com o antigo namorado!
A notícia deixou Artur abalado, não por nutrir sentimentos pela antiga

amante, pois o assunto estava devidamente arrumado na sua cabeça, mas
pelas implicações formais. Ao que parecia, Eugênia convencera o anterior
namorado, o tal Carlos Blanco, de que a tinha engravidado e persuadira-o
assim a casar com ela. Do lado do embaraço social para a garota, a questão
estava resolvida. O problema, no fundo, era a criança. Se Eugênia casava, o
filho de Artur seria considerado filho desse Blanco. Perante a lei, acabara
de perder definitivamente a criança.

Quando tomou consciência dessa realidade ficou profundamente
abalado. Fizera um filho e perdera-o! Nunca o veria crescer, nunca o ouviria
chamar-lhe "pai!", nunca brincaria com ele, não lhe trataria as febres nem o
levaria à escola.

Perdera-o.
Ficou tão perturbado que sentiu falta de ar. Passou a mão pelo

colarinho, tentando alargá-lo para respirar melhor.
Levantou-se de rompante da secretária que lhe tinha sido consignada e

saiu do gabinete, atravessando o edifício do Estado- Maior em passo rápido
até o abandonar.



O que mais surpreendeu Artur quando depois do almoço entrou no
Palácio de São Bento, o local onde o presidente do Conselho exercia as suas
funções de chefia do governo, foi o edifício fervilhar de atividade militar. O
movimento era inusitado, com um número anormal de oficiais concentrados
à entrada do palácio; eram seguramente acima de mil homens de vários
ramos e patentes.

"Artur! Artur!"
Olhou na direção da voz que o chamava e reconheceu a figura

arredondada do seu velho companheiro de carteira do Real Colégio Militar.
"Garrão! Por aqui?"
Os dois amigos trocaram um abraço.
"Como vais tu?"
"Estou ótimo, como vês." Contemplou-o dos pés à cabeça. "Olha lá,

julgava-te no Minho..."
"Vim ontem à noite de Braga de propósito para a homenagem ao

Toninho. Temos de mostrar aos comunas que estamos unidos! Senão...
senão ainda nos acontece como em Espanha!"

"Sim, temos de evitar uma desgraça dessas."
Idalécio Garrão fez um gesto a indicar a multidão de militares que os

cercava.
"Já viste isto? Encontram-se aqui, à vontade, mais de mil e quinhentos

oficiais. Impressionante, hem?"
"Sem dúvida. A tropa pelos vistos está com a situação."
O amigo indicou um aglomerado de fardas brancas.
"Vês ali o pessoal da Marinha? Também se juntaram a nós. E

significativo, sobretudo à luz daquele incidente do ano passado, lembras-
te?, quando os marinheiros do Dão e do Afonso de Albuquerque se
revoltaram e os barcos tiveram de ser bombardeados no Tejo."

"Quem não se lembra? Para mais os tipos planeavam rumar aos Açores.
Se a coisa tivesse ido para a frente arranjavam-me um sarilho dos antigos."

"É por isso que a presença da Armada nesta homenagem é tão
importante. Todos não somos de mais para mostrar a indignação das Forças
Armadas com o atentado. E imperativo que a situação em Portugal não
resvale para uma guerra civil como em Espanha." "Sim, seria uma
catástrofe."

Garrão levantou o sobrolho.
"Por falar em Açores, que tal te estás a dar?"



"Não muito bem. Na verdade, estou a tentar que me transfiram para
outro posto."

"Não me digas! O que aconteceu?"
"Nada de especial. A Catarina não se adaptou..."
As portas do Palácio de São Bento abriram-se nesse instante,

interrompendo a conversa, e a massa de homens fardados convergiu
ordeiramente para o interior do edifício, os generais e almirantes à frente,
depois os restantes oficiais, com os tenentes na cauda. Os oficiais
concentraram-se num salão, as conversas a meia-voz transformadas num
rumor contínuo.

Abriu-se uma porta, fez-se um silêncio expectante entre os oficiais e
apareceu o presidente do Conselho.

"Meus senhores, agradeço a vossa presença", começou Salazar por
dizer. "Nem todos os dias se escapa de um atentado que a inteligência do
mal tanto se esmerou em conceber e fazer executar, mas também é certo
que a explosão de uma bomba não é suficiente para arrombar um portal da
história. Seria antipático e inclemente para os hábitos da minha modesta
existência ter-me poupado a vida para me sujeitar aos tratos de glória. Deste
atentado não me ficou nem receio, nem desânimo, nem ódio, nem sequer o
amargo travor que dizem ser o da ingratidão, pois estou bem pago de tudo."

Estas palavras iniciais foram acolhidas por sorrisos e interrompidas por
uma salva de palmas e comentários de aprovação. "Que humor fino!"

"Que espirituoso!"
Salazar afinou a voz, preparando-se para entrar na parte séria da

intervenção.
"Internamente, não há motivos para este atentado. Não há agitação

superficial ou profunda, nem divisões de classes, nem ódios irreprimíveis
na grande massa, irmanada hoje na aspiração suprema do engrandecimento
nacional. Mas, se não há causas internas, vemos de sobejo na atmosfera
internacional, superexcitada, carregada de sistemas de ideias que são
sistemas de crimes, e a nossa atitude tem sido sempre chamá-los pelo seu
nome. Essa atmosfera reflete-se dentro de Portugal, influenciando mesmo
por vezes pessoas dedicadas e provocando campanhas que se erguem de
todos os lados do horizonte. Não acredito que algures, em qualquer grande
império, um chefe supremo se entretenha a fazer listas de pessoas que por
esse mundo hão de ser sacrificadas a uma doentia volúpia sanguinária, ao
deus terrível da revolução mundial. Todavia, ao passo que trabalham



dispersas as forças da ordem, há entendimento tácito ou expresso de todos
os elementos empenhados na desordem. Em risco está a própria civilização
do Ocidente."

A referência implícita à União Soviética e à revolução exportada pelo
Comintern era evidente e arrancou um coro de aprovação na sala.

"Bem dito!"
"É assim mesmo!"
Ouviram-se uns "chiu!" e o silêncio regressou, permitindo ao orador

retomar a palavra.
"Há quem ache que, em resposta, nos devemos aproximar de certos

sistemas ditatoriais que por aí vigoram. Seria um equívoco. E certo que a
política externa do governo, e designadamente a aliança inglesa, tem sido
objeto de incompreensões e mal entendidos, como se julgássemos a
Inglaterra protetora do comunismo ou nos fosse necessário procurar novas
alianças para nos opormos à incorporação de Portugal na Federação das
Repúblicas Soviéticas Ibéricas. Meditando os tratados, apreciando as
circunstâncias, lendo a história, aprendendo a conhecer as qualidades do
povo inglês, os textos que exprimem as relações, as discussões ou
discordâncias incidentais, tendo sido levado a verificar o erro histórico do
postulado de que a nossa atividade externa se devia reduzir à aliança
inglesa, essa aliança permanece mesmo assim a nossa opção mais
importante."

"Muito bem!", atirou alguém na sala. "Muito bem!"
O ditador fez um gesto, indicando que ainda não completara a sua ideia.
"A aliança também é importante para os ingleses. Lembremos

Palmerston, que em certa ocasião propôs que se imaginasse por um só
momento Portugal a constituir parte da Espanha e a Espanha ao lado da
França em guerra com a Inglaterra. O que seria a condição naval inglesa
com todos os portos, de Marselha a Calais, a serem-lhe hostis? O pavor da
Inglaterra perante um bloqueio continental é pois justificado. Suponho
efetivamente que, pelo lado inglês, a aliança deve ser revista, mas só
quando findar o império britânico e um cataclismo tenha feito perder à
Inglaterra a sua natureza insular. Não acontecendo tal funesto evento, a
aliança será sempre importante para a Inglaterra, pois no continente, ilhas e
colônias estamos na confluência e nos pontos de repouso ou segurança das
grandes estradas marítimas. Nem a Inglaterra nem nós mudamos de casa."



O chefe do governo fez enfim uma pausa a concluir o raciocínio e parte
dos presentes, incluindo Artur e Garrão, aplaudiu com vigor a confirmação
da aliança inglesa. Uma outra parte, decerto os que defendiam a opção de
aproximação à Alemanha e à Itália, optou por aplausos frouxos e, dir-se-ia,
decepcionados.

"No caso da guerra na Espanha, e porque Portugal se tem oposto a que a
não intervenção funcione em detrimento do nacionalismo espanhol, surge o
ódio de que somos objeto por parte de terceiros países", retomou Salazar.
"Devo dizer em plena consciência que merecemos inteiramente esse ódio,
mas a nossa política resulta de imperativos inescapáveis. Não se trata só da
vida deste ou daquele. Trata-se da nossa terra, da nossa gente, da nossa
história, do futuro de Portugal. E se há mais atentados? Pois, senhores,
então continuamos..."

A conclusão do discurso foi acolhida por uma nova revoada de
aplausos, com sorrisos e semblantes de apoio entusiástico, refletidos nos
incitamentos do costume.

"É assim mesmo!"
"Viva Salazar!"
A noite caíra já quando Leal Marques fez um sinal e Artur se levantou

da cadeira na sala de espera e entrou finalmente no gabinete de trabalho do
presidente do Conselho. Salazar tinha os olhos avermelhados, com certeza a
habitual vista cansada que o apoquentava, mas mesmo assim estava
debruçado sobre uma planta de arquitetura aberta sobre a mesa de reuniões.

"Já viu isto, senhor coronel?", perguntou sem levantar a cabeça.
"Querem transformar-me num recluso!"

A declaração deixou Artur espantado.
"Perdão?"
O ditador afastou-se da mesa e abeirou-se da janela, convidando o

visitante a aproximar-se.
"O senhor coronel está a ver aquele palacete ali?", indicou, apontando

para um edifício nas traseiras do Palácio de São Bento. "Pertence à família
Sottomayor e agora pretendem comprá-lo para residência oficial do
presidente do Conselho. O que acha?" Os olhos de Artur fixaram-se no
palacete.

"É bonito."
"Que é bonito sei eu", impacientou-se Salazar. "O que eu quero saber é

se, na sua opinião, deveria acatar esse conselho." "Com certeza, senhor



doutor. Está visto que o apartamento que vossa excelência arrendou na
Bernardo Lima não é seguro. O senhor doutor tem de estar mais protegido e
nada melhor do que este palacete nas traseiras de São Bento, a dois passos
do seu gabinete. Para ir trabalhar nem teria de sair à rua. Parece-me
perfeito."

O chefe do governo suspirou e abanou a cabeça antes de regressar à
mesa e arrastar o convidado atrás dele.

"Nada disto me agrada, até porque este palacete se transformará
inevitavelmente numa prisão que me manterá fechado ao mundo exterior,
mas o que posso fazer?"

"A sua segurança é de suprema importância."
"Mas às vezes exagera-se. Veja lá o senhor coronel que a polícia

encomendou na Alemanha dois automóveis blindados, um para mim e outro
para o senhor presidente da República. Eu nem sabia de nada, mas já andam
por aí a dizer que é um presente do senhor Hitler e coisa e tal." Fitou o
interlocutor com uma expressão interrogativa. "O senhor já viu isto?
Quando soube tive um ataque de fúria. Nem quero ver esse automóvel à
frente!"

"Dizem que é um presente do senhor Hitler?"
"Dizem, pois. Ah, o mundo anda louco e isto, como já lhe expliquei,

está é para safados."
"Seja como for, o senhor doutor terá de ter mais cuidado nas suas

deslocações em público."
Salazar suspirou com resignação.
"Bem sei, bem sei", reconheceu. "Já me comunicaram que nem poderei

voltar de comboio a Santa Comba Dão, como tanto gosto de fazer.
Doravante só poderei ir à minha terra de automóvel e com escolta policial."
Esboçou um gesto de impotência. "Já viu a minha vida? Vão fazer de mim
um prisioneiro, senhor coronel. Um prisioneiro!"

O olhar de Artur varreu a planta de arquitetura aberta sobre a mesa de
reuniões.

"Estes planos são os do palacete aqui ao lado, onde querem instalar
vossa excelência?"

"Esse mesmo", confirmou o ditador. Debruçou-se sobre a planta e
indicou as divisões na folha gigante. "O trabalho terá de ser feito na
orientação de nada modificar no traçado da casa e de não alterar as divisões
existentes, aproveitando-se tudo o que existe com a maior economia."



"Parece-me bem."
O presidente do Conselho apontou para dois espaços no quintal

assinalados a lápis como "galinheiros" e "coelheiras".
"Deve abrir-se na parede interior da vedação um orifício que em caso de

necessidade torne comunicáveis os pequenos galinheiros", disse. "Veda-se
com uma simples tábua. Temos também de reservar um pedaço de terra
para a roupa, para uma pequena horta e para um pequeno pomar e ao
mesmo tempo isolá-los convenientemente do restante terreno de jardim e
parque. A utilização total do talhão em horta permite que mais tarde quem
quiser mande reconstituir o tênis, e isso tem vantagens."

"Pois, pois."
Recuando um passo, Salazar assentou as mãos sobre as ancas enquanto

contemplava a planta.
"Posso ir viver para uma casa do estado, mas haverá regras

escrupulosas. Não aceito, por exemplo, que me paguem o salário da Maria e
das duas criadas. Pago do meu bolso. As despesas de funcionamento da
residência, incluindo telefones, serão pagas por mim. À exceção da
eletricidade do rés-do-chão, que será debitada à Assembleia Nacional. Já a
eletricidade do primeiro andar, a zona residencial, será paga por mim. As
roupas de cama e de mesa pertencentes ao estado só serão utilizadas em
funções oficiais. No resto serão usadas roupas de cama e de mesa que me
pertencem pessoalmente e que vou trazer da Bernardo Lima. Como trarei
também a mobília para a zona residencial, pois o estado não tem igualmente
de me pagar isso."

Estas preocupações arrancaram um sorriso a Artur.
"Não há dúvida de que o senhor doutor é um homem de boas contas..."
O ditador endireitou-se e levou o visitante para a zona dos sofás, onde

habitualmente recebia os convidados.
"Assim é, com efeito", anuiu. "E como sou de boas contas quero fechar

aquelas que tenho em aberto consigo."
Sentaram-se ambos.
"O senhor doutor tem contas em aberto comigo?"
"Com certeza que sim. Não é o senhor coronel que deseja sair dos

Açores?"
"Sim, é verdade. Como lhe dizia ainda antes do atentado, a minha

mulher não se adaptou a Ponta Delgada e vejo-me forçado a solicitar a
vossa excelência autorização para mudar de ares."



"Tenho de fato um lugar em vista para si. Só que, previno-o, é mais
distante de Lisboa do que os Açores."

"Não me diga que me vai enviar para as colônias..."
"Estudei essa hipótese, até porque sei que o senhor coronel viveu em

Moçambique, não é verdade? Mas há um caso mais urgente que requer a
nossa atenção. Como sabe, a situação internacional é neste momento muito
volátil. Creio já lhe ter dito que esta guerra em Espanha é o prelúdio de uma
outra ainda maior. Portugal tem de se armar e depressa, para dispor de
forças armadas credíveis que imponham respeito a Espanha e façam
Inglaterra ver-nos com outros olhos, mas os ingleses não nos estão a
facilitar a vida. É aliás compreensível, pois eles próprios precisam de se
armar e não têm armamento que nos possam vender."

"Pois, percebi isso da conversa que o senhor doutor teve com o
embaixador inglês."

"É aqui que entra o senhor coronel. Preciso que me ajude nesta tarefa de
supremo interesse nacional. Se os ingleses não nos podem ajudar, teremos
de ir bater a outras portas para arranjar as tais armas modernas. Já mandei
delegações a vários países para sondar fornecedores, mas temos de investir
numa posição permanente. A coisa não vai lá apenas com umas comitivas
de visita, como deve calcular. Há que construir e trabalhar relações. Preciso
pois de si para adido militar de uma legação de Portugal no estrangeiro."

"Qual legação, senhor doutor?"
Prolongando a expectativa do visitante, o presidente do Conselho e

ministro da Guerra, das Finanças e dos Negócios Estrangeiros cruzou a
perna e fitou-o com o seu olhar escuro e penetrante.

"A de Berlim."

XXII

Como era hábito, naquela manhã Nadejda saiu de casa ao mesmo tempo
que a mãe. O incidente na dentista ocorrera semanas antes e na altura
alimentara algumas conversas entre ambas, mas entretanto o caso caíra no
esquecimento, até porque as atenções dela se tinham voltado para o namoro
com Yuliy. A garota, no entanto, acabara de saber mais novidades na escola.
Na véspera não tivera oportunidade de as contar porque chegara cansada e
deitara-se cedo, mas retomou o assunto logo que ambas entraram no
eléctrico.



"O Yul disse-me que o pai dele foi convocado para prestar declarações",
contou ela, falando em sussurro para que os outros passageiros não a
ouvissem. "Chamaram-no ao Gabinete dos Emigrantes Russos e
questionaram-no sobre uns comentários desfavoráveis aos japoneses que
parece que fez uns dias antes."

"Ah, coitado!", exclamou a mãe, chocada. Apercebeu-se de imediato de
que tinha falado alto de mais e baixou a voz. "Sabes, Nadija, os japoneses
devem ter informadores por toda a parte, até na Brynner Import-Export.
Não me admirava nada. Quando estávamos na União Soviética os
comunistas tinham bufos em qualquer canto, era um horror. Nunca
sabíamos o que podíamos dizer ou a quem. Nem imaginas!"

"Podem ter sido informadores, sim. Mas o Yul disse-me que isto só
aconteceu depois de o pai dele também ter ido a uma consulta com a
doutora Shuvalova..."

Tatiana voltou a abrir a boca, escandalizada.
"Não me digas!"
"Aquele homem que descobri no gabinete ao lado estava a espiar as

conversas, mãe. Pode ter a certeza. A doutora deve ser obrigada a fazer os
pacientes falarem de política. Se algum disser alguma coisa desagradável
para os japoneses, tem chatices."

"Pois, aquelas perguntas que ela me fez não pareceram nada normais...
E as caretas?" Ela própria esboçou uma careta. "Brrr, que coisa tão
estranha!"

"Sim, foi mesmo bizarro."
"Disseste que o senhor Brynner foi chamado pelos japoneses. Como

está ele?"
"Em pânico, coitado. Parece que ameaçaram impedi-lo de ir buscar e

levar mercadorias ao porto. O Yul disse que se isso acontecer a empresa terá
de fechar as portas e ele será forçado a emigrar. Já anda a pensar na
América."

Tatiana suspirou.
"Que horror! Espero que não façam nada. Se a empresa for encerrada, o

teu pai volta a perder o emprego."
"Sim, seria um grande problema", reconheceu a filha. "Não queria nada

que o Yul se fosse embora. E olhe que as más notícias não ficam por aqui,
mãe. Consta que vamos ter de desativar o rádio que temos lá em casa."

"Ora essa! Por quê?"



"O pai do Yul foi questionado sobre o que anda a ouvir na rádio.
Deram-lhe a entender que em breve ninguém poderá ter em casa aparelhos
que sejam capazes de sintonizar emissoras estrangeiras. Só será autorizada a
rádio japonesa. Os japoneses estão a preparar-se para mandar retirar as
peças que permitem ouvir em ondas curtas."

"Oh, que pena! Lá se vão os swings que tanto gosto de ouvir aos
domingos nas rádios de Xangai e de Hong Kong..."

As duas foram conversando sobre as novidades que Nadejda soubera na
escola através do namorado até perderem a noção do tempo. Minutos
depois, no entanto, Tatiana apercebeu-se de que teria de sair na parada
seguinte e levantou-se apressadamente.

"Hoje vou ter um dia muito atarefado", revelou, carregando na
campainha para assinalar a intenção de sair nessa parada. "O Victoria quer
que eu vá entregar pastéis pirojki ao Hoshigaura."

"A sério?", admirou-se Nadejda. "Que sorte!"
O Hotel Hoshigaura tinha muita procura, não só devido à localização

privilegiada, diante da praia com o mesmo nome, mas também por causa
dos preços acessíveis. Nadejda lembrava-se de uma vez ter ido lá almoçar
com a mãe por apenas um yen cada uma. Tinha começado ali o seu namoro
com Yul, algumas semanas antes, mas nessa ocasião não pagara nada, claro.

Tatiana chegara entretanto à porta e o eléctrico já abrandava.
"Sorte?", atirou a mãe. "Uma estucha, queres tu dizer. Os militares

japoneses vão dar esta noite uma recepção e o hotel fez uma encomenda
grande ao Victoria. Quem é que paga as favas? A coitada da Tati, pois claro,
que vai ter de andar numa roda-viva para manter satisfeitos os senhores do
Hoshigaura."

"Deixe-se de lamúrias e aproveite para encher a barriga às escondidas",
riu-se Nadejda. "Quem me dera a mim..."

O veículo imobilizou-se, a porta abriu-se e os passageiros que saíam
naquela parada saltaram para a rua em catadupa. Uma vez no passeio,
Tatiana virou-se para a filha e fez adeus com a mão.

"Vou chegar mais tarde!", ainda avisou. "Trata do jantar do teu pai,
ouviste?"

A garota devolveu-lhe o aceno de despedida, mas como tinha a janela
fechada não percebeu as últimas palavras nem achou que fossem
importantes. A parada foi de resto breve. O eléctrico arrancou passados três



segundos e Nadejda seguiu para a escola sem saber que nessa noite ficaria a
sós com o pai.

Quando ao final da tarde a garota meteu a chave na fechadura, abriu a
porta de casa, e fez o que sempre fazia ao vir da escola. Atirou a sacola para
o chão e olhou em redor.

"Mãe, cheguei!"
Ao contrário do habitual, no entanto, não obteve resposta. Como tinha

pedido à mãe que a avisasse sempre que por algum motivo chegasse tarde, e
não se lembrando de ter ouvido qualquer aviso, pensou que ela teria ido ao
quarto de banho do prédio, nas traseiras do rés-do-chão, ou então que dera
um salto à mercearia da esquina para fazer compras para o jantar, e por isso
a ausência não a preocupou. Por precaução deu apenas uma espreitadela
para verificar se o pai estava em casa.

Deu com ele na sala de estar, um compartimento minúsculo com um
divã em mau estado sobre o qual Mikhail se encontrava estendido com uma
garrafa de aguardente chinesa nas mãos. Pareceu-lhe dormir, como em geral
quando estava de ressaca, e deu meia volta com o maior cuidado e
esforçando-se por não fazer o menor barulho.

"Tati?"
Era o pai que despertara e procurava a mãe.
"Sou eu", respondeu Nadejda, frustrada por não ter conseguido ser

totalmente silenciosa. "A mãe já vem. Durma."
A garota apressou o passo de regresso à entrada do apartamento. Pegou

na sacola e dirigiu-se ao quarto, mas como estava cheia de fome deu um
pulo à cozinha. Agarrou num pão, meteu uma fatia de queijo no interior e
correu para o quarto. Atirou a sacola para cima da cama e voltou-se para
trancar a porta, como em todas as ocasiões em que se encontrava em casa a
sós com o pai.

Não foi a tempo.
A porta abriu-se bruscamente no exato momento em que se fazia a ela

para a aferrolhar. Viu o pai parado à sua frente, o cabelo desgrenhado e a
barba por fazer, a camisa aberta a deixar ver os pelos aloirados que lhe
cobriam o peito. Mikhail mirava-a com o mesmo olhar enevoado de
sempre, evidentemente ainda sob o efeito do álcool. Passou a mão pelos
cabelos despenteados, puxando-os para trás como se isso bastasse para
recuperar um ar decente, e passeou os olhos pelo corpo de Nadejda,
começando pelos pés, detendo-se nos seios e acabando na cara. A filha



fizera dezesseis anos havia pouco e, já totalmente desenvolvida, tornara-se
uma das garotas mais vistosas de Dairen.

"A tua mãe hoje chega tarde, não sabias?"
Ela engoliu em seco, consciente da insinuação contida na pergunta e do

desejo que lhe transparecia no olhar ébrio.
"Não... não chega nada", murmurou com menos firmeza do que

desejava. "Foi à mercearia e já aí vem. Cruzei-me há pouco com ela e... e
disse-me que estava aqui em casa dentro de alguns minutos. Deve estar
mesmo, mesmo a chegar."

O pai riu-se.
"Deve estar mesmo, mesmo a chegar ao Hoshigaura", corrigiu-a. "Esta

noite há uma grande recepção no hotel e ela vai lá ficar toda a noite."
Inclinou a cabeça de lado e a língua espreitou-lhe entre os lábios, deixando
a saliva escorrer-lhe pelo canto da boca. "Não sabias?"

Nadejda fitou-o, horrorizada. Para falar na recepção no Hoshigaura o
pai tinha de estar bem informado. Como era possível que a mãe, que não
era uma pessoa distraída nem esquecida, tivesse avisado o marido mas não
a filha? Tinha contudo consciência de que os lapsos acabariam por ocorrer,
e pelos vistos havia sido nesse dia. Fosse como fosse, o mal estava feito. O
importante era escapar ao pai.

"Não vai nada ficar lá a noite toda", mentiu, tentando ganhar tempo. "A
recepção foi cancelada, não sabia? Parece que houve uma batalha qualquer
lá na China e os militares japoneses foram chamados de emergência para a
frente." Manteve os olhos fixos no pai e percebeu que ele não estava a
acreditar no que lhe dizia. "Ouviu o que eu disse? Já não há recepção e a
mãe vem a caminho de casa!"

O sorriso boçal na cara do pai mostrou-lhe que a mentira não resultara.
Estendendo o braço para trás, Mikhail fechou a porta e deu um passo na
direção da filha.

"Anda cá, Nadija", convidou num tom meloso e com um bafo a álcool
que enojou a garota. "Anda ao paizinho."

À medida que o pai ia avançando, dando passos lentos mas
ameaçadores, Nadejda recuava.

"Não!", disse com a maior autoridade que conseguiu impor à voz. "Vá-
se embora! A mãe está a chegar. Vá-se embora!" Não havia muito por onde
recuar e ela acabou por embater de costas na parede. O pai parou diante
dela e esboçou um sorriso ensopado de malícia e aguardente.



"Então? Não me queres provar?"
"Olhe que eu grito", avisou. "Vou gritar com todas as forças e... e... e

vem aí toda a gente. Vêm os vizinhos todos. Vou gritar tanto que até me vão
ouvir na esquadra da polícia. Será um grande escândalo e o pai vai preso.
Por isso, se fosse a si..." Com um movimento brusco, Mikhail esmagou-a
contra a parede e pôs-lhe uma mão sobre a boca, emudecendo-a, enquanto
lhe prendia os movimentos com o peso de todo o corpo. "Hoje vais provar-
me todinho, minha maluca. Todinho." Vendo-se encurralada, Nadejda
tentou gritar, mas a mão na boca abafava-lhe a voz. Tudo o que lhe crescia
da garganta era um rumor desesperado.

"Hmm! Hmmm!"
Com a mão que tinha livre, o pai desatou o cinto e as calças caíram-lhe

aos pés. A garota estava a contar que a seguir ele lhe ia arrancar as
calcinhas, como fizera da outra vez em que a violara, mas pelos vistos
Mikhail tinha planos diferentes. Sempre a amordaçá-la com uma mão,
empurrou-a com força para baixo. Ela tentou manter-se em pé, mas não
tinha hipótese perante a força bruta que o pai empregou e, embora sempre a
resistir, acabou por se ver forçada a ajoelhar-se diante dele.

"Isso, isso", disse Mikhail, preparando-se para o passo seguinte. "Agora
abre a boca."

Ato contínuo, encostou-lhe o ventre nu à cara. Nadejda fechou os olhos,
enojada com a superfície dura e macia que se esfregava no nariz e nas
bochechas e com o odor forte dos genitais transpirados do pai. Mas Mikhail
apercebeu-se de que caíra num impasse. Precisava de tirar a mão que a
amordaçava para lhe poder fazer o que queria, mas isso deixaria a filha com
a boca livre para gritar por socorro.

A solução tomou forma de uma maneira quase espontânea. Sem aviso,
deu-lhe de repente uma joelhada na barriga e nesse instante tirou a mão que
a amordaçava. Sentindo a dor no estômago e a falta de respiração, Nadejda
contraiu instintivamente o corpo e abriu a boca em busca de ar.

"Ahhh!"
Foi nesse momento que o pai projetou as ancas para a frente e se

afundou nela. Nadejda sentiu um monstro sedoso encher-lhe a boca e quase
tocar-lhe na garganta. Tentou empurrar o corpo dele de modo a retirá-lo da
boca, mas tinha a cabeça bem segura entre as mãos poderosas do pai e a sua
força não era suficiente para se libertar. Depois sentiu o monstro começar a



movimentar-se para a frente e para trás, num ritmo crescente que a
engasgava e lhe cortava o ar. Quis gritar, mas não tinha maneira de o fazer.

Na verdade mal conseguia respirar. Reprimiu um vômito para não
sufocar. O mais que conseguiu foi produzir uns grunhidos aflitos, não para
pedir a ajuda de ninguém, pois sabia que isso já não era possível, mas numa
tentativa desesperada de que ele se apiedasse dela. Essa esperança depressa
se revelou uma ilusão. Em vez de misericórdia, apenas escutou a respiração
ruidosa e cadenciada do pai e um grunhido antes de levar o ato até ao seu
amargo fim.

Depois da violação, não conseguiu pregar olho a noite inteira. Quando o
pai cambaleou para fora do quarto, Nadejda dobrou-se sobre ela mesma,
vomitou e abandonou-se contra a parede. Sentia-se suja, degradada, a boca
sabia-lhe a ácidos digestivos e a sêmen e, acossada pelas imagens confusas
do que acabava de se passar, foi assaltada por uma crise de choro
convulsivo.

Ao fim de uma hora acalmou-se e conseguiu levantar-se. Ziguezagueou
de pernas bambas até à cozinha e lavou a cara e a boca, cuspindo tudo o que
tinha, mas cuspiu tanto que ficou com a garganta seca. Depois de beber
água, pegou num balde e num pano e, quando regressava ao quarto,
apercebeu-se dos roncos profundos do pai na sala de estar e sentiu um
arrepio de medo e nojo. Limpou o vomitado e depois pegou numa toalha e
desceu ao rés-do-chão para tomar banho.

Regressou ao apartamento sentindo-se um pouco mais tranquila; a água
fria enrijecera-a e purificara-a. Trancou-se no quarto e encolheu-se na cama
por baixo do cobertor em posição fetal. Voltou a chorar, já não
convulsivamente, mas quase em silêncio. Tentou esquecer o que acontecera,
mas não conseguiu. Por mais que tentasse evitá-las, as memórias das
imagens e dos cheiros e dos sabores agrediam-na uma e outra vez,
insistentes e perversas, como se a torturassem.

Duas horas depois ouviu a porta de casa abrir-se e escutou os passos da
mãe, que chegava do trabalho. Ouviu-a a andar de um lado para o outro,
sentiu-a rodar a maçaneta para entrar no quarto, com certeza para lhe dar
um beijo de boas-noites, e desistir depois de verificar que a porta estava
trancada. Por fim escutou o silêncio que se impôs quando ela se deitou.

Nadejda continuava a não conseguir dormir. Nas horas seguintes virou-
se inúmeras vezes para um lado e para o outro, mas não resultou. Depois
procurou concentrar-se em coisas positivas; lembrou-se das piadas de Yuliy,



das tropelias na praia, dos pirojky que a mãe por vezes lhe trazia do
Victoria, de um vestido que namorava numa loja do Hotel Yamato, mas as
imagens do pai a assaltá-la invadiam intermitentemente essas memórias,
como a querer contaminá-las com a sua vilania. Por fim esforçou-se por não
pensar em nada, concentrar-se no vazio ou num ponto infinito, na esperança
de assim conseguir adormecer. Nada feito.

Desistiu de dormir aos primeiros sinais da aurora, quando a luz do novo
dia rompeu a treva e invadiu o céu para lá da janela com raios roxos e
lilases. Rendendo-se à evidência de que não conseguiria adormecer, sentou-
se na cama e encostou-se à almofada, os olhos pesados do sono que não
dormira, e fitou o canto do quarto onde o pai a violara. Foi nesse instante
que tomou a resolução que mudaria a sua vida.

"Ele nunca mais me volta a fazer uma coisa assim", murmurou com os
dentes arreganhados, tal a convicção com que o disse. "Nunca, nunca,
nunca mais!"

Aprendera com esta experiência que a atenção ao seu horário e aos
horários do pai e da mãe não chegava para o manter à distância. Havia
sempre a possibilidade, que numa ou noutra ocasião se tornava realidade, de
um esquecimento, equívoco ou distração ou qualquer outra coisa que a
deixaria de repente à mercê dele. Isso ela não voltaria a consentir. Teria de
fazer algo mais drástico. Mas o quê? Logo que formulou mentalmente a
pergunta, a resposta impôs-se, lógica e irresistível, como a evidência que se
afirma.

Fugir.
Sim, concluiu, essa era a única verdadeira solução. Teria de fugir.

Precisava de abandonar a casa, e quanto mais depressa o fizesse melhor.
Uma vez tomada a decisão, todavia, logo uma barragem de problemas

se levantou. Iria para onde? E como se sustentaria? Onde iria buscar o
dinheiro? Talvez fosse ter com Yuliy e... e o quê? Ficaria com ele? Não era
possível, o namorado vivia com os pais. Bem, ele poderia ajudá-la. Ou... ou,
vendo bem, talvez nem fosse boa ideia pedir-lhe ajuda. E se ele decidisse
contar ao pai e o pai dele contasse ao pai dela, que afinal trabalhava para
ele? Que aconteceria então? Mesmo que não contasse a ninguém, o que
poderia Yuliy fazer verdadeiramente? Nada. Ele era tão jovem como ela. De
que meios dispunha um rapaz da sua idade? Nenhuns, decerto. Além do
mais, Yuliy quereria saber por que razão planeava a namorada fugir e o
verdadeiro motivo não podia revelar. Por fim, não pensava ele ir viver para



a distante América se a empresa do pai fosse fechada, como parecia cada
vez mais provável? Abanou a cabeça, convencida da inviabilidade da
hipótese. Não, vendo bem, Yuliy não estava em condições de a ajudar.

Precisava de outra solução. Por que não pedir ajuda à tia Mariya? Ela
era da família e ajudá-la-ia decerto; não tinha afinal ido em socorro da irmã
e da sobrinha em circunstâncias muito mais difíceis no passado? Mas esta
solução sugeriu-lhe novos problemas, a começar pela possibilidade de o
conceito que a tia tinha de ajuda ser diferente do de Nadejda. E se a tia
Mariya achasse que ajudá-la seria devolvê-la à mãe? Pensando bem, isso
era até o mais provável. Para evitar uma situação dessas teria forçosamente
de lhe explicar por que motivo fugia de casa, e isso abriria uma caixa de
Pandora. De modo algum aceitaria expor ao mundo a sua vergonha.
Recorrer à tia Mariya, concluiu Nadejda, criaria mais problemas do que
resolveria.

Esgotadas as alternativas mais óbvias, só viu uma possibilidade. Teria
de fugir sem a ajuda de ninguém. Mas como o faria se não dispunha de
quaisquer meios? Ah, mais um problema! Fosse qual fosse a solução em
que pensasse, uma montanha de dificuldades erguia-se no seu caminho.
Estava encurralada. A verdade, considerou com amargura, é que não havia
soluções boas; tinha de optar entre escolhas más e escolhas ainda piores.

Sentindo-se cercada e a asfixiar de impotência, levantou-se da cama
com um salto e foi à janela respirar ar fresco e espreitar o Sol, que já
despontara. Deitou a cabeça para fora e respirou fundo, tentando absorver
os aromas do novo dia. Ah, como a natureza transbordava de possibilidades
infinitas! As borboletas esvoaçavam despreocupadamente, espalhando pelo
ar cores que pareciam piscar, enquanto as andorinhas pipilavam sem
descanso num concerto alegre entre os galhos das árvores, como se a vida
tivesse uma melodia e aqueles sons fossem as suas notas.

Adivinhava-se mais uma jornada quente e Nadejda deixou o olhar azul
perder-se na rua quieta. Ouviu de repente um par de rodas a rolarem e
guincharem e apercebeu-se de que um riquexó de aspeto requintado,
decerto de fabrico japonês, cruzava a via puxado por um cule chinês. A
imagem fê-la refletir. Quantas pessoas haveria no mundo sem dinheiro
nenhum, como era o caso daquele cule, e que mesmo assim sobreviviam?
Se um cule analfabeto e miserável conseguia viver sem ser à sombra dos
pais, por que não conseguiria ela?



Não iria decerto puxar um riquexó, mas o que com certeza não faltaria
eram empregos para garotas europeias. Onde o cule sobrevivia, sentiu no
seu âmago com súbita convicção, ela triunfaria. Haveria um preço pesado a
pagar, perderia a família e perderia Yuliy, mas a verdade é que o pai
perdera-o já e o namorado iria perdê-lo em breve. Além disso, acima de
tudo tinha de impedir que o pai lhe voltasse a fazer a mesma coisa. A
decisão estava tomada e era irreversível.

Fugiria sozinha.



Parte Dois



I

A multidão convergia para o teatro com os melhores trajes, as mulheres
pavoneando belos chi pao e pulseiras e colares de ouro, prata e pérolas, os
homens de changshan ou, no caso de Yang Bang e outros raros chineses
ocidentalizados, de terno e gravata. O Kuang Lo Ho, ou Pavilhão do
Conhecimento Alargado, era o mais famoso dos teatros de Peiping e a noite
era de gala, pelo que os Yang também se aperaltaram devidamente para a
ocasião.

"Chegamos!"
Lian-hua desceu do riquexó que os levara para o Kuang Lo Ho e

rodopiou, exibindo o chi pao azul de cornucópias douradas que
confeccionara no ano anterior com a ajuda da ta-mah e que tão bem
condizia com os seus olhos. Já a mãe usava um chi pao cor-de-rosa que lhe
acentuava a feminilidade. Apenas a irmã não viera; ficara de castigo em
casa, punida por um relatório desfavorável da tutora sobre o aproveitamento
escolar.

Mei-xing olhou em volta.
"Onde estão eles?"
"Os Yuan?", retorquiu o marido. "Já devem ter entrado. Para evitarmos

a confusão na rua, combinamos encontrar-nos no interior do teatro."
A filha mais velha ouviu-os sem nada dizer, talvez esmagada pelo peso

que sentia sobre os ombros. Os pais haviam combinado com os Yuan um
encontro no Kuang Lo Ho. A ideia era as duas famílias juntarem-se num
grande evento cultural antes de o compromisso do casamento de Lian-hua
com Dong ser formalizado. Os sentimentos da garota a propósito da ocasião
eram contraditórios. Detestava o que ela representava na sua vida, mas
sentia-se excitada pela oportunidade de ver ao vivo a atuação de um dos
maiores artistas da China.

A família Yang encaminhou-se para o Kuang Lo Ho. Ao lado da porta
do grande pavilhão estavam afixados os cartazes com os espetáculos. Lian-
hua parou diante dos placares e leu os títulos das várias peças previstas para
essa noite.

"Pai, em qual é que vai aparecer o Mei Lan-fang?"
Bang apontou para o primeiro cartaz.
"Nesta aqui", indicou. "O Adeus do Imperador à Sua Favorita.”



A filha estudou com atenção o cartaz da peça em causa; o pai falara-lhe
inúmeras vezes daquele grande artista, o mais famoso dan da China, o ator
que renovara a dança e era capaz de interpretar papéis femininos com tal
autenticidade que se diria uma mulher. Ainda dois anos antes tinha feito
uma digressão pela União Soviética que causara viva impressão naquele
país, onde desencadeara fenômenos de imitação. Não se dizia que Bertolt
Brecht e outros importantes dramaturgos na Europa haviam começado a
copiar o grande dan chinês?

"Será que o Mei Lan-fang é assim tão bom?"
"É melhor ainda."
O Kuang Lo Ho era um edifício antigo que conservava a fachada do

tempo da dinastia Ming. O interior, contudo, havia sido modernizado. A
plateia fora recentemente renovada com assentos cômodos e o espaço era
valorizado pelo equipamento de iluminação que criava efeitos
surpreendentes em todos os cantos da sala.

Acompanhando os restantes elementos do público como uma corrente a
jorrar para o interior do Pavilhão do Conhecimento Alargado, os Yang
foram conduzidos por um paquete do teatro aos seus lugares, junto a um
corredor lateral. Ao chegarem ao local, depararam-se com a família Yuan já
instalada.

As duas famílias cumprimentaram-se com vênias, como requeria a
tradição, e as atenções depressa se voltaram para os pombinhos.

"A vossa Lian-hua é uma verdadeira flor", elogiou Yuan Bo, o chefe da
família Yuan, fitando a filha mais velha dos Yang. "Tem uns olhos azuis
maravilhosos. Parecem de uma yang guizi."

"Olhe que é bem chinesa", assegurou Mei-xing. "Há vários casos assim
entre os nossos antepassados."

"Mas está sempre muito calada, não está?"
"É modéstia", apressou-se Bang a esclarecer. "Foi educada para ser

recatada."
A garota forçou um sorriso. Na verdade o seu silêncio devia-se ao

constrangimento por ser forçada ao casamento, mas era evidente que a
explicação do pai era mais aceitável.

"E o vosso Dong é tão bom rapaz", contrapôs Mei-xing, voltando as
atenções para o pretendente. "Muito atinadinho..."

"Ah, sim. Estou a pensar que chegou a hora de o meter na minha
empresa."



"É a altura certa para o iniciar nos negócios, não é verdade?"
"Com certeza", concordou Yuan Bo. "Além do mais preciso de ajuda.

Ele tem conhecimentos de contabilidade que me poderão ser muito úteis."
Nada daquela conversa de circunstância interessava a Lian-hua. Olhou

em redor e observou a animação dentro da sala. Alguns espetadores bebiam
chá, outros fumavam e havia ainda quem mastigasse sementes de melão,
mas todos falavam animadamente, enchendo a plateia de um burburinho
contínuo e irrequieto. Suspirou e olhou para o palco com uma certa
impaciência.

Quando começaria o espetáculo?
As luzes apagaram-se à hora prevista e o rumor na sala adormeceu,

emudecido pela expectativa do início do espetáculo. Soou um instrumento
de cordas, logo acompanhado pela percussão, pelas flautas e pelos metais.
Um grupo de bailarinos invadiu o palco, arrancando uma enorme ovação ao
público e dando início à peça. Depois dos bailarinos vieram os atores, que
começaram a interpretar a intriga com os seus diálogos e cânticos, alguns
em coro, outros a solo.

A certa altura entrou uma figura, que se apresentou como a senhora Yu,
e a sala reverberou sob uma tempestade de aplausos.

"É ele!", disse o pai, também de pé a ovacionar o ator. "E o Mei Lan-
fang!"

O grande dan começou a cantar e a sala afundou-se no silêncio,
prontamente interrompido logo que o solo terminou. Mei Lan-fang
continuou em palco, contracenando com outros atores, e os espetadores iam
reagindo ruidosa e animadamente ao que se passava, pontuando as melhores
passagens com aplausos, assobios e sucessivos clamores de regozijo.

"Hao!", lançavam uns. "Bom!"
"Ding hao!", reforçavam outros. "Muito bom!"
A peça O Adeus do Imperador à Sua Favorita terminou pouco depois e

as luzes acenderam-se. Bang foi buscar bolinhos de sésamo que os paquetes
vendiam em tabuleiros ambulantes e quando voltou distribuiu-os entre a
mulher e a filha.

"E agora?", quis saber Mei-xing. "Qual a ópera que se segue?"
Os Yang e os Yuan consultaram o pequeno folheto com o programa

dessa noite.
"A Espada do Universo."
"O Mei Lan-fang também aparece?"



Yuan Bo analisou de novo o folheto e fez uma careta.
"Não diz aqui."
"Ayah!", exclamou Lian-hua. "Espero vê-lo outra vez. Quando é que

isto começa?"
Bang levantou os olhos para o relógio da sala.
"Deve estar quase..."
Os ponteiros passaram a hora prevista e não se iniciou o espetáculo

seguinte. Os bolinhos de sésamo foram todos devorados sem que as luzes se
tivessem apagado, o que deixou os elementos das duas famílias frustrados;
queriam deleitar o paladar enquanto os outros sentidos se deliciavam com
as peripécias interpretadas em palco, mas o atraso no início de A Espada do
Universo estragara tudo.

Na verdade os Yang e os Yuan não eram os únicos a mostrar-se
impacientes. O rumor dos espetadores foi crescendo gradualmente na sala,
até se transformar em agitação. Não havia meio de se dar início à ópera que
deveria preencher a segunda parte do serão, a demora prolongava-se e
ninguém percebia o que se passava.

"Que aborrecido", queixou-se Mei-xing. "Se isto se atrasar ainda mais,
não vou chegar a casa a tempo de..."

A mãe de Lian-hua calou-se quando um homem subiu ao palco. Ia
vestido com um changshan absolutamente normal, como se tivesse acabado
de vir da rua; não era decerto um ator. Estava calor na sala e o homem, além
de transpirar em abundância, piscava os olhos no que parecia um tique
irreprimível; tornou-se evidente que estava muito nervoso. O desconhecido
fez uma vênia e com as mãos pediu à multidão que o deixasse falar.

O clamor abrandou.
"Minhas senhoras e meus senhores", começou por dizer num tom

hesitante, quase amedrontado. "Interrompemos este espetáculo devido a
informações que acabaram de nos chegar e que julgamos serem do interesse
de todos."

Era a primeira vez que Lian-hua ia à ópera, por isso não entendeu de
imediato se aquilo fazia parte da encenação.

"Que se passa?", sussurrou na direção do pai. "O que está acon...?"
Bang colou-lhe o indicador aos lábios, calando-a.
"Chiu!"
O homem no palco parecia tremer de nervos. Tinha uma voz esganiçada

e o olhar esgazeado, e respeitou uma pausa para ganhar fôlego antes de



partilhar com o público a informação que o forçara a interromper a
representação.

"Os japoneses estão neste momento a invadir Pequim."



II

A avenue Joffre tinha um ar tão tranquilo e esmerado que se poderia
dizer de serena sofisticação, com os seus restaurantes e pâtisseries e
ourivesarias e boutiques elegantemente decorados. Os homens europeus
circulavam de balalaica ou de ternos claros de linho e as mulheres exibiam
vestidos e chapéus segundo os últimos ditames de Paris, em contraste com
os chi pao coloridos das chinesas e sobretudo com as roupas esfarrapadas
dos cules, tolerados embora não encorajados.

"Leiam The Shanghai Times!", gritava um jornaleiro enquanto exibia
aos transeuntes um jornal em língua inglesa. "Os chineses e os japoneses
combatem na Ponte Marco Polo! Tudo no Times! Leiam The Shanghai
Times!"

A garota loira de vestido azul simples saiu de uma porta lateral à loja da
Toyland Store e fez-se à avenue Joffre com uma carteira amarela a tiracolo.
Passou pelo ardina, deteve-se para deixar passar o eléctrico e um riquexó e
depois cruzou a rua na diagonal e em passo lesto, de modo a evitar outro
riquexó. Foi acolhida no passeio por um bando de crianças chinesas
andrajosas e descalças que a cercaram de mãos estendidas.

"Missee, missee!", chamaram elas em pidgin. "No mama, no papa, no
uísque soda, no chow!", entoaram num refrão desafinado. "Não temos mãe
nem pai nem nada para beber ou comer!"

A loira tentou abrir caminho por entre a revoada de crianças imundas e
inconvenientes.

"Sheela! Sheela!", atirou ela, mandando-as se afastarem. "Se não sheela,
eu dou plenty walla walla!"

Plenty walla walla queria dizer "muitos problemas" em pidgin.
"My wanchee eatee chop-chop", insistiram ainda em pidgin as crianças,

claramente nada impressionadas com a ameaça. "Quero comer já."
Tornou-se evidente que não iriam desistir facilmente. A garota virou-se

numa e noutra direção, tentando escapar à emboscada do bando infantil,
mas as crianças chinesas rodaram em torno dela em grande algazarra e
bloqueavam-lhe sempre o caminho.

Quando já desesperava, a loira foi salva por um homem fardado de
caqui e com um quépi azul na cabeça. Um gendarme. Sem dizer uma



palavra, o polícia acertou com o cassetete num dos mendigos e a revoada
desfez-se como por encanto, uma criança a correr para cada lado.

"Solly, master! Solly!", gritou em pidgin a que levara a bastonada,
receando apanhar mais. "Desculpe, senhor! Desculpe!"

Quando as crianças desapareceram, o gendarme guardou o cassetete no
cinto e enfiou nas calças as pontas da camisa desfraldada. Não era um
francês europeu, mas um anamita de pele escura e dentes escurecidos por
bétel, que os franceses evidentemente tinham ido buscar à Indochina para
policiar a sua concessão em Xangai.

"Merci", agradeceu a loira com um sorriso.
O gendarme tocou com a mão no quépi e fez o esboço de uma saudação,

registrando o agradecimento.
"Je vous en prie, mademoiselle."
A garota prosseguiu o seu caminho e tirou um papel da carteira com o

endereço que lhe tinham dado. Olhou para as vitrines, a maior parte
pertencentes a lojas russas, e verificou os números das portas. Ao passar por
uma ourivesaria notou que uma enorme limusina branca estava estacionada
ao lado, mas não prestou atenção.

Sentiu de repente alguém empurrá-la e ao virar-se viu um punhado de
homens europeus encherem o passeio com armas automáticas e semblantes
ameaçadores.

"Meu Deus!", exclamou, muito assustada, as palmas das mãos coladas
às faces. "Não me façam mal, por favor."

Os homens, no entanto, ignoraram-na e formaram um cordão entre a
viatura e a ourivesaria. Iriam assaltar o estabelecimento? Um dos
desconhecidos virou-se para outro que ficara junto ao automóvel de luxo e
gritou-lhe uma ordem.

"O caminho está seguro!", disse. "Pode sair."
A instrução fora dada em russo e a loira tomou consciência de que se

tratava de compatriotas seus. Quando ouviu a ordem, o segundo homem
abriu a porta e do interior da limusina saiu um chinês gordo, vestido com
traje de seda e fumando um charuto, que se encaminhou tranquilamente
para a ourivesaria. Logo que entrou no estabelecimento, o cordão de
segurança desfez-se e os russos posicionaram-se de modo a proteger a loja.
A loira percebeu que os seus conterrâneos eram os guarda-costas de um
qualquer magnata chinês que viera fazer compras mas receava ser raptado.
Serenou e seguiu o seu caminho.



Ainda com a folha na mão, a garota passou por uma sucursal do Banque
de 1'Indochine e chegou por fim à morada que procurava. O número
quarenta e quatro da avenue Joffre era uma loja encabeçada por uma
tabuleta a indicar May May Boutique, e a vitrine, além de dois manequins
de madeira elegantemente vestidos, tinha ao canto um cartão a solicitar
empregados.

Entrou na boutique e uma mulher chinesa de meia-idade aproximou-se
dela a sorrir, o corpo curvado em postura de deferência.

"Hello, missee!", saudou ela em pidgin. "Bem-vinda! Quer
experimentar os meus últimos modelos? Chegaram esta semana de Paris.
Umas belezas!" Apontou para um dos vestidos na vitrine. "Look-see. Esta
one piecee é number one!" Indicou as escadas interiores que conduziam ao
piso superior. "Se não gostar, há mais topside."

A visitante não percebeu tudo. Chegara recentemente à cidade e o
pidgin, falado pelos comerciantes chineses e que na verdade misturava
palavras sobretudo inglesas com outras de origem chinesa, indiana e
portuguesa, ainda lhe era estranho. Os chineses diziam que o pidgin era
carne inglesa sobre um esqueleto chinês, uma vez que, embora a maior
parte das palavras fosse de fato de origem inglesa, eram articuladas segundo
a estrutura da língua chinesa. Assim, por exemplo, em vez de se dizer "há
muito tempo que não te vejo", em pidgin dizia-se "long time no see", ou
"muito tempo não vejo", à chinesa, estrutura simples que se mantinha para
tudo o resto. Apesar destas peculiaridades linguísticas, a loira acompanhou
o raciocínio da chinesa graças essencialmente aos seus movimentos de mão
a indicarem o vestido da vitrine ao mencionar a one piecee e o piso superior
no momento em que disse topside.

Quando a anfitriã se calou, fez um sinal para o cartão na vitrine a pedir
empregados.

"Venho por causa do anúncio", revelou. "Não precisa de uma pessoa
para trabalhar?"

O sorriso deferente da chinesa desfez-se de imediato. Arqueou as
sobrancelhas com um esgar de surpresa. Não esperava uma europeia com
tão bom aspeto a oferecer-se para aquela função, mas depressa assumiu uma
postura profissional e recuou um passo, pondo-se a examinar a garota com
olho clínico.

"Demasiado bonita para servir na boutique", disse, metamorfoseando o
pidgin caricatural num inglês aceitável. "O lugar de uma garota assim tão



linda é com os homens, sobretudo se eles forem taipan cheios de dinheiro
que as cubram de ouro. Ayah! Para que queres trabalhar aqui?"

A loira encolheu os ombros.
"Cheguei na semana passada a Xangai e preciso de emprego. A senhoria

do meu prédio disse-me que viu o anúncio na vitrine da sua loja e... aqui
estou. Este sítio é tão bom como qualquer outro, suponho. Quanto paga?"

"Vinte dólares por semana."
O olhar azul da garota incendiou-se de entusiasmo.
"Americanos?"
"Dólares de Xangai, missee. Pensas que sou um taipan ricaço como o

Victor Sassoon ou quê?", perguntou, referindo-se ao milionário judeu inglês
de origem armênia que era proprietário do Hotel Cathay e de metade dos
grandes edifícios da cidade. Cruzou os braços. "Olha lá, o que acontecerá
quando te surgir alguma coisa mais bem paga? Vais logo embora?"

O incêndio que se ateara na loira apagou-se. Vinte dólares de Xangai
por semana não davam para muito, calculou ela, ainda verde a lidar com
dinheiro; o valor pareceu-lhe no entanto suficiente para pagar o quarto que
alugara e para comer, desde que sem extravagâncias. Quanto ao que
sucederia no futuro...

"Veremos."
A chinesa comprimiu os lábios, pensativa. Era evidente que não

acreditava que uma garota europeia tão vistosa permanecesse muito tempo
na loja; com aquele cabelo de ouro, aquela cara de anjo e aquele corpo
curvilíneo, era sem dúvida pássaro para outros voos. Por outro lado, intuía
enormes vantagens em contar com ela na loja, mesmo que por um período
breve.

"És russa?"
"Sim."
"Logo vi", soltou num tom depreciativo. "Os russos são os únicos

europeus que não se dão ao respeito. Todos os ocidentais têm dinheiro, mas
os russos... tsss. Andam para aí a mendigar, a pedinchar, a rastejar." Sacudiu
a cabeça. "Ay ah!, não têm vergonha!" Suspirou, como se a vergonha fosse
dela própria, e fez um gesto a indicar a rua. "Aqui a avenue Joffre está cheia
de russos. São mais do que os chineses!" Voltou a encarar a russa como se
lhe concedesse uma segunda oportunidade. "Mas podes ser-me útil, sim.
Chegaste na semana passada, dizes tu? De onde vieste?"

"De Dairen."



"Wah! Estiveste com os japoneses!" Cuspiu em seco para o chão, de
modo a não deixar dúvidas sobre o seu desprezo.

"Piratas anões!", insultou-os. "Ocuparam a Manchúria e agora, segundo
deram na rádio, avançaram pela Ponte Marco Polo e estão a entrar em
Pequim. Ayah! Que os seus antepassados sejam para sempre
amaldiçoados!" Soergueu um sobrolho, desconfiada. "Davas-te com eles,
russa?"

"Claro que não."
A chinesa esfregou as mãos em aprovação.
"Muito bem, muito bem." Franziu o sobrolho. "Sabes sorrir?" "Perdão?"
"Sabes sorrir?", repetiu. "Nós, os chineses, costumamos dizer: não abras

uma loja a não ser que gostes de sorrir. És capaz de sorrir aos clientes?"
"Bem... claro."
A dona da boutique voltou a contemplar a garota, fixando a atenção nos

cabelos dourados.
"És bonita, sim senhora. Bom para o negócio. Muito bom. E se sorrires

muito, melhor ainda." Deu um passo para trás e voltou a apreciá-la.
"Pareces muito nova. Como te chamas?" A loira pousou a carteira amarela
sobre a mesa e abriu-a, retirando a papelada que sabia ser necessária para
formalizar a contratação. Virou um documento de identificação para a
chinesa e apontou para o nome datilografado no topo. "Nadejda."



III

O caos na rua diante do Kuang Lo Ho era indescritível. Uma massa de
gente fluía na mesma direção como um rio poderoso, arrastando carroças,
mulas, riquexós e tudo o que mexia. Os veículos transportavam malas,
cadeiras, vasos, estantes, até camas, e uma algazarra prenhe de pânico
enchia o ar. Uns gritavam "abram alas!", outros chamavam pelo nome de
alguém, havia quem pedisse ajuda ou chorasse ou berrasse; as palavras e as
frases cruzavam o ar e perdiam-se engolidas pelo rumor gerado por toda a
confusão.

"Deem-me as mãos!", ordenou Bang, agarrando a mulher com a mão
esquerda e a filha com a direita. "Aconteça o que acontecer, não me
larguem, ouviram? Não me larguem!"

Os três eram arrastados pela corrente humana, tentando abrir caminho
por aquela massa densa de gente.

"Os Yuan?", perguntou Mei-xing, tentando ver por cima do mar de
cabeças. "O que lhes aconteceu?"

"Foram pelo outro lado", respondeu o marido. "A casa deles fica no
centro da cidade."

"Mas... estarão bem?"
"Não te preocupes com eles. Temos é de sair daqui o mais depressa

possível e em segurança."
De vez em quando a multidão parava, a seguir movimentava-se e depois

comprimia-se. Quase os esmagava. Lian-hua agarrava-se com toda a força
ao pai, assustada pelo caos em redor e convicta de que sem ele ficaria
perdida.

"Para onde vai esta gente?"
"Para a estação, acho eu", opinou o pai. "Querem apanhar o comboio

para fugir de Pequim."
"E nós?"
"Nós também, claro. Mas primeiro temos de ir a casa buscar a Chu-hua

e as nossas coisas." Virou-se para as duas, verificando que estavam bem.
"Agarrem-se a mim e não tenham medo!"

Era evidentemente mais fácil de dizer que de fazer. A multidão voltou a
comprimir-se e Lian-hua receou não ser capaz de se manter agarrada ao pai,
mas resistiu à pressão e ao fim de quinze minutos os três conseguiram furar



através da massa humana e chegar a uma zona onde se concentrava um
grupo de cules. Eram os carregadores pobres, gente tão miserável que não
tinha nada a perder com quem quer que estivesse no poder, o que fazia deles
as únicas pessoas calmas naquela situação. Os cules estavam sentados no
chão ou encostados às árvores a palitar os dentes, a aparar as unhas dos pés
ou a observar a multidão que passava, como espetadores indiferentes ao
grande drama que se desenrolava em redor deles.

Bang dirigiu-se ao grupo e abriu a palma da mão, indicando assim os
cinco dedos.

"Cinco yuan para quem nos puser na Universidade de Yenching em
meia hora."

Os cules levantaram-se de um salto e segundos depois já tinham ido
buscar uma guan jiao, uma liteira fechada com cortinas de algodão e
suportada por duas varas laterais. Os três Yang entraram na liteira e quatro
cules, posicionados em todas as pontas das varas, ergueram a guan jiao e
começaram a transportá-la pelas ruas de Peiping. Lian-hua estava habituada
ao balanço característico das liteiras, que, juntamente com os riquexós,
eram os meios de transporte mais habituais na cidade.

Afastou a cortina e espreitou para o exterior. A confusão era enorme.
Tentou lobrigar algum soldado japonês. Ouvia constantemente falar deles,
mas os únicos que vira de perto tinham sido os dois que por ela haviam
passado no encontro fugaz na Grande Muralha no dia em que o inimigo ali
chegara. No entanto, apenas descortinou chineses na rua.

"Tapa a janela", ordenou o pai, nervoso com o que se passava. "Não
queremos atrair atenções indesejáveis."

Os cules depositaram-nos junto do portão de acesso à universidade.
Bang pagou os prometidos cinco yuan e a filha não pôde deixar de notar
que as mãos lhe tremiam, o que a assustou. Seria a situação assim tão
grave?, interrogou-se.

Atravessaram o campus em passo rápido e pouco depois entraram em
casa.

"Chu-hua!", chamou o pai, a voz alterada pela urgência. "Veste-te,
depressa!" Foi à porta da cozinha. "Ta-mah! Erh-mah! San-mah! Preparem
as malas! Já!"

A mulher, que até então permanecera calada, abeirou-se do marido com
uma expressão inquisitiva.

"Olha lá, para onde vamos nós?"



"Para a estação, claro. Temos de abandonar Pequim o mais depressa
possível!"

Mei-xing fez um gesto a indicar a sala.
"E... e a nossa casa?", perguntou num tom de incredulidade crescente.

"Abandonamos tudo?"
"Tem de ser, tai-tai. Precisamos de sair da cidade."
"Por causa dos japoneses?"
"Claro."
A mulher começou a abanar a cabeça, primeiro devagar, depois com

crescente convicção.
"Não, nem pensar!", exclamou, recusando-se a aceitar a ideia. "Isso não

é assim. Diz a tradição que um sábio toma as suas próprias decisões, um
ignorante segue a opinião dos outros. Temos de tomar as nossas decisões
em função do que sabemos, não do pânico que se instalou em toda a gente.
Não se abandona uma vida assim sem mais nem menos! Era o que mais
faltava!"

"Mas, tai-tai, não ouviste a notícia? Os japoneses estão a entrar na
cidade! Temos de nos ir embora!"

"Temos de ir embora por quê? O que receias?"
"Sou um quadro do Kuomintang, tai-tai! É muito perigoso permanecer

aqui."
"Pode ser perigoso, mas não te esqueças do velho provérbio", retorquiu

a mulher. "O sábio adapta-se às circunstâncias como a água se molda ao
jarro. Só temos de nos moldar à nova situação."

O marido não estava convencido.
"Não me venhas com os teus provérbios porque senão tenho outro para

ti: não se embrulha o fogo com papel. Os japoneses vêm aí e isso anuncia
um grande incêndio. O que temos nós para enfrentar essas chamas que nos
ameaçam? Papel! Nada mais do que papel!"

Mei-xing abanou de novo a cabeça e apontou para o espaço, para lá da
janela de casa.

"Ouve, Yang Bang, já reparaste onde nos encontramos?", questionou-o.
"Estamos no campus da Universidade de Yenching. A quem pertence esta
universidade? Aos americanos. Tu aqui não és um quadro do Kuomintang,
ouviste? És um professor desta universidade e estás sob a proteção dos seus
proprietários, os americanos. Os piratas anões nunca se atreverão a meter-se



com eles. Enquanto fores aqui professor, fica descansado que ninguém te
incomodará,"

"O que estás a dizer, tai-tai?"
"Estou a dizer que temos aqui a vida montada, a nossa filha vai casar

com o primogênito de uma família endinheirada e não vamos pôr tudo a
perder só porque aos senhores japoneses lhes apeteceu entrar na nossa
cidade", argumentou ela num tom sereno, mas com grande firmeza. "Era o
que faltava!"

"Mas... mas..."
"Não há mas nem meio mas! Não vamos mudar o nosso estilo de vida e

deitar tudo a perder para ir viver não sei para onde com uma mão à frente e
outra atrás, como uns desgraçados, apenas porque estás nervoso com o que
se passa! Ayah! Não te esqueças do ditado: não podemos impedir os
pássaros da tristeza de voarem sobre as nossas cabeças, mas podemos
impedi-los de fazer ninhos no nosso cabelo." Fez um gesto com as mãos,
como se o quisesse tranquilizar. "Vamos lá por isso a ter calma e evitar
decisões precipitadas." Encolheu os ombros. "Se mais tarde virmos que a
situação não é sustentável e que os piratas anões nos começam a fazer
ninhos no cabelo, então... muito bem, partiremos."

"Estás a dizer que devemos ficar aqui em Pequim, mesmo com os
japoneses na cidade?"

O que Mei-xing tinha para dizer já fora dito. A mulher deu por isso
meia volta e fez sinal às amahs, que entretanto se apresentavam aos amos,
para voltarem aos seus afazeres.

"A nossa casa é esta e daqui não saímos!"



IV

Um sentimento de desconforto ia-se apossando de Fukui à medida que a
coluna de automóveis com a bandeira do Sol nascente a tremular nos capôs
cruzava Peiping atrás dos batedores em motorizadas, os tripulantes alheios
aos olhares de curiosidade ou de ressentimento dos mirones chineses e à
vigilância armada dos soldados japoneses encarregados do dispositivo de
segurança. A verdade é que a grande cidade chinesa caíra com excessiva
facilidade, praticamente sem oferecer resistência, e oferecera-se intata aos
invasores.

O cortejo aproximou-se do setor da Cidade Proibida e um belo edifício
em estilo neoclássico europeu, de cinco andares e fachada cor de tijolo,
apareceu à direita.

"O Grand Hôtel de Pékin é o melhor de todos", anunciou o motorista da
viatura, um militar do Exército de Kwantung empenhado em impressionar
os distintos visitantes que se encontravam à sua responsabilidade. "Foi
construído ao melhor estilo europeu e dizem que está ao nível do Pera
Palace de Constantinopla, do Riviera Palace de Monte Cario e do Ghezireh
Palace do Cairo! No Japão só o Hotel Imperial se lhe compara!"

Perante os passageiros embasbacados, os automóveis percorreram a rua
do hotel e imobilizaram-se diante da entrada principal. Os soldados
japoneses enxamearam de imediato o local e as portas dos carros foram
abertas por fora.

"Excelências, bem-vindos a Pequim!", acolheu-os um capitão, fazendo
as honras da recepção. "E um privilégio receber tão distintos visitantes.
Queiram fazer o favor de nos acompanhar."

Os ocupantes das viaturas apearam-se e seguiram o oficial até ao átrio
do edifício; tornou-se evidente que o hotel fora requisitado pelas forças
ocupantes. A acolhê-los estavam os paquetes do hotel impecavelmente
fardados de vermelho a distribuir champagne em bandejas, enquanto um
pianista de fraque tocava num magnífico Bösendorfer de cauda.

Vários dos recém-chegados pegaram nos copos e puseram-se a
bebericar, mas não Fukui; queria manter-se lúcido para a reunião marcada
para daí a alguns minutos.

"Meus senhores", chamou o capitão que os recebera. "Acompanhem-
me, por favor."



Os militares que faziam parte da equipa de acolhimento conduziram os
recém-chegados a um elevador de ferro. Os elementos da comitiva entraram
no espaço, uma espécie de gaiola, o guia premiu o botão do quinto e último
andar e o elevador deu um solavanco e começou a lenta ascensão.

Uma sala enorme aguardava os visitantes no topo do Grand Hôtel de
Pékin. Ainda com os copos de champagne nas mãos, os membros da
comitiva instalaram-se ao longo de uma vasta mesa e apreciaram a vista.
Como estavam num plano elevado, muitos procuraram ficar voltados para
as janelas de modo a poderem contemplar as zonas mais nobres de Peiping,
a Cidade Proibida e o Quarteirão das Legações Estrangeiras, que se
estendiam a seus pés.

"Yare yare", murmurou o representante do Ministério da Guerra, um
coronel do Exército com ar pesporrente que se sentara ao lado de Fukui. "O
Ministério dos Negócios Estrangeiros deve mesmo andar irritado com o
Exército de Kwantung..."

"Imploro perdão pela minha limitada inteligência, mas por que razão o
honorável coronel diz isso?"

"Bem... não quero ofendê-lo, Satake-san, mas você é um simples
subchefe de seção, ainda por cima pertencente ao bureau dos assuntos
europeus. Que outra razão poderá existir para que o tenham escolhido a si
para representar o Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta comissão de
inquérito?"

"Peço desculpa pela minha indigna impertinência, honorável coronel,
mas gostaria de acreditar que a minha miserável pessoa foi escolhida por
critérios de competência."

O homem do Ministério da Guerra soltou uma gargalhada.
"Não duvido da sua competência, Satake-san, aliás amplamente

demonstrada há alguns anos no Kantei. Mas... um subchefe de seção? E do
bureau europeu, ainda por cima? Wa! Isso é como se o Ministério dos
Negócios Estrangeiros mijasse em cima da tropa!"

"Permita-me que lhe chame a atenção para o fato de a maior parte da
pressão que está a cair sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros vir dos
países ocidentais", explicou Fukui. "Se é o bureau europeu que tem a
obrigação de explicar às capitais europeias e a Washington os atos que por
aqui se andam a cometer, então faz todo o sentido que seja um elemento do
bureau europeu, mesmo tratando-se da minha indigna pessoa, a integrar esta
honorável comissão, não lhe parece?"



O representante do Ministério da Guerra ia responder, mas foi
interrompido por um movimento nas costas de ambos. Os dois voltaram-se
e viram um major do Kempeitai plantado atrás deles.

"Então, Satake?"
Fukui arregalou os olhos ao reconhecê-lo.
"Miyamoto Sawa?"
"O próprio."
"Oya! O que fazes por aqui?"
O antigo antagonista de infância esboçou um gesto a indicar os polícias

militares que guardavam a porta da sala.
"Fui destacado pelo Kempeitai para garantir a segurança desta reunião",

retorquiu. "Devo confessar que fiquei muito surpreendido quando vi o teu
nome na lista da comitiva que vinha de Tóquio. Afinal como é que um
Satake chegou tão longe na vida?"

"E esses galões de major?", quis saber Fukui, ignorando a afronta.
"Voltaste a ser promovido?"

Olhando de esguelha para as insígnias que trazia nos ombros, Sawa mal
continha o orgulho.

"Um ato de heroísmo na Ponte Marco Polo", explicou, muito cheio de
si. "Eu avisei-te que a guerra era boa para as promoções, Satake. E só matar
mais uns chinocas e em breve serei coronel, vais ver."

Aquele idiota nunca aprenderia, pensou Fukui. Como podia falar da
matança dos chineses naquele tom displicente? Que gente era aquela que
pensava em subir na vida por cima de cadáveres? Ainda por cima
vangloriava-se! Decididamente, o rio da iluminação jamais banharia aquele
náufrago.

"Se queres que te diga, Sawa, já nada me surpreende."
"E tu? Para que estás nesta maldita comissão de inquérito, que só veio

aqui para nos importunar?" Bufou. "Ah, vocês, os Satake! Sempre os
mesmos abelhudos, hem? Vê-se mesmo que são gente que não conhece
giri!"

"Viemos saber como é possível que, desafiando as instruções de Tóquio,
os nossos estúpidos militares tenham arrastado o Japão para esta guerra
desnecessária e insensata", respondeu com acidez, dando enfim o troco às
provocações. "Percebo agora que foi para obterem umas promoções
ridículas."



Apanhado em contrapé pelo veneno que apimentava as palavras de
Fukui, o major do Kempeitai pareceu inchar até ficar com a cabeça à beira
da explosão.

"Ridículos e estúpidos são vocês, miseráveis traidores!", rugiu, o rosto
da cor de uma malagueta. "E tu és o mais miserável de todos, Satake! Não
conheces giri! Os nossos homens estão aqui a dar o sangue pela pátria
sagrada e pelas nações proletárias asiáticas, e andas tu nas lamechices em
Tóquio, a choramingar como a gueixa que nunca deixaste de ser. Não há
dúvida, és Osorochi-san e Osorochi-san nunca deixarás de ser!"

Ao ouvir a velha alcunha dos tempos de Tsuchiura, de Senhor Piegas,
Fukui pôs-se em pé num salto e, perante a estupefação de todos, esbofeteou
Sawa com um ruidoso estalo.

"Já uma vez te avisei que não me voltes a chamar isso!"
O silêncio impôs-se bruscamente na sala e os olhares espantados

convergiram para os dois homens. De face incendiada, Sawa manteve os
olhos fixos em Fukui, como se tentasse decidir o que fazer perante a afronta
e como mostrar que conhecia giri e fazia respeitar o seu bom nome. Vendo
o velho inimigo tão firme e senhor de si, e sabendo que a sua missão era
proteger os inquiridores e não agredi-los, acabou por virar as costas e,
humilhado, afastou-se em passo rápido em direção à porta.

Fukui seguiu-o sem pestanejar nem sentir ponta de arrependimento pela
bofetada que lhe aplicara. Para um japonês, e sobretudo para um militar de
uma família de samurais, nada era mais importante do que o bom nome e
quando o giri era posto em causa impunha-se a vingança. Entre ele e Sawa
tudo regressara à estaca zero.

Ou talvez tivesse ido muito para além disso.
As conversas voltaram a suspender-se com a chegada de uma mão-cheia

de altos oficiais do Exército de Kwantung. Os membros da comissão de
inquérito levantaram-se num movimento quase sincronizado e trocaram
vênias com os recém-chegados. A seguir toda a gente se sentou e o homem
que encabeçava o grupo que acabara de entrar na sala tomou a palavra.

"Sou o general Katsuki Kiyoshi e dou-vos as boas-vindas a Pequim",
declarou o oficial numa voz de comando, quase como se as pessoas diante
dele não fossem inquiridores mas soldados às suas ordens. "Faço votos de
que tenham feito boa viagem e espero que os eventos que culminaram na
tomada de Pequim fiquem devidamente esclarecidos neste inquérito. Por
favor, tomem boa nota de tudo o que vou dizer."



Um murmúrio de assentimento percorreu a mesa. Os inquiridores
abriram os blocos de notas e pegaram nos lápis, preparando-se para
escrever. O general aguardou que estivessem todos prontos e, pigarreando
para afinar a voz, começou a falar.

"Há pouco mais de cinco semanas, na noite de 7 de julho, e como era
nosso direito ao abrigo do Protocolo Boxer assinado com a China,
efetuamos manobras noturnas de rotina junto à Lugouqiao, uma passagem
também conhecida como Ponte Marco Polo, não muito longe do sítio onde
se encontra estacionado um importante contingente chinês. Justamente na
altura em que demos as manobras por terminadas caíram nas nossas
posições balas provenientes do setor chinês. Os nossos homens
responderam ao fogo e ao fim de alguns minutos a troca de tiros parou.
Quando fizemos a contagem dos efetivos, contudo, verificamos que nos
faltava um homem."

O chefe da comissão de inquérito, um brigadeiro da confiança do
primeiro-ministro, consultou as suas notas.

"É um tal Shimura Kikujiro, senhor general?"
"Suponho que sim", foi a resposta. "De qualquer forma ele reapareceu e

já está de regresso à sua unidade."
"Folgo em saber, meu general. E depois, o que aconteceu?" "O

comandante da companhia deu conta do incidente ao comandante de
batalhão, o qual telefonou para o quartel do regimento, aqui às portas de
Pequim. Foi enviada uma segunda companhia para a ponte e, aproveitando
o fato de o general Hashimoto manter excelentes relações com o general
chinês Sing Chi-yuen, mandamos um oficial falar com os chineses e
resolver o que havia a resolver. A conversa correu bem, concluiu-se que se
tratara de um erro lamentável e o incidente foi dado como encerrado.
Acontece que logo a seguir os chineses dispararam sobre as nossas duas
companhias e..."

"Os chineses, senhor general?", interveio Fukui, ciente de que esse
ponto era fundamental. "Alguém viu os chineses abrirem fogo sobre os
nossos homens?"

O general Katsuki esboçou um esgar de desagrado pela interrupção.
"Bem... ver, não digo que tenhamos visto. Mas os tiros pareceram-nos

vir do setor chinês e caíram sobre as nossas posições. Quem mais poderia
ter disparado?"



"O fato, senhor general, é que pelos vistos ninguém viu um soldado
chinês disparar contra os nossos..."

"Não sei qual é a sua experiência de guerra, meu caro senhor, mas
nestas situações é normal o inimigo disparar às escondidas", argumentou o
general do Exército de Kwantung com irritação. "De qualquer modo, foi aí
que as coisas azedaram. Dessa vez respondemos a sério e os combates
prolongaram-se pela noite fora no setor da ponte e com bombardeamentos
às posições chinesas em Wanping. De manhã voltamos a conversar com os
chineses e ambas as partes decretaram um cessar-fogo. Começamos a retirar
as nossas tropas mas voltaram a ser disparados tiros sobre as nossas
posições, pelo que respondemos e os combates recomeçaram em força."

"Sem informar Tóquio..."
"Quando alguém dispara contra os nossos homens, meu caro senhor,

não estamos à espera de uma autorização de Tóquio para responder, como
deve calcular. Mas Tóquio acabou por ser informada e o chefe do Estado-
Maior do Exército deu-nos instruções para resolvermos o problema no
local. Quer uma cópia dessa ordem?"

"Já a tenho, senhor general", retorquiu Fukui com secura. O incidente
com Sawa aguçara-lhe as garras. "Como também tenho na minha posse a
ata da reunião em que os representantes do Exército, da Marinha e do meu
ministério concordaram numa política de não expansão que foi aprovada
pelo senhor primeiro-ministro, o príncipe Konoye, e por todo o governo, e
que o Exército de Kwantung não acatou."

"As circunstâncias assim o exigiram", justificou-se o general Katsuki,
na defensiva diante das palavras cortantes do inquiridor nomeado pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros. "Mas deixe-me lembrar-lhe que não
atuamos à revelia de ninguém porque, como sabe, foi o Estado-Maior do
Exército em Tóquio que decidiu dar uma lição aos chineses para cortar pela
raiz qualquer veleidade que eles tivessem de retomar o Manchukuo. Foi
dada ordem para enviar reforços ao Exército de Kwantung e o príncipe
Konoye concordou."

"Sua excelência concordou porque lhe foi garantido que se tratava de
um mero movimento de tropas destinado a parar os combates locais",
interveio o representante do primeiro-ministro, secundando a posição de
Fukui. "Não se esqueça de que sua excelência garantiu às potências
ocidentais que respeitaria a integridade territorial da China." Fez um
movimento de cabeça a indicar o general. "Garantia que os senhores



fizeram o favor de transformar em palavras ocas, ridicularizando assim o
governo imperial!"

"Não tínhamos alternativa!", alegou o general do Exército de
Kwantung, claramente na defensiva. "De qualquer modo, o general
Hashimoto e o general Sung Chi-yuen assinaram um documento a pôr fim
aos combates. A crise estava resolvida." O general passou os olhos pelos
elementos da comissão de inquérito. "Vocês em Tóquio é que estragaram
tudo! Com a situação já pacificada, puseram-se a exigir que a China
reconhecesse o Manchukuo e deram assim o pretexto a Chiang Kai-shek
para nos ameaçar com uma guerra generalizada!"

Foi a vez do representante do primeiro-ministro de corar de embaraço.
"Quando o nosso governo fez essa declaração, desconhecia que os

generais Hashimoto e Sung tinham assinado o acordo de paz."
"Justifiquem-se como quiserem, mas a declaração foi considerada
provocatória e serviu às mil maravilhas para Chiang Kai-shek justificar um
ataque contra as nossas forças. No fundo era o que ele queria, um pretexto
para entrar em guerra conosco. O acordo entre os generais Hashimoto e
Sung ficou assim sem efeito e não pôde ser recuperado porque, por
infortúnio, o general Hashimoto morreu entretanto."

"Oye! Assassinaram-no?"
"Foi doença", retorquiu o general Katsuki, quase desanimado por o

motivo da morte ser tão pueril. "Ficamos assim sem canais de comunicação
com os chineses, mas sabemos que Chiang

Kai-shek emitiu ordens que contrariavam os termos do acordo feito com
o general Sung. Isso revela a falta de sinceridade do presidente chinês, que
usou este incidente para legitimar uma guerra alargada contra nós.
Consequentemente, os combates recomeçaram em larga escala e vi-me
forçado a tomar Langfang e a enviar reforços para Xangai e Tsingtao."

"Não o devia ter feito."
"Não tive alternativa. Não se esqueça de que nessa altura o príncipe

Kanoye foi ao parlamento dizer que a hora era de firmeza e não de fraqueza
e que o Japão iria estabelecer uma nova ordem no Leste da Ásia."

"Sua excelência, o príncipe Kanoye, fez essa afirmação porque vocês
lhe garantiram que as ações punitivas contra os chineses durariam apenas
três meses..."

"E é quanto irão durar."
"Tem a certeza?"



"Mesmo tendo desejado a guerra, o presidente chinês depressa
perceberá de que massa são feitos os soldados japoneses. Com as nossas
tropas em cima dele, Chiang Kai-shek compreenderá o erro que cometeu e
vai implorar um compromisso."

"E se não o fizer?"
"Fará", assegurou o general Katsuki, seguro de si. "Mas, se não o fizer,

estará criada a oportunidade para estabelecer uma nova ordem no Leste da
Ásia, exatamente como o príncipe Kanoye anunciou."

Fez-se momentaneamente silêncio à mesa. Ao revisitarem os
acontecimentos das últimas semanas, tudo lhes pareceu uma grande
trapalhada que começara com alguns equívocos e ficara fora de controle.

"Nada disto é bom para o Japão", desabafou o chefe da comissão de
inquérito, exasperado com a casmurrice dos militares. "A nossa imagem no
estrangeiro está nas ruas da amargura. Os protestos na Sociedade das
Nações não param e temos dificuldades de relacionamento com os mais
importantes países ocidentais."

"Ah, o vosso problema são os gaijin capitalistas!"
"Claro que são os gaijin! O senhor general não vê que não é do nosso

interesse estratégico entrarmos em guerra com os chineses? Vamos esgotar
os nossos recursos a lutar contra eles, quando ainda por cima a China não
representa nenhuma ameaça ao Japão, e ficaremos em rota de colisão com
as potências ocidentais! Toda a gente acabará a perder, exceto os
comunistas russos! Esses devem dar pulos de contentamento com o que se
passa aqui."

O general Katsuki abanou a cabeça, evidentemente a discordar do
raciocínio do político.

"O objetivo estratégico do Japão é pôr fim ao domínio da Ásia pelos
gaijin capitalistas e impedir que a China caia nas malhas do imperialismo
russo. E isso que o Exército de Kwantung está a fazer! Estamos a dar uma
lição aos chineses e a mostrar aos gaijin que não temos medo deles! Logo
que esse miserável Chiang Kai-shek seja posto na ordem, o que acontecerá
muito em breve, faremos do Norte da China uma zona tampão entre o Japão
e a Rússia e travaremos o expansionismo russo."

O representante do primeiro-ministro manteve os olhos fixos no general
do Exército de Kwantung, como se o avisasse de que um dia poderia vir a
pedir-lhe responsabilidades caso a previsão não se concretizasse, mas
acabou por desviar o olhar e, com um gesto de resignação, suspirou.



"Esperemos que o senhor general tenha razão."



V

A garota estendeu as pernas e aconchegou-se na cama, fruindo o ócio
como se nunca na vida o tivesse podido fazer. Havia cinco semanas que
Nadejda chegara a Xangai e, apesar das dificuldades iniciais, as coisas
pareciam ter-se endireitado. Arranjara emprego e isso fazia-a sentir-se
segura. Abanou o leque, tentando afugentar o calor úmido que abafava a
cidade e a transformava num forno.

"Ufa!", suspirou. "Que brasa!"
Atirou uma espreitadela lânguida pela janela do quarto. Ao fundo via-se

a vitrine da May May Boutique. Para atrair a clientela, a dona decidira que
a nova empregada devia andar vestida com as próprias roupas vendidas na
loja; contava com a sua bela figura para as publicitar.

Inicialmente a ideia parecera simplória, mas acabara por se revelar um
golpe de gênio. Desde que trabalhava na boutique de May May, todos os
dias Nadejda conseguia vender pelo menos um modelo do vestido que
usava nesse dia. O mais importante é que, impressionadas com a forma
como as roupas da loja assentavam na russa escultural, e acreditando
ingenuamente que produziriam nos seus corpos o mesmo efeito mágico, as
clientes desataram a comprar e arrastaram com elas as amigas. As vendas
dispararam.

"Ayah!", exclamava May May sempre que fazia negócio com uma peça
à custa do que vestia a empregada. "Não há nada como uma bela garota
para convencer as malfeitonas!"

As coisas iam tão bem encaminhadas que ao fim do primeiro mês a
patroa decidiu aumentar o salário de Nadejda para trinta dólares por
semana. Não que fosse uma grande quantia, mas May May percebeu que a
russa ainda era inexperiente nas questões de dinheiro e presumiu que,
mantendo-a contente com uma ninharia, nos tempos mais próximos não
precisaria de voltar a aumentá-la.

A garota sentia-se de fato nas nuvens, sobretudo depois do pesadelo que
vivera em Dairen por causa do pai e da fuga da cidade com o dinheiro que
fizera vendendo às escondidas o móvel de rádio lá de casa. Em boa verdade
isso pesava-lhe na consciência; sabia bem o gosto que a mãe tinha nos
swings que as estações de Xangai e Hong Kong passavam aos fins de



semana. Por outro lado pensava na proibição entretanto decretada pelas
autoridades japonesas das emissões de ondas curtas e sentia-se menos mal.

Havia apenas uma coisa que não esquecia. Tinha de escrever à mãe e a
Yuliy. Na verdade hesitou muito quanto ao namorado. No fim de contas, o
que poderia dizer-lhe? Parti sem te dizer nada, mas um dia voltarei e por
isso espera por mim? Não lhe parecia que fizesse muito sentido, até porque
o mais provável era Yuliy já nem se encontrar em Dairen. Os problemas do
pai com as autoridades japonesas haviam-se agravado e o mais natural era a
família Brynner já ter partido para a América. Nessas condições teria de se
resignar a não voltar a vê-lo. Os seus destinos haviam-se separado e não
voltariam a juntar-se.

Já a mãe era diferente. Custasse o que custasse, teria de arranjar maneira
de manter o contato com ela. Estendeu o braço e pegou numa caneta e num
caderno de folhas de carta. Recostou-se contra a almofada, o caderno sobre
as pernas, e mordiscou a ponta da caneta enquanto refletia no que lhe iria
dizer. Precisava de a tranquilizar, de lhe fazer saber que estava bem e que
não tinha razões para se preocupar, mas não lhe pareceu aconselhável dar-
lhe a morada ou fazer referências, mesmo que oblíquas, que lhe
permitissem chegar a ela. Fugira de casa e não havia retorno.

Havia um outro problema prático para resolver. Gostaria que a mãe lhe
escrevesse, mas como, se não queria dar-lhe a conhecer o seu paradeiro? O
melhor, considerou, seria abrir um apartado anônimo quando no dia
seguinte fosse ao novo edifício dos correios, em Szechuan Road, remeter a
carta. Assim a mãe teria um endereço para lhe responder, embora não uma
pista que a conduzisse até ela. Bastar-lhe-ia saber que estava a viver em
Xangai.

Com as principais decisões tomadas, colou a ponta da caneta à primeira
linha da primeira folha do caderno e começou a escrever.
 

Xangai, 14 de agosto de 1937
Querida mãe,
Cheguei no mês passado a Xangai e por aqui está tudo bem.
Arranjei trabalho e até me pagam trinta dólares por

 
Alguém bateu à porta e Nadejda suspendeu a caneta no ar. Seria a dona

do apartamento? Alugara aquele quarto sobre a Toyland Store a dez dólares
por semana, dinheiro que aos sábados tinha de entregar sem falta nem



atrasos à senhoria da casa, uma velhota russa intratável. Por esse preço
esperava não ser incomodada, mas na verdade, como começara a perceber,
talvez tivesse sido algo ingênua quando acreditara que ninguém se meteria
na sua vida. A velhota gostava de enfiar o nariz onde não era chamada e
passava a vida a perguntar o que andava uma garota de dezesseis anos a
fazer sozinha em Xangai e a cobri-la de perguntas sobre quem eram os pais
e como poderia contactá-los.

A dona da casa começava a parecer-lhe demasiado bisbilhoteira para o
seu gosto, e sobretudo para as suas necessidades.

Queriam ver que a idosa lhe viera outra vez bater à porta para insistir
nas suas perguntas despropositadas? Não perceberia que se tornava
inconveniente? Por que não a deixava em paz? Se a mulher continuasse a
intrometer-se na sua vida, teria de mudar de alojamento. Talvez o melhor
fosse sair dali e ir para... Bateram outra vez.

O segundo toque obrigou Nadejda a depositar a caneta e o caderno de
papel de cartas sobre a mesinha de cabeceira. Com um longo suspiro, saltou
da cama. Decidira passar ali o dia a gozar a sua primeira folga em muito
tempo, e agora que estava tão bem deitada vinha o diabo da velha aborrecê-
la. Praguejou baixinho e nem se deu ao trabalho de se cobrir. Abriu a porta
ainda descalça.

"Privei!", saudou em russo uma garota ruiva de sardas toda espevitada,
fitando-a com um cigarro a fumegar no canto da boca. "Sou nova aqui no
apartamento. És a Nadija, não és? Sou a Ludmila Antonova, mas podes
chamar-me Mila." Olhou-a dos pés à cabeça. "Olha lá, passaste o dia na
cama?" "Bem... sim. Saí para comer." Fez um gesto indolente. "Está um
calor infernal, sinto-me cansada e..."

"Ah, não pode ser! Não vais passar o dia na cama." Apontou para a
janela e a rua para lá dela. "Anda dar uma volta comigo. Não queres vir ao
cinema?"

"Ver o quê?"
"Ando morta de tédio e descobri que está a passar um filme da Shirley

Temple no Roxy. Já foste ao Roxy? Tem ar condicionado e tudo!"
"Eu..."
"Ou preferes ver uma fita do Laurel e Hardy no Grand, ali ao pé do

hipódromo? Também é muito agradável..."
Após uma breve hesitação, Nadejda deu meia volta e, deixando a porta

aberta, com um único movimento desfez-se do vestido simples que trazia.



"Espera um instante, vou só pôr-me mais apresentável." "Despacha-te,
já são quase quatro e meia e as fitas começam daqui a pouco. Qual é o filme
que preferes?"

Sem perder tempo, Nadejda agarrou num conjunto de saia azul e blusa
branca com ombreira, duas peças acabadas de chegar de Paris que trouxera
da boutique e pendurara num cabide, e vestiu-o rapidamente.

"O Laurel e Hardy", escolheu, mirando-se ao espelho de modo a
contemplar o conjunto que May May lhe emprestara para fazer publicidade
aos produtos da loja. "Estou bem, não estou?" Ludmila olhava-a da porta.

"Se estás bem?" Soltou uma gargalhada. "Nossa, se saíres assim à rua
não há homem nenhum que olhe para mim!" Fez uma expressão enfastiada.
"Para dizer a verdade já nem sei se quero ir ao cinema contigo..."

Riram as duas. Nadejda pegou na carteira e na chave e fechou a porta do
quarto, trancando-a de seguida para evitar que a velhota bisbilhoteira fosse
inspecionar as suas coisas.

"Já estou pronta, Mila", disse, atravessando o corredor em direção ao
átrio do apartamento. "Vamos de riquexó ou de eléctrico?"

"Eu estava mais a pensar em chamar um Chevrolet verde da Johnson
Hire..."

Nadejda fez uma careta.
"Um táxi?", admirou-se. "Blin! Isso é muito caro!"
"Mas chegamos em grande estilo, Nadija. Já viste a cena?" Fez um

gesto largo, como se o espaço em redor fosse um grande ecrã onde se
pudesse projetar a chegada triunfal de ambas. "O pessoal está na fila do
Grand para comprar o bilhete para a fita e, pimba!, para ali um magnífico
Chevrolet. As portas abrem-se e, cham-cham!, saem de lá duas brasas
arrasadoras que..." Um som estrepitante de motores fez tremer o
apartamento e tilintar os vidros. As duas calaram-se. Não lhes parecia o
barulho de automóveis, mas um rugido rouco e tão poderoso que até o
sentiram nos ossos. A seguir começaram a ouvir estampidos abafados e,
segundos mais tarde, o ar agitou-se com o som brutal de uma explosão.

"Que é isto?", alarmou-se Nadejda, virando-se para todos os lados. "O
que está a acontecer?"

As duas correram para a janela da sala e de início viram tudo
aparentemente normal na rua. Ludmila apontou para os transeuntes e
Nadejda percebeu que as pessoas estavam paradas de olhos voltados para o
céu.



Ouviram-se novos estouros vindos de cima e as duas vislumbraram
pequenas nuvens a formarem-se no firmamento azul em torno de um ponto
distante.

"Vamos para o terraço!", sugeriu Ludmila, largando a correr para a saída
do apartamento. "Depressa!"

A ideia não entusiasmou Nadejda. As detonações eram assustadoras e
pensou que talvez não fosse aconselhável exporem-se ao ar livre. Mesmo
assim seguiu a nova amiga. Saíram para o átrio do prédio e treparam pelas
escadas do edifício, saltando os degraus de dois em dois até desembocarem
ofegantes no terraço.

Depararam-se com o casario de Xangai a estender-se em redor delas.
Olharam em várias direções e aperceberam-se, ao longe, para lá dos
arranha-céus enfileirados no Bund, de uma coluna de fumo negro que se
erguia no ar como um vulcão a ruminar uma erupção.

"O que é aquilo?"
"E no porto", constatou Ludmila, mais familiarizada com a cidade.

"Está qualquer coisa a arder no porto. Talvez seja um..."
O ruído de motores voltou a calá-las. Viraram-se na direção do som e

viram dois monomotores fazerem um voo rasante sobre as casas e
dirigirem-se a grande velocidade para a coluna de fumo. Uma vez lá
chegados, Nadejda apercebeu-se de que largaram dois objetos metálicos e
depois acompanhou-os com os olhos enquanto ganhavam altitude e se
separavam em V, logo rodeados por nuvens de fumo que se iam formando
no seu encalço e em seu redor; tratava-se evidentemente do fogo aberto
pelas antiaéreas.

Um instante depois, observaram relâmpagos silenciosos a brilharem no
solo para lá dos telhados. Mais uns segundos e o som brutal das novas
explosões voltou a fazer tremer o ar por entre mais uma revoada de
estampidos surdos, como se o som pomposo de um trombone se
sobrepusesse aos guinchos fracos dos clarinetes.

"Estás a ver?", perguntou Nadejda, horrorizada com o espetáculo e
assaltada por uma vontade irresistível de se escapulir do terraço. "Estão...
estão a bombardear Xangai!"

Ao lado dela, a garota ruiva seguia a evolução dos aviões com uma
expressão inquisitiva no rosto.

"Serão os japoneses?"



Não obteve resposta e baixou os olhos para a amiga, mas não a
encontrou no sítio onde anteriormente a vira. Voltou-se para trás e
surpreendeu-a a correr para a porta do terraço e a entrar apressadamente no
edifício. Nadejda deteve-se na porta e atirou a Ludmila o que pareceu um
grito de pânico.

"É a guerra!"



VI

As ruas estreitas da parte velha da cidade eram uma atração irresistível
para Lian-hua, que adorava esquadrinhá-las sempre que saía do campus
para passear pelo centro. Mas desde que os japoneses ocupavam Peiping, e
receando o que poderia acontecer a uma chinesa tão atraente se fosse
interceptada pelos soldados inimigos, os pais haviam-na proibido de
abandonar o perímetro da universidade, decisão que a mãe sustentou com
um dos seus habituais provérbios.

"Um rato que rói a cauda do gato convida ao desastre!"
Essa, porém, não era uma interdição que se pudesse prolongar por muito

tempo, até porque havia que tratar dos pormenores do casamento de Lian-
hua e desde a chegada dos japoneses que não tinham ocorrido mais contatos
entre as famílias Yang e Yuan. Além do mais não existiam até essa altura
notícias de comportamento incorreto por parte do exército inimigo com as
garotas chinesas. Em bom rigor, e apesar de terem desmantelado a
Universidade de Peiping e detido vários professores e intelectuais, alguns
dos quais haviam sido executados, as forças ocupantes tinham-se até
revelado corteses com a população em geral, talvez em sinal de apreço por
não ter havido resistência à sua entrada na cidade.

Por outro lado, os japoneses estavam nesse mês de agosto a combater na
parte chinesa de Xangai, onde o general Chiang Kai-shek, reforçado pela
nova frente unida com os comunistas, decidira atacar a zona da Concessão
Internacional entregue ao Japão e transformara o conflito numa guerra
aberta, aparentemente com a esperança de forçar uma intervenção ocidental
a seu favor. Por causa da situação em Xangai, os japoneses mantinham
menos tropas em Peiping, o que diminuía ainda mais os riscos de Lian-hua
ser incomodada. O gato pelos vistos adormecera e roer-lhe a cauda tornara-
se menos perigoso.

"Acho que já podemos sair do campus", decidiu o pai, depois de muito
ponderar a situação e pedir conselhos a pessoas que circulavam pela cidade
e estavam em melhores condições de avaliar os riscos. "Já comuniquei à
senhora Fang que amanhã nos deslocaremos a casa dos Yuan para
formalizar o compromisso do casamento da Lian-hua."

Mei-xing abanou a cabeça.
"Tenho medo."



"Medo de quê? Dos Yuan?"
"Dos japoneses. Nunca se sabe o que os piratas anões nos podem fazer.

Ayah, não lês as notícias sobre o que se passa em Xangai?"
"Isso é em Xangai. Aqui em Pequim as coisas estão calmas e não há

perigo."
"Mas por aqui que não vêm os Yuan a nossa casa?"
"Porque já vieram e agora chegou a nossa vez de ir a casa deles. Além

do mais, desde a noite do espetáculo no Kuang Lo Ho que não os vemos.
Temos de formalizar o compromisso do casamento, como sabes. Não
podemos deixar as coisas eternizarem-se na indefinição."

A mulher abanou a cabeça, irredutível.
"Eu não vou", anunciou. "Não com a cidade cheia de piratas anões. E

muito perigoso."
"Mas, tai-tai, está tudo mais calmo aqui em Pequim." "Não vou, já

disse. Tenho medo."
Bang respirou fundo.
"Então não venhas", aceitou. "Vou eu e a Lian-hua e levamos a erh-mah

conosco." Apontou o dedo à filha. "Vais de escuro e com lenço na cabeça.
Se virmos soldados, evitamo-los e metemos por outro lado, percebeste?"

Lian-hua assentiu.
Partiram para o centro de Peiping logo pela manhã. Lian-hua

comprometera-se a respeitar zelosamente as instruções e saiu de casa com o
pai e a erh-mah. Entraram na liteira e Bang gritou uma ordem ao cule.

"Para a zona velha."
Era aí que viviam os Yuan.
Apesar de o contato com a família do seu pretendente não a motivar, a

garota ia excitada e ao mesmo tempo amedrontada. Sentia-se sem dúvida
animada pela perspetiva de um dia diferente, mas sempre a temer que os
piores receios da mãe quanto à segurança se revelassem fundamentados. A
verdade, contudo, é que tinha uma enorme curiosidade de ver um soldado
japonês. Passara a vida inteira a ouvir falar neles e, apesar de estarem em
grande número em Peiping, como não saíra do campus desde que a cidade
fora ocupada não tivera ainda oportunidade de pôr os olhos em nenhum. Os
dois soldados que vira anos antes na Grande Muralha não contavam;
limitara-se a vislumbrá-los de relance num encontro fugaz.

A oportunidade de os observar com atenção chegara por fim. Pensou
que os encontraria logo à saída do complexo da Universidade de Yenching,



mas a liteira que o pai alugara tinha cortinas de seda e Bang dera instruções
estritas para permanecerem corridas enquanto não chegassem ao destino.

"E se fossemos à Ponte Marco Polo?", alvitrou Lian-hua de repente, a
meio da viagem. "Era capaz de ser divertido..." A erh-mah abriu a boca,
quase em pânico, e o pai olhou-a como se ela tivesse perdido a cabeça.

"Estás louca!?", exclamou. "Nem pensar numa coisa dessas!" A reação
não era para menos. A Ponte Marco Polo, às portas de Wanping, fora o
palco da escaramuça do mês anterior que degenerara em guerra aberta entre
os chineses e os japoneses e provocara a ocupação de Peiping e a
generalização da guerra. O que Lian-hua propunha era, nem mais nem
menos, que fossem visitar aquele barril de pólvora.

"Já não se pode brincar?"
Chegaram à parte antiga da cidade e apearam-se. Puseram-se a

palmilhar as velhas ruelas em busca da morada dos Yuan, vagueando entre a
corrente de gente que por ali formigava.

"Wah!", exclamou Lian-hua. "Já viram isto?"
O pai sorriu.
"É a China inteira que circula por aqui."
A garota ficou pasma com a variedade de pessoas que deambulavam

pelo bairro. Havia donas de casa de cesto às compras, comerciantes com
mesas montadas nos passeios, homens de changshan com ar compenetrado
e mulheres de chi pao a espreitar os produtos expostos nas lojas, pedintes
desdentados e imundos de mão estendida a implorar uma esmola, cules a
transportarem sacos de arroz, crianças descalças a brincarem em poças de
água enlameada, monges budistas de cabeça rapada, taoistas esqueléticos
com chapéus ocos, homens a passear mulas e até camelos, cegos de cana a
tatear o caminho e a bater em gongos para anunciar a sua passagem, uma
procissão fúnebre com os familiares vestidos com os tradicionais trajes
brancos de luto e uma carpideira à frente com uma tigela diante da cara para
recolher as suas lágrimas de aluguer. A fauna humana revelava-se ali em
todo o seu esplendor.

No ar pairava um cheiro a fritos e grelhados e especiarias e doçuras que
agoniava ou fazia crescer água na boca consoante os apetites e gostos,
aromas exalados pelas grelhas dos vendedores equipados com fogões
portáteis onde se cozinhavam crepes, costeletas ou caranguejos e se
mantinham ao lume panelas com chao min, arroz chao chao ou sopas dos
mais variados legumes. Ao lado, os vendedores de bebidas tinham as



banque- tas repletas de sumos ou de chaleiras com chá de amendoeira,
ladeados pelos vendedores de doces.

"Esperem aqui", disse o pai, verificando o papel que trazia escrito.
"Parece-me que a casa dos Yuan é por aquele lado, mas não tenho a certeza.
Vou ver e já volto."

Bang afastou-se, deixando a filha e a erh-mah momentaneamente junto
às bancadas de uma mercearia de bairro. A multidão assemelhava-se a um
rio, jorrava sem cessar, mas a certa altura abriu-se um espaço e foi então
que Lian-hua viu dois homens de farda caqui e sentiu um baque no coração.

"Japoneses!", exclamou num misto de fascínio e horror. "Vês, erh-mah?
Estão ali dois piratas anões!"

"Ayah!", assustou-se a amah. "Se calhar era melhor darmos a volta,
menina. Não ouviu o que disse o seu pai?"

"Espera!"
Lian-hua recuou um passo e escondeu-se por detrás da bancada de um

vendedor de crepes doces, a admirá-los ao longe. Eram dois homens baixos
e atarracados, de cara larga e olhar curioso, as espingardas a tiracolo. Não
os achou muito diferentes dos chineses, o que a deixou um tudo-nada
decepcionada. Era aquele o terrível e odiado inimigo? Os soldados
japoneses não tinham um ar particularmente feroz e faziam vênias a um
comerciante a quem haviam acabado de comprar uma espetada grelhada,
um gesto que até achou simpático.

A erh-mah puxou-a nesse instante pelo braço.
"É melhor irmos, menina", aconselhou ela num sussurro. "Não devemos

correr riscos desnecessários."
Lian-hua não achou que corressem na realidade quaisquer riscos.

Apesar de armados, os soldados inimigos não lhe pareceram nada
ameaçadores, mas obedeceu e saíram dali, convergindo para a rua por onde
minutos antes Bang desaparecera em busca de informações. Encontraram-
no a meio do caminho a apontar para uma casa à esquerda.

"É ali", disse ele. "Eles vivem ali."
Os Yuan receberam-nos com chá, bolinhos, bolachas e muita

delicadeza, como seria de esperar naquelas circunstâncias. Sentaram-se nos
lugares adequados e, como se aguardava de uma garota modesta e recatada,
Lian-hua manteve-se em silêncio e deixou ao pai as despesas da conversa.
Yang Bang começou por pedir desculpa pela ausência da mulher, alegando
"uma febre arreliadora que a pôs de cama" e, depois de os anfitriões



lamentarem o contratempo e desejarem as rápidas melhoras de Mei-xing,
foi a vez de Yuan Bo apresentar as suas desculpas.

"Infelizmente, o meu Dong também não pode estar presente." Bang
arqueou as sobrancelhas, surpreendido com a novidade; como era possível
um encontro entre os dois noivos se um deles não se encontrava ali?

"Ah...?"
"Arranjou emprego", foi a explicação do anfitrião. "A esta hora está no

trabalho e infelizmente não lhe foi possível ausentar-se para estar aqui e
encontrar-se conosco e... e com a sua filha." "Compreendo perfeitamente",
disse Bang, na verdade sem compreender. "O dever está acima de tudo o
resto. Lá diz o provérbio, sê o primeiro a chegar ao campo e o último ao
sofá." "Assim é o meu Dong."

"Mas, trabalhando ele na sua empresa, não conseguiria dispensá-lo para
vir aqui nem que fosse por uma horinha? Estou perfeitamente ao seu dispor
para aguardar e..."

O chefe da família Yuan fez um esgar constrangido.
"Bem... uh... o problema é que ele está a trabalhar na administração

pública."
O visitante estranhou a informação.
"Na administração pública?!", espantou-se. "Sempre pensei que o seu

primogênito fosse trabalhar consigo na sua empresa." "Lá chegará, mas de
momento é-me mais útil na administração pública. Bem vê, está aí entre
pessoas de influência..." "Mas qual administração pública?", quis saber.
"Com a chegada dos piratas anões, o governo chinês abandonou a cidade..."
"Enfim... há repartições abertas, não é verdade?"

Era realmente assim, como Bang sabia. A atrapalhação do interlocutor
pareceu-lhe no entanto suspeita, e decidiu insistir subtilmente na questão.

"A sua sabedoria, Yuan Bo, não tem limites", afirmou com entusiasmo
fingido, recorrendo à lisonja fácil. "Eu próprio sempre disse que dá muito
jeito ter alguém conhecido ou da família a trabalhar na burocracia do
estado, pois nunca se sabe se será necessário recorrer a ele. Fico por isso
muito satisfeito por o seu rapaz estar numa repartição administrativa."
Baixou a voz, assumindo uma pose de quem fala em confidência. "Seria
talvez útil conhecer a repartição onde ele se encontra, pode ser que um dia
venha a precisar dos seus serviços."

"O Dong está na... enfim, está no... no centro da cidade", balbuciou Bo.
"O nome da repartição... confesso que não sei bem." Esboçou um gesto



impaciente. "Ayah, o que interessa isso? O importante é que o rapaz está a
trabalhar."

"Sem dúvida", concordou o visitante, elucidado com a resposta. "O
problema é que, bem vê, viemos aqui a vossa casa para formalizar o... a
situação dos nossos filhos, e... enfim, sem o seu rapaz por cá isso não será
possível."

O anfitrião abriu os braços, numa expressão resignada. "Assim é, e nem
imagina como esta nossa falha me deixa desgostoso. Contudo, temos de
encarar os fatos: as coisas mudaram. O meu Dong arranjou emprego e já
não é senhor do seu tempo. O que podemos nós fazer contra isso?"

"Nada", concordou Bang. "Haverá, no entanto, dias em que com certeza
não trabalhará..."

"O pobre Dong trabalha sem descanso", devolveu Bo prontamente.
"Bem vê, é novo no emprego e quer criar boa impressão. Que imagem daria
se começasse logo a faltar?"

"Não se trata de faltar, pois tal seria reprovável, mas de gozar dias de
descanso merecidos, que certamente lhe serão concedidos", explicou o
visitante. "Num mês inteiro haverá sem dúvida um dia em que terá uma
folga para tratar deste assunto."

Yuan Bo esboçou um semblante de comiseração, como se fosse o mais
infeliz dos homens.

"Oh, que bom seria!", retorquiu com um toque ligeiramente teatral. "A
verdade é que o desgraçado do Dong trabalha todos os dias. A vida dele é
um inferno de deveres profissionais, o senhor nem imagina. Até tenho pena
do rapaz, coitado. Sempre a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Eu próprio já
quase não o vejo..."

Bang baixou os ombros em rendição.
"Bem... se assim é, teremos de nos encontrar a uma hora em que ele não

esteja a trabalhar."
"Não há infelizmente nenhuma hora em que não trabalhe." O visitante

olhou-o com incredulidade.
"Trabalha todo o dia?"
O ar de Bo era de absoluta desolação.
"Nem sei o que lhe diga", lamentou-se. "O meu filho é um verdadeiro

escravo, nunca vi coisa igual. Quase nunca o vejo em casa. Chega depois de
nos deitarmos, sai antes de acordarmos. Vive para o trabalho, o pobre
Dong."



Tirando as conclusões que se impunham, e sentindo-se profundamente
constrangido, Bang fez um sinal a Lian-hua e à erh-mah e curvou-se numa
vênia de despedida.

"Se assim é, Yuan Bo, ficarei à espera de que me dê novidades sobre a
ocasião mais propícia para um novo encontro entre os nossos dois filhos."

"Sem dúvida, Yang Bang", retorquiu o anfitrião, também ele a curvar-se
numa vênia. "As minhas sinceras desculpas pelo inconveniente, que me
enche de vergonha."

Apartaram-se com as formalidades habituais, sempre a trocarem
palavras delicadas e a desejarem-se mutuamente prosperidade e felicidade,
até que os visitantes regressaram à rua e se encaminharam para o local onde
os aguardava a liteira que ali os trouxera. Lian-hua caminhava calada,
ocultando a satisfação. Quanto ao pai, mais do que a irritação, contudo, era
outro o sentimento que o dominava.

A perplexidade.



VII

Nessa tarde não chegaram a ir ver Laurel e Hardy no Grand nem Shirley
Temple no Roxy nem sequer Clark Gable no Rialto. Em boa verdade,
Nadejda perdeu a vontade de sair do quarto, tão assustada se sentia com o
bombardeamento que acabava de testemunhar, mas duas horas depois de a
calma ter regressado a Xangai voltaram a bater-lhe à porta; era Ludmila,
que viera tentar convencê-la a ir com ela ver o que se passava no porto.
Conseguiu-o à custa de um argumento pouco razoável.

"Ó Nadija, então não sabes que as bombas nunca caem duas vezes no
mesmo sítio?"

"A sério?", surpreendeu-se Nadejda. "Quem te disse isso?"
"Foi um ex-namorado meu, um marine americano, que me contou",

retorquiu a nova amiga. "Jurou-me que está cientifica- mente comprovado.
Não há problema nenhum em irmos para aquelas bandas."

Embora condescendendo, Nadejda não quis saber de nenhum Chevrolet
verde da Johnson Hire; os táxis eram demasiado caros para as suas
possibilidades. Depois do almoço apanharam um riquexó e seguiram em
direção ao Bund, para lá do qual se situava o porto; além de ser bem mais
barato, ninguém ignorava que até era mais rápido.

Com maior mobilidade, o riquexó ultrapassou os automóveis nos
engarrafamentos que bloqueavam o trânsito no centro da cidade. A
circulação em Xangai sempre fora complicada devido à mistura anárquica
de velhas e novas formas de transporte; ao lado de automóveis e eléctricos
movimentavam-se milhares de riquexós e carros ambulantes, cruzando-se
em múltiplas trajetórias que pareciam tornar inevitáveis os acidentes. Os
semáforos, operados manualmente pelos polícias, tendiam a ser ignorados e
suscitavam conflitos permanentes entre os cules prevaricadores e os guardas
responsáveis pela gestão do trânsito.

Para agravar as coisas, muitos eram os curiosos que nesse final de tarde
tinham ido ao centro observar os estragos provocados pelo
bombardeamento. As duas russas levaram por isso ainda algum tempo a
chegar, mas por fim alcançaram o quai de France e apearam-se.

"Um dólar, missee."
"Tanto?", estranhou Nadejda. "Ontem fiz a viagem por menos de

metade..."



"Preço de guerra, missee."
O cule deixou-as no passeio do quai de France, a avenida da Concessão

Francesa marginal ao rio Huangpu. Caminharam pelo passeio em direção à
zona onde se levantava a coluna de fumo até cruzarem a avenue Edward
VII e entrarem na Concessão Internacional. Aqui a marginal que no setor
francês se designava quai de France passava a chamar-se Bund, o centro de
toda a atividade de Xangai e o local onde se concentravam as principais
instituições, como o exclusivo Shanghai Club, o grande The Hong Kong
and Shanghai Bank, a rica Jardine, Matheson & Company e o luxuoso
Hotel Palace, situados nos mais altos e modernos edifícios da cidade.

Aquela transição entre as duas concessões, a francesa e a internacional,
fascinava Nadejda. Tinha a sensação de saltar entre países sempre que
cruzava uma rua. Para quem tinha vivido mil dificuldades para sair da
União Soviética, uma coisa assim não era de somenos.

Logo que chegara à cidade, havia inquirido dos motivos pelos quais o
setor estrangeiro se dividia em duas áreas vizinhas.

Na altura foi-lhe explicado que as potências europeias tinham obtido em
Xangai diversas concessões para comércio na sequência da Guerra do Ópio,
que no Século XIX terminara com a derrota da China, e que decidiram uni-
las numa só. Daí que a bandeira da Concessão Internacional, que na
verdade somava os territórios de muitas concessões individuais, ostentasse
as bandeiras de treze países, incluindo o Reino Unido, os Estados Unidos e
outras nações europeias mais pequenas e que ela nem sequer sabia que
existiam, umas com tradições no Extremo Oriente, como era o caso de
Portugal, e outras que nem costumavam navegar naquelas águas, como a
Dinamarca e a Áustria. A França, receando com razões fundadas que os
ingleses acabassem por dominar a Concessão Internacional, pôs-se à
margem do acordo e manteve autonomamente a sua concessão, designada
Concessão Francesa.

Os seus pensamentos foram interrompidos por Ludmila.
"Ali!", gritou ela, indicando um ponto na curva do rio. "Estás a ver? É

ali!"
Nadejda fixou os olhos no sítio indicado, para lá da curva do rio. As

águas lamacentas do Huangpu enchiam-se como habitualmente de juncos,
sampanas e outras embarcações ainda mais pequenas, entre uma panóplia
de canhoneiras e destroyers das potências estrangeiras, incluindo o USS
Augusta, da frota americana, e o cruzador francês La Motte-Picquet. No



meio de toda aquela atividade, as russas vislumbraram uma estrutura
metálica prateada a fumegar junto ao cais.

"O que é aquilo?"
Ludmila não tinha resposta para a pergunta porque, assim à distância,

não se percebia do que se tratava. Tentaram avançar, mas verificaram que
vários polícias siques da Municipal Police Force, homens grandes de pele
escura com enormes barbas negras e turbantes vermelhos, impediam a
aproximação dos mirones, decerto para manter a segurança. Aos cules que
lhes desobedeciam, os siques respondiam com vergastadas de varas de
madeira pintadas de negro e branco.

Decidiram por isso interpelar uma amah que encontraram pregada ao
passeio com uma cesta pousada no chão, evidentemente enviada pelos
patrões para fazer compras, a contemplar a estrutura fumegante.

"E um barco de guerra dos riben guizi, missee", esclareceu a empregada
chinesa no seu pidgin. Apontou para o céu com gestos teatrais, como se
reproduzisse o sucedido. "Os aviões vieram topside, vraaaam!, passaram
por aqui chop-chop e, pum!, rebentaram com os riben guizi.” Levou as
mãos à cabeça. "Ayah! Grande walla walla, missee! Largee walla walla!"

Pelos movimentos enfáticos dos braços e por algumas palavras de
pidgin que já começava a entender, Nadejda compreendeu que a amah
dissera que os aviões tinham vindo de cima em grande velocidade e
bombardeado os... os...

"O que são ribo glizi, Mila?", perguntou. "Perdão, ribio cheesee..."
"Riben guizi", corrigiu a amiga quase mecanicamente, traduzindo a

expressão chinesa. "Diabos japoneses."
"Os japoneses atacaram Xangai?"
"Não, Nadija. Foram os chineses que atacaram os japoneses." Apontou

para o navio fumegante. "Não vês aquilo ali? E o barco que está a arder.
Aquela zona depois da curva do rio e da ponte é Hongkew, a parte da
Concessão Internacional onde os japoneses estão concentrados. O navio
está ancorado junto ao consulado do Japão."

A novidade deixou Nadejda pasmada. Os chineses tinham atacado os
japoneses em Xangai? Que raio quereria aquilo dizer?

Tal como os milhares de mirones que enchiam o Bund com expressões
inquietas, as duas russas sentiam-se apanhadas pela vertigem de
acontecimentos que não controlavam nem compreendiam, os olhos perdidos
nas baforadas negras que se enrolavam como serpentes pelo céu azul,



arautos de um tempo novo na cidade, na China e em todo o Extremo
Oriente.

"Nem quero imaginar a resposta dos japoneses."
Os dias seguintes foram marcados por uma sucessão de tiroteios e

explosões; os aviões chineses sobrevoavam Xangai em revoadas e largavam
chuvas de bombas. A cidade vivia em constante sobressalto e ninguém
sabia com que contar. Sem a mãe para a proteger, Nadejda percebeu que
tinha de fazer um esforço para entender o mundo complexo que a rodeava.
Era isso ou ser ultrapassada pelos acontecimentos.

Foi por essa razão que naquela manhã comprou pela primeira vez na
vida um jornal e o levou para a May May Boutique. Enquanto aguardava a
chegada das clientes, ia espreitando o The North China Daily News, que se
revelou uma mina de informações. O matutino trazia muitos pormenores do
ataque do primeiro dia. Dizia que o navio japonês atingido nos
bombardeamentos dessa jornada tinha sido o Idzumo, um dos principais
cruzadores da Marinha Imperial nipônica, e que o ataque chinês se dera em
Hongkew, o bairro de Xangai onde a comunidade japonesa estava instalada.

Sentiu alguém tossir e levantou prontamente os olhos para atender a
freguesa que acabava de entrar no estabelecimento. Só que não era uma
freguesa, mas um freguês. Tratava-se de um rapaz com uns vinte anos e o
seu rosto parecia misturar a Ásia e a Europa; os olhos eram rasgados,
embora uma ligeira tonalidade cinzenta de barba aparada no queixo e acima
dos lábios traísse a sua ascendência europeia. A aparência chinesa com um
ligeiro toque europeu tornava-o estranhamente exótico e bem-parecido.

"Bom dia", saudou-o. "Em que lhe posso ser útil?"
O visitante pôs-se a olhar para as roupas femininas expostas na loja.
"Eu... uh... queria comprar um vestido para a minha mãe."
"Muito bem. Qual prefere?"
O rapaz apreciou um vestido e depois outro, com a mão no queixo e

uma expressão pensativa.
"Talvez... talvez este."
"Quais são as medidas da sua mãe?"
O cliente pareceu atrapalhado com a pergunta, como se a questão não

lhe tivesse ocorrido.
"Bem... quer dizer... eu... enfim, não sei."
Vendo-o desorientado, Nadejda assumiu o seu papel.
"Não faz mal", disse. "Consegue arranjar as medidas?"



"Não."
"Então por que não traz sua mãe aqui? Assim ela experimentaria e

víamos qual o tamanho que lhe fica melhor."
"Sim, mas ela não está aqui."
A empregada não soube o que dizer.
"Bem, assim realmente é um bocado difícil", constatou. "Prefere

escolher a olho? A sua mãe é alta, é baixa, é magra? Qual lhe parece a
medida correta?"

O rapaz voltou a olhar para os vestidos expostos na loja, mas continuava
a parecer indeciso. Via um vestido e logo a sua atenção passava para outro,
como se não tivesse a menor noção do que estava a ver. O comportamento
contrastava com o das clientes habituais, que tinham um olho clínico para
os pormenores. Nadejda começava a achar que aquela forma superficial de
analisar os vestidos talvez fosse uma maneira masculina de ver as roupas de
mulher.

A certa altura o rapaz virou-se para ela e fitou-a nos olhos com firmeza.
"Quer tomar café comigo?"
Apanhada de surpresa, a russa julgou ter ouvido mal.
"Desculpe?"
"Perguntei-lhe se quer tomar café comigo."
Confrontada com aquela situação inusitada, Nadejda soltou uma

gargalhada baixa.
"O senhor veio cá para comprar um vestido para a sua mãe ou para me

convidar para o café?"
O visitante abriu os braços em rendição, no gesto de quem fora

apanhado em falso.
"Estou a convidá-la."
Embora divertida com o estratagema, a garota abanou a cabeça.
"Agradeço a sua gentileza, mas não pode ser."
Pela reação do rapaz, via-se que já esperava a negativa. Em vez de se ir

embora, no entanto, manteve-se no seu lugar.
"Olhe, vou abrir o jogo consigo", disse. "Na verdade não vim comprar

nada. Trabalho no Chase Bank e por motivos profissionais tenho vindo nos
últimos dias aqui à Concessão Francesa falar com clientes. Muitos estão em
pânico com a guerra e querem transferir o dinheiro para a América ou para
a Europa. Passo sempre por esta rua e foi assim que a vi. Acontece que me



pareceu que está um pouco assustada com os bombardeamentos e achei que
a podia ajudar. Foi por isso que vim ter consigo."

Nadejda ficou a olhar para ele, surpreendida com a história.
"Não me diga que é um príncipe encantado..."
O visitante enrubesceu.
"Oh, sou demasiado pobre para príncipe. Não passo de um funcionário

menor de um banco."
Nesse instante entraram duas clientes na loja e, visto que o rapaz não

viera fazer compras, elas tinham prioridade. A empregada russa dirigiu-se
por isso de imediato às recém-chegadas, e ao afastar-se atirou ao
desconhecido a resposta que ele esperava:

"Pode ser que mais logo me apeteça um café."
Não voltou a pensar no visitante ao longo de todo o dia, mas quando

chegou a hora de a boutique encerrar e se dirigiu à porta para se ir embora
viu-o à espera no passeio e lembrou-se. Nesse momento arrependeu-se de
ter acedido ao convite, mas não teve coragem de voltar atrás. Além disso, e
bem vistas as coisas, graças à história que contara e aos bons sentimentos
que mostrara o visitante dessa manhã bem havia merecido que lhe
concedesse uma oportunidade.

"Então?", saudou-o ao sair. "Transferiu muito dinheiro hoje?"
"Algum", respondeu ele. "Conheço um bom café aqui perto. Quer ir lá?"
"Pode ser."
Começaram a caminhar ao longo da avenue Joffre em direção ao Cercle

Sportif Français.
"É bem aqui na route des Soeurs. Tem um cafezinho delicioso, vai ver."
"Espero bem que sim. Já agora, como se chama?"
"Lisboa."
Ela estendeu-lhe a mão.
"Olá, eu sou a Nadejda. Pode chamar-me Nadija."
"O café chama-se Lisboa", riu-se ele. "Eu chamo-me Custódio." A russa

fez uma careta de incompreensão e olhou-o com uma expressão
interrogativa.

"Que nome é esse?"
"É português."
Nadejda arregalou uma sobrancelha.
"Ah! Você é português?"
"Sou."



"Tem piada, tinha ideia de que os portugueses eram europeus..." "Entre
os meus antepassados houve navegadores portugueses que chegaram à
China no princípio do Século XVI. Foram os primeiros europeus a
desembarcar cá. Depois casaram com chinesas e... e cá estou eu."

"Agora que fala nisso, devo dizer que já vi por Xangai muitos
portugueses com aspeto oriental", observou ela. "Às vezes vou a a um bistrô
no boulevard de Montigny e o cozinheiro também é português. Chama-se
Braito."

"Brito."
"Conhece-o?"
"Não. Mas esse nome se pronuncia Brito."
"Algumas vezes ele diz que é português, outras que é macaense. Não

entendo nada. Ou é uma coisa ou é outra, não é verdade?"
Custódio a olhou.
"Você não é russa?"
Ela pestanejou e simulou uma expressão inocente.
"Como adivinhou?"
"Em que região da Rússia nasceu?"
"Na Sibéria. Por quê?"
"Então é russa ou é siberiana? Não entendo nada..."
A garota esboçou um sorriso.
"É esperto, garoto."
O rapaz riu.
"My savvy."
"E fala pidgin também!"
"Há muitas palavras portuguesas no pidgin de Xangai. My savvy, por

exemplo. Sabe o que quer dizer?"
"Claro. Quer dizer “eu sei”. Por que diz que vem do português?" "Savvy

vem do português “saber”. My savvy quer literalmente dizer “mim sabe”.
Ou “eu sei”. My no savvy quer dizer “eu não sabe”. São expressões muito
antigas que entraram no linguajar das populações da costa chinesa, em
particular dos comerciantes, e que vieram parar ao pidgin que aqui se fala.
Os portugueses instalaram-se em Macau e daí os seus descendentes
espalharam-se pelo resto da China. É por isso que as comunidades
portuguesas em Hong Kong, em Xangai e em Cantão também são
conhecidas por comunidades macaenses." Chegaram à route des Soeurs e



com efeito lá estava um pequeno café com um letreiro sobre a porta a dizer
Lisboa. "Um café português?"

"Sim. Tem café de Angola, de Timor e do Brasil. E o melhor café de
Xangai, vai ver."

"Estou curiosa."
Entraram e instalaram-se à janela. O empregado veio ter com eles e

apertou efusivamente a mão a Custódio; pelos vistos o rapaz era freguês
habitual do estabelecimento e gostavam dele.

"João, traz-nos dois pastéis de nata e dois cafés, please", pediu Custódio
em inglês. "Tudo bem apurado, ouviste?"

"E uns rissóis?"
"Não exageres, senão saio daqui depenado."
O empregado afastou-se com a ordem e Nadejda inclinou-se para o

acompanhante.
"Os portugueses falam inglês?"
"Não. Falam português."
"Então por que falaste inglês com ele?"
"Não sei."
A russa arregalou os olhos azuis, sem entender.
"Não sabes por que falaste em inglês?"
"Não sei falar português."
Ela pareceu intrigada.
"Ora essa! Não és português?"
O rapaz suspirou.
"Sabe, miss, apesar de sermos uma comunidade muito numerosa, em

Xangai não temos escolas portuguesas. Andamos em escolas inglesas e
trabalhamos em empresas inglesas. Eu, por exemplo, estou à experiência no
Chase Bank. São raras as pessoas da minha idade que falam português.
Aqui em Xangai a nossa língua quase só é falada pelos mais velhos. Sei
umas palavras que a minha mãe me ensinou, claro, mas... enfim, quase
nada." "Mas assim a vossa língua vai desaparecer da cidade..."

O português encolheu os ombros, resignado.
"Pois é, pois é, mas o que posso fazer? A nossa pátria portuguesa não

quer saber de nós..."
Nesse momento o empregado trouxe os cafés e os pastéis de nata, que

pousou sobre a mesa. A russa observou um dos pastéis, que lhe pareceu
diferente dos pirojki a que estava habituada, e deu-lhe uma dentada.



"Hmm... é bom!"
"E agora experimente o café."
No momento em que Nadejda deitou uma colher de açúcar, um estrondo

reverberou no ar e fez tilintar a vitrina do estabelecimento.
"Que horror!", exclamou ela, encolhendo-se com o susto. "Esta... esta

foi perto!"
Custódio levantou-se de pronto e deitou-lhe as mãos protetoras sobre os

ombros, tentando acalmá-la.
"Está tudo bem", assegurou. "Não se preocupe, não foi nada." "Não foi

nada?", quase se escandalizou a russa. "Explodiu uma bomba aqui perto!
Acha que isso não é nada?"

"Não foi aqui, foi em Hongkew."
"Mas Hongkew não é em Xangai?"
"É na parte de Xangai que pertence aos japoneses."
A explicação não convenceu Nadejda.
"Hongkew pertence aos japoneses?"
"Claro", devolveu ele. "Chamam-lhe Pequena Tóquio. Não sabia?"
Pelos vistos não.
"Já tinha reparado que os japoneses estavam em Hongkew, mas não

sabia que eles administravam essa parte da concessão aqui em Xangai",
disse. "Desde quando?"

"Bem... desde que venceram a Rússia, acho eu."
"Peço desculpa pela minha ignorância, mas estou cá há pouco tempo",

justificou-se ela, percebendo que as suas perguntas poderiam parecer
estranhas a uma pessoa que sempre vivera em Xangai. "Está a referir-se à
guerra de 1905?"

"Não sei a data, mas sei que a Rússia perdeu uma guerra com o Japão e
todas as possessões russas na China passaram para as mãos dos japoneses.
Dizem que foi por causa dessa derrota que começou a revolução na Rússia."

"Sim, eu sei. Foi assim que os bebedores de sakê nos ficaram com
Dairen..."

"Mas depois da Grande Guerra, para a qual aliás quase não deram
nenhum contributo além de se porem do lado dos Aliados, os japoneses
apropriaram-se também das possessões alemãs e instalaram-se de armas e
bagagens em Hongkew, a zona da cidade a seguir à curva do rio. Esta
bomba caiu lá."



Enervada com o que se passava, e sentindo-se desorientada perante as
mil subtilezas que envolviam o estatuto do território administrado pelas
potências ocidentais e que pareciam complicar tudo, Nadejda pôs-se a
mordiscar uma unha.

"E agora, o que fazemos?", perguntou com inquietação. "Acha que
temos de fugir de Xangai?"

Vendo a garota preocupada, Custódio esboçou um sorriso carregado de
confiança, como se ele próprio estivesse no comando das operações e
conhecesse todo o plano de batalha. "Não se preocupe."

"Não me preocupo?", quase protestou. "Como é que não me preocupo?
Então andam aos tiros e a bombardear a cidade e faço de conta que não se
passa nada?"

O rapaz meteu as mãos nos bolsos e esboçou um trejeito
despreocupado; talvez fosse certeza, talvez bravata, se calhar apenas um
estratagema para a impressionar.

"Comigo aqui, não lhe acontecerá nada."



VIII

A manhã de aulas tinha terminado e Lian-hua atravessava o campus a
cantarolar. A vida corria-lhe bem. Não só se tornara a melhor aluna da
turma como sobretudo o casamento com Dong parecia não avançar. Mesmo
que só ganhasse uns meses de liberdade, já tinha valido a pena.

A verdade é que a invasão japonesa obrigara a atrasar ou alterar os
planos de muita gente na cidade. O pai, por força da sua filiação no
Kuomintang, tornara-se cauteloso e evitava sair do setor da universidade
americana, o que impedia que o processo do casamento da filha mais velha
fosse retomado. Contudo, o fato é que quase não tinham notícias dos Yuan.
Bang calculava que a família do pretendente enfrentasse também
dificuldades com as forças ocupantes e que fosse essa a verdadeira causa de
todo o atraso, mas já pedira à senhora Fang que apurasse o que se passava e
aguardava novidades da mei po.

Tudo isto estava na mente de Lian-hua quando, surpresa das surpresas,
se deparou com um soldado japonês diante da porta da sua própria casa. Ao
contrário dos dois militares nipônicos que observara semanas antes no
centro de Peiping, aquele tinha uma pose marcial, trazia atada ao braço uma
faixa branca com caracteres japoneses a vermelho e segurava com ar de
sentinela uma espingarda com a baioneta atarraxada ao cano. A garota não
esperava ver o inimigo à entrada da residência e a postura do soldado era
intimidatória, mas precisava de entrar e, vencendo o medo, dirigiu-se à
porta.

Ao vê-la aproximar-se, a sentinela deu um passo para o lado e cortou-
lhe o caminho.

"Alto!", ordenou o soldado, falando chinês com um sotaque estranho.
"Onde vai?"

Lian-hua deu um salto de susto e, a tremer, apontou para o edifício que
o japonês parecia guardar.

"É... é a minha casa. Vivo aqui."
Depois de a estudar com desconfiança, o soldado deu meia volta em

direção à porta da casa e com a cabeça fez sinal à recém-chegada de que o
seguisse. Imobilizou-se diante da ombreira e falou em japonês para o
interior. Um militar de farda castanha e boné, também com uma faixa
branca atada ao braço, apareceu então; era evidentemente um oficial e tinha



embainhada uma espada de samurai. Lian-hua encarou-o, siderada; o que se
estaria a passar? O que fazia ali o inimigo? Onde se encontravam os pais?

Quando a garota se sentiu a resvalar para o pânico, no entanto, viu a
mãe aparecer atrás do oficial.

"Mãe! O que está a acontecer?"
Constatou que ela tinha a cara molhada e, chocada, percebeu que eram

lágrimas.
"Lian-hua, querem levar o teu pai!"
"O quê?"
Mei-xing começou a soluçar e a sua voz transformou-se num gemido.
"Eles vieram... vieram prendê-lo", balbuciou. Baixou a cabeça e

abanou-a em desespero e desesperança. "Estamos perdidas, minha filha.
Vão levá-lo agora."

A garota sentiu que tinha de tomar rapidamente uma decisão. Ou
entrava em casa e tentava convencer os japoneses a libertar o pai, no que
decerto falharia pois não era ninguém e acabaria ignorada ou até maltratada,
ou ia procurar ajuda.

Mas ajuda de quem? Da polícia? Quem mandava na cidade eram os
japoneses e não havia nada que a polícia chinesa pudesse fazer para
socorrer o seu pai. Mas se não podia pedir ajuda à polícia, a quem recorrer?
Haveria em Peiping quem tivesse poder para enfrentar os japoneses e
interesse em defendê-lo?

"Já venho!"
Quem a viu correr nesse dia pela Universidade de Yenching não pôde

deixar de a comparar com uma gazela. Lian-hua atravessou o campus numa
corrida desesperada. Ia tão assustada que não sentia as pernas nem o
cansaço, e depressa chegou ao edifício da reitoria da instituição americana.
Ignorando a tabuleta a interditar a entrada de estranhos ao serviço, dirigiu-
se aos gabinetes da direção e abriu a primeira porta que encontrou.

Sentada a uma secretária, uma americana de meia-idade que
datilografava um texto suspendeu os dedos no ar e espreitou para a porta
por cima dos óculos.

"Posso ajudá-la, miss?"
"O professor Sullivan?", perguntou a intrusa, fazendo pausas a cada

palavra para recuperar o fôlego. "Onde está ele?"
"Isto são modos de a menina se apresentar aqui?", retorquiu a secretária,

empertigada com a entrada intempestiva da garota naquela ala. Como se



atrevia a chinesa a interromper-lhe o trabalho? "Quem a autorizou a...?"
"Sou filha do professor Yang Bang", cortou Lian-hua. "Os japoneses

estão neste momento a prender o meu pai aqui no campus."
A americana arregalou os olhos.
"O quê?"
"Onde está o professor Sullivan?"
"O professor está numa reunião e pediu que não o incomodassem. Só

quando a..."
"Se não for ele, ninguém pode salvar o meu pai!", quase gritou Lian-

hua, exasperada. Juntou as mãos numa suplica. "Por favor, chame
imediatamente o professor Sullivan!"

A secretária hesitou.
"Não pode esperar pelo fim da reunião?"
A garota bateu com o pé no chão, quase como se tivesse uma birra.
"Tem de ser já!"
A americana levou um segundo a assimilar o que lhe diziam. Passado

esse instante de surpresa e indecisão, levantou-se do seu lugar. Arrastando a
garota atrás dela, a secretária atravessou apressadamente o corredor da
reitoria da Universidade de Yenching e, sem sequer bater à porta, entrou
num gabinete onde estavam vários homens sentados a uma mesa.

"Professor Sullivan, peço imensa desculpa por interromper a reunião",
disse, dirigindo-se ao vice-reitor. Apontou para a jovem chinesa atrás dela.
"E que apareceu esta menina com um assunto urgente."

Esforçando-se por manter a calma para se explicar com clareza, Lian-
hua identificou-se como filha do professor Yang Bang e contou o que se
passava. Mal se inteirou da situação, o vice-reitor levantou-se e virou-se
para a secretária.

"Dotty, chame já os guardas do campus.'''' Voltou-se para a garota.
"Leva-me imediatamente a tua casa."

Encabeçando o grupo de professores que se encontravam no gabinete
reunidos com ele, e acompanhado pelos dois guardas que entretanto tinham
aparecido, o vice-reitor saiu do edifício da reitoria e dirigiu-se em passo
lesto para a zona residencial do quadro docente da universidade.

"É mesmo ali", indicou Lian-hua, apontando para a frente. "Ao pé do
Lago sem Nome."

Quando chegaram a casa dos Yang deram com Mei-xing e Chu-hua
abraçadas num pranto e, deambulando pela residência como espetros, as



três amahs em estado de prostração.
"Eles levaram-no!", lamentou-se Mei-xing sempre de cabeça baixa

numa postura de derrota. "Os japoneses prenderam-no e levaram-no!"
"Para onde foram?"
Mei-xing apontou para a direita.
"Para ali."
Era a direção da saída da universidade, perceberam todos. Sem perder

tempo, o grupo abandonou a casa e correu pelo campus em direção ao
portão. Lian-hua acompanhava-os, mas chorava já, pensando que haviam
chegado tarde de mais. Não correra suficientemente depressa para a reitoria
e perdera demasiado tempo a convencer a secretária a interromper a reunião
e a explicar os acontecimentos ao vice-reitor. Além disso, os guardas da
universidade não haviam sido rápidos a aparecer. Agora já não havia nada a
fazer, o pai fora preso e o mais provável seria os japoneses...

"Estão ali?
Ao dobrarem uma esquina viram três asiáticos de uniforme caqui

japonês, um deles oficial, a escoltar um homem de terno e gravata. A
esperança reacendeu-se.

A arfarem pesadamente devido a um último esforço em corrida para
alcançarem os homens a tempo, os americanos chegaram junto dos
japoneses e do seu prisioneiro apenas uma centena de metros antes do
portão.

"Stop!"
O professor Sullivan pôs-se no caminho do oficial e, com gestos, pediu-

lhe que aguardasse um instante enquanto recuperava o fôlego. Os restantes
professores, os dois guardas da universidade e Lian-hua plantaram-se diante
dos dois soldados, impedindo-os também de avançar.

"O que estão os senhores a fazer?", perguntou o vice-reitor logo que
conseguiu falar. "Por que o levam?"

O oficial japonês comprimiu os lábios, por cima dos quais deslizava um
bigode fino, e começou a brincar com a espada de samurai enquanto
estudava os americanos diante dele.

"Quem são os senhores?"
"Sou o vice-reitor desta universidade americana", identificou-se o

professor Sullivan. "E o senhor?"
O militar nipônico pousou a espada e fez continência.
"Sou o major Suzuki, sosha do Kempeitai em Pequim."



O americano pestanejou, intimidado. O Kempeitai era o braço policial
militar do Exército Imperial do Japão, uma organização que vários docentes
da Universidade de Yenching comparavam com a Gestapo, que se
começava a fazer notada na Alemanha. O professor Sullivan percebeu que
lidava com gente muito perigosa, mas recuperou o sangue-frio. Se
mostrasse medo estaria tudo perdido. Apontou altivamente para Bang.

"E este senhor é professor nesta instituição. Exijo uma explicação para o
que se está a passar."

O major Suzuki voltou-se para Bang e esboçou uma expressão
carregada de desprezo.

"Este bandido chinês é procurado por atividades antijaponesas",
informou num inglês titubeante. "Terá de responder perante a nossa justiça
militar."

"Que atividades antijaponesas? Pôs bombas? Disparou contra os vossos
homens? De que o acusam exatamente?"

"Publicou na América textos a difamar o Japão. Terá de responder pelas
suas mentiras."

"O professor Yang Bang limitou-se a exprimir a sua opinião, o que na
América não é crime", argumentou o vice-reitor. Apontou para cima do
portão. "Está a ver aquela bandeira ali?" O japonês ergueu o olhar na
direção indicada e viu uma bandeira americana a flutuar no topo de um
mastro, ao lado do portão de acesso ao perímetro universitário.

"Hai", assentiu em japonês. "Sim."
"Aquela bandeira, senhor oficial, significa que o senhor se encontra no

perímetro de uma instituição americana. Será que por amabilidade me
poderia mostrar os documentos que lhe permitem entrar aqui sem o nosso
conhecimento e autorização?" Os olhos do major Suzuki desceram da
bandeira e assentaram por alguns segundos no seu interlocutor, indecisos.
Depois estudou os professores e os guardas que lhe bloqueavam o caminho
e voltou ao vice-reitor. Tornou-se evidente que não havia considerado tal
problema.

"Estamos em Pequim e nós somos a autoridade ocupante", disse por fim
num tom um tudo-nada inseguro. "Temos o dever de manter a lei e a ordem.
Com certeza a vossa legação está informada disso."

"Não digo que não. Porém, e como já deve ter constatado, os senhores
encontram-se numa propriedade americana. Como sabe, e à luz dos acordos
estabelecidos no Século passado com a China, a América dispõe de um



conjunto de regalias que a China e a comunidade internacional, incluindo o
Japão, reconhecem. Entre essas regalias está, como decerto não ignora, a
aplicação da justiça americana nas zonas de jurisdição americana."

O japonês fez um gesto a indicar o campus.
"Mas isto não é uma concessão americana..."
"Os senhores encontram-se no perímetro de uma universidade

americana e o senhor acabou de deter um professor que leciona nesta
universidade por ter feito algo que não é um crime no nosso país nem era
um crime na China quando o ato foi cometido. Não tem por isso o direito de
o deter. Faça o favor de o libertar." O oficial devolveu-lhe um olhar
hesitante. O estatuto legal da universidade era ambíguo, mas o japonês
constatava que de fato havia ali uma bandeira americana e que a instituição
era gerida por americanos e muito provavelmente tinha origem americana.
Ora o Japão não tinha o menor interesse em irritar os americanos, que já
andavam suficientemente melindrados com a ocupação da Manchúria, de
Peiping e da cidade portuária de Tianjin, e com os combates em curso na
parte chinesa de Xangai. A última coisa que os seus superiores hierárquicos
desejavam, e o oficial tinha consciência disso, era um incidente que
envolvesse os interesses americanos na China.

O major Suzuki deu uma ordem em japonês e os seus homens tiraram
prontamente as algemas a Bang. Os três militares do Kempeitai fizeram
uma vênia aos americanos e, muito hirtos, afastaram-se e abandonaram o
perímetro da Universidade de Yenching. Aliviada, Lian-hua desfez-se em
lágrimas e abraçou o pai, apertando-o com a força de quem sabia que não o
podia perder. Yang Bang estava enfim a salvo.

Mas por quanto tempo mais?



IX

Foi na altura em que Nadejda deambulava pela rue du Consulat a
espreitar vitrines e a namorar um lenço que decerto impressionaria
Custódio, o amigo em quem dava consigo amiúde a pensar, que a cidade
estremeceu sob o impacto de enormes detonações. Havia aviões chineses a
zumbir pelo céu, um dos quais deixava atrás um rasto de fumo, e tornou-se
claro que tinham largado bombas sobre o casario. Olhou em volta, tentando
perceber se as outras pessoas estavam tão assustadas como ela, e os esgares
receosos confirmaram-no.

"Tchort!" desabafou. "Isto foi perto!"
Muita gente saiu das casas e das lojas para ver o que se passava e a

garota, a tremer de medo, viu várias colunas negras de fumo espesso
rolarem para o céu junto ao rio.

"Foi no Bund!", gritou alguém. "As bombas rebentaram no Bund!"
O anúncio provocou agitação na rua. O Bund era o coração da cidade e

a simples ideia de o atacar já parecia impensável. Mas não era só o Bund.
Havia colunas de fumo noutros pontos da cidade e a garota achou melhor
recolher a casa; nunca se sabia onde os aviões iriam largar bombas a seguir.

Foi já quando estava fechada no quarto que viu da janela os caminhões
carregados de feridos passarem a caminho do Hôpital Sainte-Marie, o
hospital da Concessão Francesa com médicos franceses e freiras das ordens
de São Vicente de Paulo, ou do Shanghai General Hospital e do Country
Hospital, os maiores da cidade.

Não conseguiu permanecer mais tempo fechada no quarto e juntou-se
aos outros inquilinos no átrio do prédio para comentar os acontecimentos. O
problema é que ninguém sabia ao certo o que se passava.

Minutos volvidos a senhoria chegou da rua com novidades.
"É uma desgraça!", disse a senhora Ivanova com as mãos na cara. "Os

chineses largaram as bombas no Bund e no Great World. Explodiram no
meio de milhares de pessoas. Há muitos mortos, imensos feridos, pedaços
de carne por todo o lado... Nem vos conto o horror que por lá vai!"

A notícia provocou consternação geral. Todos sabiam que o Great
World Amusement Center era o maior centro de entretenimento de Xangai;
contava com seis andares repletos de lojas, casinos, salas de espetáculos e



restaurantes e atraía todos os dias vinte mil pessoas à Concessão Francesa.
Uma bomba num sítio daqueles podia realmente fazer muitas vítimas.

"Será que os chineses enlouqueceram?", questionou Ludmila. "Em vez
de atacarem os japoneses, atacam a Concessão Internacional? O que vem a
ser isto?"

"Dizem que foi um acidente."
"Acidente? Como é que se matam milhares de pessoas por acidente?

Estão a brincar conosco?"
"Não sei", reconheceu a senhora Ivanova. "Ouvi dizer que os aviões

tinham sido atingidos pelas antiaéreas japonesas e foi isso que provocou
esta confusão."

Os inquilinos abanavam as cabeças em reprovação.
"Digam isso às vítimas!"
Nesse sábado morreram ao todo duas mil pessoas e milhares de outras

ficaram feridas. O assunto encheu os jornais e dominou todas as conversas
no fim de semana. Na segunda-feira, quando Nadejda se encontrava na May
May Boutique, ainda se falava no caso.

"I say, isto é um problema entre eles", observou um inglês emproado
que acompanhava a mulher numa visita à loja, sem se importar de ser
ouvido. "Acho que os amarelos deviam ter a decência de se matar uns aos
outros sem incomodarem os brancos, não é verdade?"

"Um escândalo!", reforçou a mulher enquanto vistoriava as roupas da
boutique. "Uns selvagens! Arruinaram-me o sábado! A minha cadelinha, a
Dolly, ficou com os nervos em franja, coitadinha. Até tremia, a pobrezinha!
Tive de lhe dar chocolate para a acalmar."

"Darn bastards!", resmungou o marido. "Estava eu anteontem a tomar o
meu gin and tonic no Shanghai Club, mesmo a meio da partida de bridge
com Sir Ramsey enquanto esperávamos que o The Times chegasse no vapor
de Londres, e fomos interrompidos por duas dessas explosões
desagradáveis. Que maçada!"

May May ouvia-os com a sua sempre deferente atenção e questionou o
cliente em pidgin, que, como habitualmente, usava por pensar que os
europeus gostavam de o ouvir, sobre a explosão a que se referia.

"Whatside, master?”
"Aquelas que ocorreram na Nanking Road, entre os hotéis Cathay e

Palace." Bufou de enfado. “Most annoying indeed! I say, alguém devia falar
com esses selvagens e mandá-los guerrear longe daqui!"



A dona da loja balançou afirmativamente a cabeça, como se a
perturbação da tranquilidade dos gentlemen ingleses que frequentavam o
distinto Shanghai Club e os nervos frágeis das cadelinhas das ladies fossem
de fato a maior das tragédias que se haviam abatido nas últimas décadas
sobre Xangai.

"Ayah, master! Largee walla walla..."
No instante em que Nadejda saía da boutique com os jornais debaixo do

braço no final de mais uma jornada de trabalho, uma nova explosão a
alguns quarteirões de distância acolheu-a com estrondo e ela quase se atirou
para os braços de Custódio em busca de refúgio.

"Que horror!", exclamou. "Será que isto não acaba, meu Deus?" "Foi
em Hongkew", disse ele. "Não te preocupes."

"Foi em Hongkew, foi em Hongkew, foi em Hongkew", devolveu a
russa, irritada e amedrontada. "Não sabes dizer mais nada? Até parece que
Hongkew é do outro lado do mundo." Fez um gesto enfático para a rua.
"Hongkew é aqui em Xangai! Estas explosões são aqui em Xangai! E no
sábado foram na própria Concessão Internacional! Que eu saiba nada disto
está a acontecer na Cochinchina..."

"É um problema entre chineses e japoneses. Não temos nada a ver com
ele."

"O que queres dizer com isso? Matam-nos e não temos nada a ver com
o assunto?"

"Não nos estão a matar, Nadija."
"Claro que estão. Para tua informação mataram duas mil pessoas no

Great World e no Bund!"
"Foi um acidente."
"Dizem eles. O fato é que Xangai está a ferro e fogo e a guerra alastra!"
"Que exagero."
Quando o ouviu desvalorizar o que se passava, mostrou-lhe os três

jornais que trazia debaixo do braço. Eram as edições desse dia dos ingleses
The North China Daily News e The Shanghai Times e do americano The
Shanghai Evening Post and Mercury.

"Ai é? Então lê o que diz aqui!" Desdobrou o The Shanghai Times e
apontou para o principal artigo da primeira página. "Olha para isto. Vês? Os
chineses estão atacando os japoneses em Xangai em retaliação pelo
incidente da Ponte Marco Polo. Diz aqui que é o primeiro passo dado por
Chiang Kai-shek para uma guerra total contra o Japão e que os chineses



estão a empenhar na batalha de Xangai as suas tropas de elite. Vês?" O
português pegou o jornal e leu as notícias. The Shanghai Times revelava que
as tropas chinesas, que haviam sido treinadas por oficiais alemães, não
estavam a ser capazes de progredir. Isso acontecia aparentemente porque os
japoneses se tinham entrincheirado em Hongkew em posições protegidas
com betão e os homens do exército chinês não dispunham de armas pesadas
capazes de destruir essas defesas.

Não precisou ler mais nada. Dobrou o jornal e convidou-a a
acompanhá-lo.

"Vamos jantar?"
Desde o dia em que se conheceram, Custódio ganhou o hábito de

esperar por Nadejda à porta da May May Boutique no final do dia de
trabalho. A garota deixava-se ir. A companhia agradava-lhe e as palavras
dele tranquilizavam-na naqueles dias tão tumultuosos. Qual a mulher que
não gostava de se sentir protegida por um homem, sobretudo em
circunstâncias como aquelas?

"Está uma noite agradável, não está?"
"Muito", concordou ela. "Queres ir para a zona do rio?" Custódio tossiu.
"Vamos."
"Que tosse essa", observou a russa. "Não estás a tomar nada? Olha que

há chás muito bons para isso."
"Isto foi uma carraspana que apanhei há uns tempos. Já passa."

Apanharam o eléctrico e o português levou-a a um restaurante chinês
situado num prédio velho nas traseiras do quai de France, a poucas centenas
de metros do rio. Encomendaram massa chinesa com galinha e duas
cervejas, e foi quando a comida e as bebidas vieram que o rapaz pela
primeira vez deixou escapar sinais da sua preocupação.

"Confesso que estou a ficar inquieto."
A russa arregalou os olhos, alarmada; se Custódio, que menorizava

sempre o que acontecia na cidade, dizia uma coisa daquelas, era porque o
problema se tornara mesmo muito sério. "Achas... achas que vão rebentar
com isto tudo?"

"Não estou a falar disso."
"Então estás a falar de quê?"
"São as transferências de dinheiro. Todos os dias é mais e mais dinheiro

que é enviado para a América ou para a Europa. Toda a gente está com
medo e andam todos a retirar o dinheiro de Xangai."



"Isso é bom para ti. Assim tens mais trabalho."
"Pois, mas o que acontecerá quando o dinheiro for todo embora? Nessa

altura o banco começará a despedir pessoal. E eu... eu estou na primeira
linha. Sou novo no banco, não sou inglês... vai ser difícil."

Nadejda pousou a mão sobre a mão dele; dessa vez cabia-lhe a ela
acalmá-lo.

"Vai correr tudo bem, fica descansado."
Mas Custódio não parecia convencido. Manteve uma expressão

perturbada ao longo do jantar e foi com esforço que sorriu com as histórias
que a russa contou para o animar. Nadejda tentou distraí-lo com episódios
divertidos, uns que envolviam a sua amiga e vizinha Ludmila, outros May
May e outros simplesmente inventados, mas ao fim de algum tempo tornou-
se claro que o problema permanecia fixo na mente dele.

"Se perder o emprego, não sei como vai ser", murmurou ele, abanando a
cabeça. "Não sei, não sei..."

"Hás de ter alguém que te ajude."
"Quem? Os meus pais morreram há quatro anos, nos combates entre os

japoneses e os chineses aqui em Xangai."
"Não tens mais família?"
Ele mostrou-se desanimado.
"Parece que há uns primos em Hong Kong, mas não sei quem são nem

onde moram. Na prática, é como se não tivesse ninguém. Quando os meus
pais morreram quem me valeu foi a velha dona São, uma vizinha que teve
pena de mim e me ajudou, mas também ela já faleceu. Não tenho ninguém."
"Oh, anima-te."

"E tu? Onde está a tua família?"
A russa baixou os olhos.
"Os meus pais vivem em Dairen, mas é como se não existissem. Ainda

mantive algum contato com a minha mãe, mas a guerra interrompeu as
comunicações com a Manchúria. Na prática estou como tu. Não tenho
ninguém."

"Também te sentes só?"
"Muito."
Dessa vez foi Custódio a pegar-lhe a mão.
"Deixa lá, tens a mim."
Ela esboçou um sorriso tênue.
"És tão bom..."



"Se alguma vez precisares de alguma coisa, diz-me e eu estarei aqui.
Ouviste? Nunca te abandonarei. Podes não ter família, mas me terás sempre
pronto a te socorrer."

A melancolia do português, misturada com aquele desejo ingênuo de se
rebelar contra a própria fragilidade e transformar-se num protetor que
precisava de ser protegido, tocou-a. Havia algo na angústia e amizade dele
que a enternecia, quase como se o instinto dele de a proteger despertasse
nela um sentimento de proteção recíproco.

Quando terminaram o jantar, e depois de darem o passeio habitual pelo
quai de France, Nadejda colou-lhe de repente um beijo na face. Ele olhou-a
com um misto de incredulidade e esperança, como se aquele beijo tivesse
saído de um sonho. Tinha acontecido e Custódio não acreditava, tinha
acontecido e ele esperava que fosse o prenúncio de mais.

A garota puxou-o para si.
"Hoje não vás para casa", segredou-lhe ao ouvido. "Fica." Ele olhava-a

como se temesse não ter compreendido.
"Fico onde?"
Nadejda sorriu.
"Fica comigo."



X

A bandeira portuguesa na mão de um homem louro assinalava a figura a
quem o casal recém-desembarcado se deveria dirigir. Fazia frio em Berlim e
entre a pequena multidão que se concentrava na zona das chegadas do
aeroporto de Tempelhof, dominada por homens com fardas verde-azeitona
do Heer e cinzentas da Luftwaffe, aos olhos dos recém-chegados
destacavam-se sobretudo os paramilitares nazis, as camisas marrons das SA
e as fardas negras das SS.

"Já viste estes tipos?", perguntou Artur, incapaz de descolar os olhos
daqueles homens sobre os quais tanto lera na imprensa em Portugal. "Que
ar sinistro!"

"Não olhes para eles."
A recomendação de Catarina era avisada, e o marido fez um esforço

para os ignorar. Sabia que muitos dos camisas marrons eram antigos
Sturmtruppen, iguais àqueles que vira nas trincheiras da Grande Guerra,
homens viciados em violência que após o conflito de 1914-18 tinham
formado as brutais milícias Freikorps que operaram a serviço dos socialistas
e depois dos nacional-socialistas para atacar violentamente todos os que se
lhes opunham. Ou seja, gente pouco recomendável.

Em redor havia civis vestidos com grandes sobretudos e de cachecóis
enrolados ao pescoço, quase todos a dividirem as atenções entre quem saía
da zona de desembarque e os jornais que mantinham abertos enquanto
aguardavam.

"Boa tarde!", cumprimentou o coronel português ao abeirar-se do loiro
que ostentava a bandeira verde-rubra na mão. "Presumo que o senhor seja
da legação de Portugal..."

O homem pôs-se em sentido, bateu com os calcanhares e estendeu o
braço direito.

"Heil Hitler!"
A saudação foi tão inopinada que Artur quase se riu.
"Como está?"
"Sejam bem-vindos", disse o alemão. "Chamo-me Ralf Heinsch e sou o

motorista do senhor embaixador. Sua excelência infelizmente não pôde vir,
mas manda os seus cumprimentos."



O homem falava com um forte sotaque gutural, o "sejam" soara
"zejam", o "sou" fora pronunciado "zou" e "senhor embaixador" ficara
"zenhorrr embaizadorrr".

"Ah, muito bem."
"Espero que tenham feito boa viagem."
"Foi ótima, obrigado. O Wibault da Aero-Portuguesa é uma maravilha,

embora lá em cima estremeça um bocadinho, pelo que..."
"Hund!" vociferou uma voz vinda não se sabia de onde. "Wie kannst du

es wagen?'
Um empurrão quase desequilibrou o português, que foi de encontro à

mulher e por pouco não se estatelou no chão. Olhou espantado para a
pessoa que o empurrara e deparou-se com um homem de cabelo cortado à
escovinha e farda castanha, uma banda branca no braço com uma suástica
vermelha, o olhar furioso fixado nele.

Intervindo de pronto, Ralf interpôs-se entre ambos e os dois alemães
trocaram algumas palavras, o motorista em tom submisso, o camisa
castanha agressivo, até que o nazi, ainda a resmungar, deu meia volta e se
afastou.

"Os senhores têm de ter cuidado", recomendou Ralf com alguma
timidez ao voltar-se para os recém-chegados. "Caso contrário haverá
problemas."

Artur encarava-o atônito.
"O que fiz eu?"
O motorista espreitou de fugida os SS de farda negra e os abrutalhados

Sturmabteilung de camisa castanha que se encontravam em volta deles e
mantinham os olhares hostis fixos no casal português.

"Eu sei que só chegaram agora, mas na Alemanha a saudação
obrigatória para os civis é Heil Hitler. Quando alguém nos cumprimenta
com a saudação ao Führer, devemos responder com a mesma saudação ou
então dizer Sieg Heil."

O oficial português encarou o alemão com incredulidade.
"Que disparate vem a ser este?", estranhou. "Sou um diplomata

português. Como compreenderá, não posso saudar ninguém a não ser o
chefe do meu país. O senhor não quer que eu diga Heil Salazar, pois não?
Além do mais, se essa saudação é obrigatória para os civis, não se aplica
decerto a mim. Sou oficial do Exército português, não sei se sabe."

O alemão manteve-se atento aos camisas negras e aos camisas marrons.



"Tem razão, senhor coronel", assentiu. "Mas, se me permite a sugestão,
se quiser evitar incidentes desagradáveis seria preferível que usasse sempre
algo que o identificasse como estrangeiro. Embora me pareça que nem isso,
na verdade, o protegerá. Estão sempre a ocorrer agressões a estrangeiros
que não respondem à saudação nazi. Se calhar, quando lhe disserem Heil
Hitler! o melhor seria responder Grüss Gott, que significa mais ou menos
bendito seja Deus. É uma velha saudação austríaca que as autoridades
toleram."

"Pois sim."
Ansioso por abalar dali, Heinsch pegou nas duas malas de aspeto

pesado que os viajantes traziam com eles.
"Teufel! É pesado."
Artur ainda considerou a possibilidade de transportar a sua mala, mas

estava de tal modo atordoado com o incidente que esqueceu rapidamente o
assunto. Além do mais, ele era oficial e vinha com estatuto diplomático;
pareceu-lhe adequado que o motorista fizesse o serviço que lhe competia.

Com Ralf à frente a carregar a bagagem e a mostrar o caminho, o casal
Teixeira cruzou o átrio em direção à porta de saída e abandonou o edifício
do aeroporto.

O ar gelado do exterior esbofeteou-os com hostilidade. Apesar de ser
ainda outubro, fazia tanto frio que se diria estarem já no inverno. O céu
apresentava-se carregado, filtrando uma luz pálida que mais parecia um fino
véu que tudo cobria de tonalidades azuis, e um vento cortante soprava por
Berlim. Ao chegarem à rua, os recém-desembarcados perceberam de
imediato que não vinham vestidos para enfrentar temperaturas daquelas.

"Ai que horror!", gemeu Catarina, encolhendo-se. "Que gelo!"
Com densas nuvens de vapor exaladas das narinas e da boca, estugaram

o passo e convergiram para um pequeno Stoewer Sedina negro e creme num
estacionamento. O motorista foi arrumar as malas no bagageiro, com
dificuldade por serem volumosas e o espaço exíguo, mas o casal estava com
tanto frio que nem pensou em ajudá-lo.

Em vez disso, os dois se instalaram de imediato no interior do carro e
fecharam as portas, tentando se abrigar.

"Estás cansada?"
"Um pouco", disse a mulher. "Mas sobretudo com muito frio..."
Apesar de ele próprio estar tiritando, o marido tirou o casaco e o

colocou nas costas dela.



"Assim ficas melhor."
Desde o episódio em que Catarina o surpreendera com a amante na

porta de armas do Forte de São Brás que Artur fazia um esforço para
recuperar o casamento. A saída de Ponta Delgada e a vinda para a
Alemanha era um importante passo nesse sentido, mas, embora nenhum se
atrevesse a dizê-lo por essas palavras, ambos tinham plena consciência de
que o passo decisivo seria terem um filho. Angustiada e deprimida com a
sua incapacidade de gerar, Catarina sentia que só isso daria significado à
sua vida.

Ralf reapareceu entretanto e, esfregando as mãos para as aquecer,
instalou-se ao volante.

"Já está!", disse. "Agora vamos ver se pega."
O alemão puxou o botão do ar do tablier e aguardou alguns instantes. A

terceira tentativa, o carro estremeceu e o motor pegou. O motorista exibiu
um sorriso triunfante e meteu a primeira mudança para arrancar.

"Este frio é normal?"
A pergunta de Artur pareceu divertir Ralf.
"Frio?" Riu-se. "Ach, isto não é nada! Espere mais uns tempinhos e já

vai ver como é Berlim no inverno! Inverno, não. Inferno!" Voltou a rir-se,
muito satisfeito com a graçola. "Perceberam? Inverno... inferno. É boa, ja?"

A capacidade do alemão de fazer um trocadilho em português
impressionou o novo adido militar da legação.

"O seu português é muito bom", observou Artur em tom apreciativo.
"Onde o aprendeu?"

"O meu pai era mecânico da Mercedes e passamos alguns anos em
Portugal. Vivíamos num sítio perto de Lisboa chamado Parede, à beira-
mar."

"E gostou?"
O chauffeur suspirou.
"Ach, que saudades do sol e do peixe!"
O Stoewer Sedina com matrícula diplomática deixou o aeroporto de

Tempelhof para trás e, seguindo as tabuletas, virou para norte, em direção
ao centro de Berlim. O automóvel ia devagar, pois o piso estava
escorregadio, mas quase não havia tráfego e as indicações de
quilometragem na estrada mostravam que a cidade não ficava longe.

"Para onde vamos agora? Para a legação?"



"Para o Hotel Adlon", indicou o motorista. "Segundo me informaram,
ficarão lá uma semana, até o apartamento onde vão residir estar pronto."

"É bom, esse hotel?"
"Ach, é ótimo! Um dos melhores, se não mesmo o melhor de Berlim.

Sabe, trata-se de um dos hotéis antigamente frequentados pelo Führer."
Baixou a voz, assumindo um tom de conspiração. "Um Kamerad meu que
trabalha na chancelaria do Führer contou-me que do Adlon sai uma
passagem secreta que liga todos os ministérios."

"Uma passagem secreta? Por quê?"
"Para os governantes fugirem em caso de revolta popular, claro." Sorriu,

condescendente. "Mas não vai ser necessário porque o povo adora o
Führer."

As árvores ao longo das ruas estavam nuas, como espetros de braços
voltados para o céu, as folhas secas tombadas aos pés, os ramos
transformados num rendilhado de arames. Viam-se por toda a parte
bandeiras vermelhas com a suástica, as bandeiras do Partido Nacional-
Socialista entretanto transformadas em bandeiras nacionais da Alemanha, e
por vezes o carro onde seguiam cruzava-se com dois ou três caminhões
militares carregados de soldados ou a puxar uma peça de artilharia.

Os transeuntes encasacados caminhavam pelos passeios com jornais
dobrados debaixo do braço e as pessoas que estavam sentadas nos bancos
de jardim tinham as cabeças mergulhadas nas páginas.

"Já vi que o pessoal aqui adora jornais", observou Artur. "Leem no
aeroporto, leem nas ruas..."

"Por acaso até perdemos o hábito de os ler."
"Então por que está toda a gente a lê-los?"
"Ach, são os Sudetas."
"Perdão?"
"O senhor nunca ouviu falar na Sudetenland?"
"Ah, sim, aquela região na Checoslováquia entre a Boêmia e a

Alemanha, não é verdade?"
"Jawohl. A Sudetenland tem uma comunidade alemã importante e os

jornais estão cheios de notícias sobre como os nossos pobres compatriotas
estão a ser maltratados pelos checoslovacos. Esses checoslovacos são uns...
como se diz em português? Uns Schweins! Uns... uns porcos!" Fez um
gesto a indicar os passeios. "É por isso que hoje está toda a gente a ler os
jornais. Houve tumultos pró-alemães no Sudetenland e aqui na Alemanha



todos estamos muito preocupados com o que pode acontecer aos nossos
compatriotas, coitados. Vamos ver o que o Führer fará para os proteger."

"Se é como diz, isso não parece nada bom", retorquiu Artur, achando
prudente não contrariar o empolgado motorista. "Mas além de protestar o
que pode o senhor Hitler fazer? Não vai mandar aqueles idiotas dos camisas
marrons chatear os checoslovacos só porque não respondem Heil Hitler!,
pois não?" "Teufel, não brinque, Herr Teixeira! Isto é uma coisa muito séria.
Os alemães estão a ser perseguidos na Checoslováquia. Não se pode brincar
com uma coisa dessas."

"E porque os perseguiriam os checoslovacos? Não faz sentido, porque
isso só resultaria na provocação da Alemanha, coisa que não me parece ser
do interesse deles."

"Ach, eles odeiam-nos."
"Tem a certeza de que isso não é só propaganda?"
Ralf vacilou. Tal como a generalidade dos alemães, tinha a noção de que

não podia ter inteira confiança no que a imprensa do seu país publicava.
"Há demasiados relatos na imprensa para ser tudo uma invenção",

argumentou. "Além disso, as histórias que os nossos jornais contam são
muito pormenorizadas. Têm nomes, têm fatos." "Pois bem, aceitemos que
são verdadeiros e que por algum motivo absurdo os checoslovacos
decidiram provocar-vos. O que pode a Alemanha fazer-lhes?"

Passaram por mais um caminhão cheio de soldados. Depois de negociar
uma curva e entrar na Unter den Linden, a principal avenida de Berlim no
início da qual se situava o Hotel Adlon, Ralf virou-se para o passageiro e,
de dentes arreganhados como se ele próprio se tivesse transformado num
camisa castanha das SA, exibiu-lhe um punho fechado furioso.

"Podemos dar-lhes uma tareia!"



XI

A visita da senhora Fang era aguardada havia já algum tempo em casa
dos Yang. A persistente falta de notícias dos Yuan e a consequente paralisia
do processo de casamento de Lian-hua, desencadeados com a chegada dos
japoneses a Peiping, levaram Yang Bang a contactá-la para apurar o que se
passava. No fim de contas, era ela a mei po contratada pela família para
encontrar o par ideal para a filha mais velha e fora ela que aconselhara a
união com a família Yuan. Cabia-lhe desatar aquele nó.

A senhora Fang foi acolhida em casa dos Yang com o devido
cerimonial, tendo-lhe sido oferecido chá e um lugar junto à janela.
Começaram a conversa pelas dificuldades de circulação em Peiping e nos
arredores devido aos aborrecidos controles estabelecidos nas estradas pelo
exército japonês, como se não houvesse pressa em entrar na verdadeira
questão que ali a trouxera. Em bom rigor, os Yang não tocavam no
problema do casamento para mostrarem que se sentiam seguros e não
traírem a menor ansiedade. Assim salvavam a face perante o
comportamento insólito da família do pretendente.

Ao fim de quinze minutos de conversa sem rumo aparente, a questão foi
enfim levantada. Teve de ser a mei po a suscitá-la, o que fez a meio de uma
troca de bisbilhotices sobre pessoas que conheciam mutuamente na vida
social de Peiping.

"Quem visitei no outro dia foram os Yuan", disse como por acaso, a
talho de foice. "Já não os via há algum tempo e na semana passada passei
por casa deles."

"Ai sim?", perguntou Mei-xing, fingindo apenas um vago interesse no
assunto. "E que tal estão eles?"

A intermediária matrimonial fez uma careta.
"Não percebi muito bem."
"Como?", admirou-se a dona da casa. "Ou estão de saúde ou não estão."
A senhora Fang bebericou um pouco de chá antes de replicar.
"Parece que Yuan Bo já não é representante das Cervejas Ewo em

Pequim."
A notícia alarmou os Yang.
"A sério?", preocupou-se Bang. "O que aconteceu?"



"É por causa da guerra", explicou a mei po. "Como sabem, os japoneses
ocuparam Pequim e há combates entre eles e as nossas forças em Xangai.
Como devem compreender, nada disto é bom para os negócios. De modo
que os Jardine e os Matheson interromperam o fornecimento das Cervejas
Ewo a Pequim e... enfim, os Yuan ficaram sem o negócio."

Bang deu uma palmada na mesa.
"Eu sabia!", exclamou. "Estão em dificuldades por causa da guerra! Foi

por isso que pararam o processo do casamento. Perderam o negócio, não
têm condições para casar o filho e não querem assumir o verdadeiro motivo
para não perderem a face!" Abanou a cabeça, consternado. "Ah, pobre Yuan
Bo! O que ele deve estar a sofrer!"

Mei-xing baixou a cabeça, entristecida.
"Que pena", murmurou. "Tinha tantas esperanças neste casamento..."
"Mas não há de ser por isso!", declarou Bang com resolução. "Nós, os

chineses, temos de nos unir perante as adversidades. Não será porque a vida
começou a correr mal aos Yuan que não lhes daremos a mão da nossa
filha."

A mulher olhou-o com uma expressão vagamente horrorizada,
esperando ter compreendido mal o que acabava de escutar. "O que queres
dizer?"

"O casamento vai para a frente, custe o que custar", disse Bang com
uma certeza que roçava a paixão. "Temos de explicar aos Yuan que o fato
de terem perdido o negócio nada significa. Será assim que nos mostraremos
unidos perante as adversidades e a humilhação da ocupação estrangeira."
Fechou o punho para exprimir força. "Daremos uma bela lição a toda a
gente!" "Ayah, estás louco, Bang?", repreendeu-o Mei-xing. "Este
casamento só existia por causa do estatuto social e financeiro dos Yuan. Se
eles perderam esse estatuto, o casamento não faz nenhum sentido. Não
vamos casar a nossa filha com gente que não tem meios para a sustentar
nem para lhe oferecer um futuro condigno. Isso está fora de questão!"

O marido vacilou.
"Mas assim estaremos a dar a vitória ao inimigo, tai-tai." "Quero lá

saber!", retorquiu ela. "A política é o mundo dos homens, mas o casamento
é o das mulheres. A minha filha não se casará com um pobretanas! O meu
dever não é defender a nação, é defender a família! O dever de um pai e de
uma mãe é proteger os filhos, não sacrificá-los para dar lições patrióticas
que na verdade ninguém entenderá. Não estive a criar a minha menina para



a entregar a gente que já não tem meios de lhe oferecer uma vida condigna!
Nem pensar!"

"Mas, tai-tai, e se..."
"Não há 'mas' nenhum! Ou os Yuan têm meios para oferecer um bom

futuro à nossa filha ou não têm. É tão simples quanto isso."
"Se calhar ainda têm."
Mei-xing soltou uma gargalhada forçada.
"Têm meios e mandaram o filho trabalhar na administração pública?",

perguntou com sarcasmo. "Essa história sempre me cheirou mal. Como é
possível que uns grandes magnatas que frequentam a casa de taipan como
os Jardine mandem o filho primogênito para a administração pública? Não
devia ele estar a ser iniciado no negócio da família? Se o mandaram para a
administração pública é porque não tiveram alternativa. Tudo o resto são
fantasias para enganar papalvos." Colou o polegar ao peito, indicando-se a
si própria. "Pois eu não me deixo enganar!"

"Não te deixas enganar?", questionou o marido com uma ponta de
irritação. "Deixa-me recordar-te, tai-tai, que eras tu a pessoa na família que
mais força fazia para que este casamento se realizasse. Ou já te
esqueceste?"

A observação atrapalhou Mei-xing.
"Pois... enfim, isso foi quando... quando os Yuan ainda tinham o

negócio da representação das cervejas. Mas as coisas mudaram e agora não
têm nada."

Bang voltou-se para a senhora Fang, que, tal como Lian-hua, assistia a
tudo num silêncio embaraçado.

"Não terão mesmo nada?", quis saber o chefe da família. "É realmente
assim?"

Com ar comprometido, a mei po remexeu-se no sofá, desconfortável no
assento. Ou talvez o desconforto se devesse à pergunta.

"Na verdade, os Yuan têm recursos."
A resposta fez Bang lançar um olhar triunfal na direção da mulher.
"Ah!"
A informação interessou Mei-xing, que questionou de imediato a

intermediária matrimonial.
"Quais recursos?"
"Ao que pude apurar, depois de ter perdido o negócio da representação

das Cervejas Ewo aqui em Pequim, Yuan Bo mudou de ramo", respondeu a



mei po. "Agora está na banca."
"Na banca!?"
"Sim."
Os pais de Lian-hua trocaram um olhar admirado. Assim à primeira

vista a banca era um negócio ainda melhor do que as cervejas, socialmente
mais prestigiante e provavelmente também mais rentável. De um momento
para o outro, aos olhos de Mei-xing, os Yuan deixaram de ser uns
desgraçados para se transformarem de novo num dos mais apetecíveis
partidos de qualquer família chinesa.

"Mas isso é... é extraordinário!", exclamou ela, quase eufórica. "A
banca envolve muito dinheiro!"

A senhora Fang anuiu, embora sem partilhar o entusiasmo da anfitriã.
"Assim é."
Esta evolução inesperada afundou as esperanças de Lian-hua. Até ali

assistira à conversa com um sentimento disfarçado de alívio. Não podia
deixar de se sentir intimamente feliz por ver o seu casamento com Dong
descarrilar por força do colapso social dos Yuan. E a seguir, caído do céu
sem aviso, ocorria este desagradável volte-face. Afinal os Yuan não só
continuavam a ser interessantes como se tinham tornado ainda mais
interessantes.

Com vigor renovado, Mei-xing queria saber tudo sobre o novo negócio
da família.

"E como se chama o banco dos Yuan?"
A intermediária matrimonial pegou na chávena de chá e bebeu mais um

trago. Fê-lo tão devagar que tanta lentidão se diria intencional, como se
quisesse criar suspense ou então adiar o mais possível a resposta à pergunta
que lhe fora dirigida. Mas, por mais que prolongasse o gesto, não o podia
estender eternamente e o momento chegou em que teve de pousar a chávena
e dar enfim a informação solicitada.

"É o... o Sumitomo."
"Perdão?"
"É o Banco Sumitomo."
Fez-se um silêncio súbito e pesado na casa dos Yang enquanto a

novidade era assimilada com as suas extraordinárias implicações.
"Isso não é um... um banco japonês?"
A mei po engoliu em seco; via-se pela sua cara que tinha vontade de

desaparecer dali.



"Sim."
Os membros da família entreolharam-se, estarrecidos. Os Yuan

trabalhavam para os japoneses! A descoberta foi absorvida por Bang como
se tivesse acabado de ser esmurrado no estômago. Estavam à beira de casar
Lian-hua com uma família que colaborava ativamente com o inimigo!
Como era possível?

Uma hipótese aflorou à mente de Bang.
"Terão sido forçados a isso?"
"A única coisa que os forçou foram as circunstâncias", esclareceu a

senhora Fang numa voz sumida. "Perderam o negócio das cervejas e
voltaram-se livremente para os piratas anões. Yuan Bo é agora o gerente do
Banco Sumitomo em Pequim."

Mei-xing estava pasmada.
"Mas então... então..."
"De certeza que os Yuan reservaram o filho para um casamento mais

alto", considerou Bang, completando o raciocínio da mulher. "Se calhar o
rapaz até vai casar com uma japonesa."

Fez-se um silêncio súbito na sala enquanto todos os presentes
absorviam as consequências das notícias. Foi então que a senhora Fang
pigarreou.

"É pior do que isso, receio bem."
"Pior?"
Ficaram todos parados a olhar para a mei po. O que poderia ser pior do

que tudo o que acabavam de escutar?
"Para aceitarem Yuan Bo numa posição muito relevante e lucrativa no

Banco Sumitomo, os piratas anões apresentaram-lhe uma condição", disse a
senhora Fang em tom lúgubre. "Pediram-lhe que fizesse prova de lealdade
para com o imperador."

"Qual imperador?"
"O do Japão, claro."
"Mas que prova poderia ele dar?", perguntou Bang. "Não estou a

entender..."
A senhora Fang mirou-o com uma expressão consternada. Sabia que

estava prestes a largar uma bomba naquela família e que ela própria,
quisesse ou não, partilhava responsabilidades pela situação pois fora ela que
sugerira o casamento.



"Pediram-lhe que denunciasse chineses leais ao Kuomintang que
tivessem permanecido em Pequim."

Bang, Mei-xing e Lian-hua ficaram de boca aberta perante a revelação.
As implicações do que a mei po acabara de dizer tornaram-se óbvias.

"Quer dizer que... que...", balbuciou Bang. "Os piratas anões do
Kempeitai que me vieram aqui deter, afinal foi Yuan Bo quem... quem..."

A intermediária matrimonial baixou a cabeça e quase caiu de joelhos,
como se ela própria fosse responsável e implorasse perdão.

"Sim, foi ele que o denunciou."



XII

O som dos disparos e das explosões pareceu tão próximo que Nadejda
esteve prestes a desatar a correr pelo Bund fora e só parar quando chegasse
à avenue Joffre. Ah, como precisava de ter Custódio ali consigo! Ele saberia
protegê-la. Mas o namorado trabalhava como um desalmado no Chase Bank
e ela teria de se desenvencilhar sozinha.

Olhou em redor e percebeu que os homens ingleses e americanos que
também se encontravam na alfândega, embora atentos aos combates nos
bairros vizinhos, mantinham a calma. Ao lado dela, um chinês com uma
túnica simples mas que ela sabia ser um compradore, conversava
animadamente com um funcionário alfandegário como se nada de anormal
estivesse a acontecer lá fora. Isso ajudou-a a dominar-se.

"Lat cargo he no can walkee just now", dizia o funcionário em pidgin.
"Lat man Tai Kong be no got ploper sclew."

O pidgin da russa já se desenvolvera o suficiente para entender que o
funcionário da alfândega anunciava que a encomenda, ou cargo, não podia
ser entregue porque o seguro, ou sclew, de um tal Tai Kong não estava em
ordem.

"How come you talkie sclew no paper?", protestou o compradore.
"Como pode dizer que o seguro não está em ordem?"

Nadejda sabia que o compradore, expressão que Custódio lhe revelara
ter nascido em Cantão do português comprador, ou aquele que comprava,
era sempre um chinês contratado por um taipan europeu para servir de
intermediário nos contatos comerciais entre os ocidentais e os chineses. A
função tornara-se lendária e sinônimo de riqueza, apesar das vestes chinesas
simples que os compradores da velha guarda usavam habitualmente.

O mais importante naquele momento, no entanto, era o tom normal com
que todos falavam dentro da alfândega, apesar dos combates que decorriam
lá fora. Se estavam assim tranquilos, raciocinou ela, o perigo não devia ser
tão grande como isso. Além do mais, mesmo que os chineses e os japoneses
ah entrassem, jamais se atreveriam a tocar nos ocidentais. Sendo ela tão
loira e de olhos tão azuis, facilmente passaria por inglesa ou americana.
Havia que manter a calma.

"A sua encomenda já aqui está, missee", anunciou o funcionário chinês
da alfândega que ela interpelara minutos antes e que fora verificar o



manifesto alfandegário de um navio que chegara na véspera. Apontou para
uma grande caixa de madeira que acabara de depositar no chão e disse-lhe
que verificasse. "Look-see this side”.

Nadejda examinou o manifesto pregado na madeira da caixa e constatou
que batia certo com as instruções que recebera de May May. O manifesto
registrava o nome do fornecedor, a Maison Callot Soeurs de Paris, o porto
de embarque, Toulon, o porto de destino, Xangai, e o vapor que transportara
a mercadoria, o Hopsang, da IndoChina Steam Navigation Company.

"Sim, é esta."
Ato contínuo, o chinês estendeu-lhe um papel e apontou para um espaço

em branco na parte de baixo.
"Assine bottomside, please."
A garota russa garatujou o seu nome no documento de

desalfandegamento e suspirou de alívio.
"Puf, até que enfim!", desabafou. Voltou a admirar a caixa e constatou

que parecia pesada. "Será que ma podem levar para o carro, por favor?"
"SoMymissee", desculpou-se o funcionário, sempre em pidgin e a

sacudir negativamente a cabeça a dizer que não podia fazer o que lhe era
pedido. "No can." Apontou para os cules que aguardavam à porta do
edifício da alfândega. "Catchee culi."

Nadejda foi chamar dois cules e acompanhou-os enquanto carregavam a
caixa até ao Chevrolet verde da Johnson Hire. Os cules no entanto eram tão
lentos, ou pelo menos assim pareciam sob a tensão dos sons da guerra, que
ela exasperava. Virou-se para trás e observou, no topo do majestoso edifício
da alfândega, a torre com os grandes relógios circulares a marcarem a hora.
Fazia-se tarde e tinha pressa de sair dali.

"Solly>, missee", disse um dos cules, de mão estendida. "One piecee
bottomside. Cumshaw."

Depois de verificar que a caixa estava de fato no bagageiro do
automóvel, Nadejda pagou aos cules o valor a que tinham direito de gorjeta,
designada cumshaw em pidgin. A seguir, e sem perder mais tempo, abriu a
porta da viatura e instalou-se no assento traseiro, resmungando em voz
baixa contra May May.

Na verdade era a dona da loja que ali deveria ter vindo pois sempre fora
ela a tratar das encomendas chegadas da Europa, mas May May estava de
tal modo assustada com os combates nos bairros ao lado do porto que,
puxando dos galões de patroa, mandara-a a ela. A ela, Nadejda, tão nova e



com tanto medo da guerra e que não trouxera consigo o seu Custódio! E
fora por causa da patroa que se vira forçada a vir ao Bund e suportar o
inferno dos tiroteios e das explosões que nessa altura abalavam Chapei e
Hongkew.

"Maldita May May!"
Os dois bairros a norte da Concessão Internacional haviam-se

transformado em palcos de guerra urbana e situavam-se a menos de um
quilômetro de distância do sítio onde Nadejda desalfandegara a caixa com
as roupas que a May May Boutique comprara à parisiense Maison Callot
Soeurs.

Inclinou-se para a frente e, impaciente, tocou no ombro do motorista do
táxi alugado por May May.

"Vamos."
" Whatside, missee?"
O chauffeur queria saber para onde deveriam ir.
"May May side."
Ao ouvir o nome da boutique da avenue Joffre, o homem assentiu.
"Can do."
Nesse instante ocorreu uma explosão do outro lado de Garden Bridge, a

ponte que se encontrava muito perto deles e que ligava o Bund da
Concessão Internacional e Hongkew. Uma nuvem de poeira sobrevoou
devagar o rio e aproximou-se do Bund, envolvendo primeiro os Public
Gardens e depois o resto da marginal e o Chevrolet como uma sombra
pálida.

"Não pode ir mais depressa?", implorou a russa, assustada por estarem
tão perto dos combates. "Quanto mais cedo sairmos daqui, melhor."

O motorista, um chinês quase tão atemorizado como ela, ligou a ignição
e o automóvel arrancou com um rugido. O chauffeur deitou pelo retrovisor
uma miradela à passageira e prometeu-lhe em pidgin fazer uma viagem
rápida até à boutique.

"May May side chop-chop!"
O ribeiro de Soochow gorgolhava, irrequieto, pelo canal natural que

serpenteava ao lado da estrada; habitualmente centenas de sampanas
sulcavam as suas águas com incrível maestria, mas os combates tinham
afugentado o tráfego do ribeiro. A própria Nadejda não percebia porque
circulava na Soochow Road e olhava com crescente inquietação para o
casario na outra margem, consciente de que era ali que começavam Chapei



e Hongkew. O bairro chinês estava reduzido a um monte de ruínas
fumegantes e as suas ruas encontravam-se aparentemente desertas, embora
ninguém ignorasse que algures naqueles destroços havia homens armados a
matarem e a morrerem.

Incapaz de conter a incredulidade mais um segundo que fosse, a russa
explodiu.

"Blin, o que estás a fazer?", questionou de repente, aos gritos sobre a
nuca do motorista. "És doido ou quê?" Apontou para a paisagem lunar na
outra margem. "Estamos a passar mesmo ao lado dos bairros onde eles
andam aos tiros! Não vês?" "Solly, missee", desculpou-se o chofer,
amedrontado. "Solly! A Nanking Road está engarrafada. No can go. Pensei
que... que na Soochow Road side era muchee chop-chop." "Claro que por
aqui é mais rápido, então não havia de ser?", protestou a garota em altos
berros, já totalmente fora de si. Voltou a indicar a margem do ribeiro de
Soochow fronteiro à estrada que percorriam. "Os combates são mesmo ali
ao lado, grande idiota! É evidente que nenhum motorista com bom senso
vem por este caminho só para ir mais depressa! Como é possível que nos
tenhas metido neste vespeiro?" Apontou para sul, onde se estendia o
moderno emaranhado urbano da Concessão Internacional. "Por aquele sítio
era melhor." Mudou para pidgin, para ter a certeza que ele a entendia. "This
side more betta! Por ali é melhor! Entendes? Melhor! More betta!" Uma
erupção de poeira no bairro vizinho, seguida dois segundos depois pelo som
de uma explosão, veio confirmar com grande aparato que a russa tinha
razão em questionar o trajeto. Aterrorizado e sempre a espreitar as casas do
outro lado do ribeiro com o olhar nublado de medo, o motorista largou uma
rajada de palavras em pidgin.

"Solly, solly!", desculpou-se o homem, constatando que se tinha de fato
metido numa zona com muitos problemas. "This side muchee walla walla!
Solly, missee! Solly!"

Percebendo que naquelas circunstâncias não se podia dar ao luxo de
deixar o motorista entrar em pânico, Nadejda fez um esforço para se
acalmar e a ele também.

"Está bem, está bem", anuiu num tom mais sereno. "E agora, o que vais
fazer? Sabes onde deves virar?"

"Missee, my savvy..."
O motorista não completou a frase, aliás incompreensível para Nadejda

que ainda não dominava o pidgin com perfeição, porque teve de repente de



frear. O táxi saracoteou e derrapou pela estrada com um chiar longo e
estridente, levantando uma nuvem de pó e de borracha queimada, e
imobilizou-se diante de um caminhão militar que se encontrava atravessado
na via.

"Meu Deus!", exclamou a garota, sentindo o coração a ribombar
descontroladamente no peito. "Está tudo louco!"

Respiraram fundo, tentando recuperar do susto. Quando se dominaram
estudaram o caminhão para procurar entender o que estava ali a fazer, e foi
então que o motorista chamou a atenção para o que se passava diante do
veículo.

“Lookee, missee!"
Aperceberam-se de uma linha de homens ocidentais vestidos à civil e

com espingardas nas mãos ao longo de toda a largura da rua, a cortar a
passagem. Os dois ocupantes do Chevrolet aguardaram, à espera que os
homens armados saíssem da estrada e que o caminhão se pusesse em
marcha.

Nada aconteceu. Ansiosa e impaciente, Nadejda abriu bruscamente a
porta, apeou-se e caminhou pela rua em passo decidido, determinada a ir ter
com os civis armados para os mandar sair dali porque tinha pressa de
abandonar aquela zona demasiado próxima do palco dos combates entre
chineses e japoneses.

"Por favor", interpelou-os. "Será que podem...?"
A meio da frase apercebeu-se de que os civis armados que se tinham

formado em linha encaravam um destacamento de soldados asiáticos, de
uniforme caqui e espingardas desproporcionadamente grandes para os seus
corpos minúsculos. Ainda pensou que se tratasse de soldados chineses, mas
os emblemas do Sol nascente cosidos às fardas tornaram claro que eram
japoneses.

Vacilou, na dúvida sobre o que fazer, até que viu vários japoneses
soltarem um grito pavoroso.

"Banzai!"
Os soldados nipônicos avançaram em passo rápido e colaram a ponta

das baionetas a dois ocidentais, simulando que os esfaqueavam. A russa
compreendeu nesse instante, horrorizada, que as duas partes estavam à beira
de um confronto e que ela ia ser apanhada no meio da refrega.

Recuou rapidamente e foi ter com um casal de ingleses idosos que
observava os acontecimentos atrás de um muro.



"Que se passa?"
"I say, é a companhia americana do Corpo de Voluntários", explicou o

inglês. "Os yankees passavam por aqui no caminhão e depararam-se com os
japoneses a virem de Hongkew para a Concessão Internacional de baionetas
apontadas. O capitão americano mandou bloquear a estrada e agora os
japoneses estão a ameaçá-los." "Isto vai acabar mal", opinou a mulher. "Se
calhar é melhor sairmos daqui..."

O marido abanou a cabeça.
"Daqui não saio, Liz", sentenciou. "I say, desde a batalha de Spion Kop,

em que tive a distinta honra de participar na minha juventude sob o
comando do general Sir Redvers Buller, VC, que não via algo tão
interessante!"

Interessante não era decerto a palavra que Nadejda escolheria para
descrever o que se passava diante deles. De qualquer modo, e considerando
as forças dos dois lados, não pôde deixar de admirar os americanos.
Custódio contara-lhe que o Corpo de Voluntários de Xangai, que incluía
uma companhia portuguesa na qual ele fazia tenções de se alistar, não
passava de uma força constituída por civis mal armados e que se tinham
oferecido para, nas folgas das suas funções profissionais, formarem uma
das unidades de proteção da Concessão Internacional. Não dispunham de
treino militar adequado, mas isso pelos vistos não os impedia de
bloquearem o caminho aos japoneses. Que coragem! Os civis americanos
tinham-na de sobra, era verdade, mas chegaria a coragem para baterem uma
força japonesa disciplinada, devidamente treinada e com experiência de
combate?

O melhor, pensou Nadejda, era mesmo sair dali o mais depressa
possível; parecia-lhe que a situação ia a todo o momento degenerar num
tiroteio infernal e não fazia tenções de ser apanhada no fogo cruzado.
Abandonou o muro protetor onde se encontrava o casal inglês e correu na
direção do Chevrolet da Johnson Hire. O mais aconselhável era darem meia
volta e abalarem daquele lugar o mais depressa possível.

A meio do percurso de regresso ao automóvel viu dois jipes militares
com a bandeira americana pararem atrás do táxi, cortando-lhe a retirada.
Dos veículos saltaram nove ou dez soldados armados, evidentemente os
marines do quarto regimento, a unidade americana aquartelada em Xangai.
Os fuzileiros recém-chegados dirigiram-se em passo rápido e cara de caso
para o ponto onde os voluntários americanos enfrentavam os japoneses.



"Como se atrevem a entrar na Concessão Internacional?", gritou o
oficial à cabeça dos fuzileiros americanos logo que se plantou diante do
oficial japonês. "Goddamnit, vocês não têm o direito de entrar aqui!
Estamos em território internacional sob jurisdição americana e britânica."
Apontou para Hongkew, do outro lado do ribeiro paralelo à rua. "Façam o
favor de voltar imediatamente para o vosso setor!"

O oficial japonês não respondeu e os seus homens mantiveram as
posições. Alguns continuaram com as baionetas ameaçadoramente
apontadas aos voluntários americanos, que permaneciam quietos na sua
linha, embora aliviados pela chegada dos marines.

Constatando que as suas palavras não tinham produzido qualquer efeito,
o oficial dos fuzileiros americanos fez um sinal a dois dos seus homens, os
mais altos e encorpados, e apontou para os japoneses que ameaçavam os
voluntários.

"Deem-lhes cabo das espingardas."
Plantada a poucos metros, Nadejda abriu a boca de estupefação e,

receando o pior, recuou de regresso ao muro onde permanecia o casal inglês
de reformados. Havia mais soldados japoneses que voluntários e marines, e
a russa não percebeu como podia o oficial americano ter dado uma ordem
daquelas.

Aparentemente alheios ao perigo, os dois marines não hesitaram e
responderam com uma continência.

"Aye aye, sir!"
Ato contínuo, os dois fuzileiros corpulentos acercaram-se dos dois

japoneses minúsculos que se encontravam mais adiantados e arrancaram-
lhes as espingardas com um movimento brusco. De seguida seguraram as
armas pelos canos e bateram com as coronhas no chão como se fossem
martelos, até as partirem ao meio. Depois juntaram os pedaços das
espingardas e devolveram-nas aos japoneses com uma saudação de
continência.

"Attaboy!", exclamou o oficial americano aprovadoramente. "Muito
bem!"

Abrigada atrás do muro, Nadejda suspendeu a respiração. Como iriam
os japoneses reagir àquela humilhação? Os tempos que passara em Dairen
permitiram-lhe perceber que os súbditos do trono do crisântemo tinham um
apurado sentido de honra, embora este se manifestasse de uma forma
complexa. Iriam os homens reagir em função da honra giri para com o seu



bom nome e atacar quem os humilhara de forma tão degradante? Ou
respeitariam as obrigações chu para com o imperador e recuariam para não
provocarem um incidente indesejado por sua majestade?

Pousou os olhos ansiosos no oficial nipônico, à espera de ver o que
decidiria. A verdade é que a unidade japonesa dispunha de mais homens e o
insulto dos fuzileiros americanos fora inequívoco. O oficial nipônico
mantivera-se impassível enquanto os dois marines destruíam as espingardas
dos seus soldados, mas momentos depois de os restos das armas lhes serem
entregues, rodou nos calcanhares e gritou uma ordem em japonês. De
imediato os militares japoneses fizeram o mesmo e viraram as costas aos
americanos.

Soou uma nova ordem e o destacamento do Exército Imperial japonês
pôs-se a marchar de regresso a Hongkew para alívio de todos os que
assistiam à cena. Ao vê-los afastarem-se, Nadejda pensou que tinha uma
exigência a fazer ao namorado, e em particular relativa aos seus projetos de
se alistar no Corpo de Voluntários da Concessão Internacional.

Nem sonhar com tal coisa!



XIII

Com os seus passinhos curtos, a ta-mah entrou na sala de jantar a
equilibrar o tabuleiro nas mãos e abeirou-se da mesa, depositando a massa
cozida e os pedaços de carne de porco grelhada a mel na plataforma
giratória central. Mei-xing serviu-se primeiro e as filhas seguiram-lhe o
exemplo.

"O pai?", quis saber Lian-hua, lançando um olhar à cadeira vazia. "Não
vem jantar?"

"Ainda não chegou."
"Agora tem aulas até tão tarde?"
A mãe esboçou uma expressão de ignorância.
"Não sei." Meteu à boca o primeiro pedaço de chao min. "Deve ter ido a

uma reunião de professores que o atrasou. Sabes como é, por vezes as
reuniões prolongam-se e ele não pode sair a meio."

As filhas começaram também a comer. Havia já um ano que os
japoneses tinham entrado em Peiping e ocupado a zona chinesa de Xangai,
tendo a seguir invadido a capital, Nanquim, de onde saíam relatos confusos
de grandes atrocidades. Lian-hua tinha dificuldade em imaginar que os
mesmos soldados japoneses que via diariamente nas ruas de Peiping, que
pareciam tão corteses com a população e educados com ela própria,
tivessem morto tanta gente e violado tantas mulheres como se dizia. O que
se afirmava sobre Nanquim devia ser propaganda, repetia a si mesma,
talvez mais para se tranquilizar do que por na realidade acreditar na
inocência deles, até porque jamais esquecera o horror que vivera no ano
anterior quando os japoneses tinham vindo a sua casa deter o pai.

"Ouviu hoje as notícias, mãe?", perguntou Lian-hua enquanto se
entretinha com um pedaço de lombo de porco tostado a pingar mel. "Parece
que o general Chiang Kai-shek transferiu a capital para Wuhan."

"O que havia ele de fazer? A queda de Nanquim obrigou-o a escolher
outra capital. Suponho que Wuhan seja uma escolha tão boa como qualquer
outra cidade."

"Os habitantes de Wuhan é que não devem achar muita graça à ideia",
observou a filha mais velha. "Já viu? Agora ficam na mira dos piratas
anões. Ayah! Acho que ser capital é uma maldição! Ainda bem que Pequim
já não é."



A mãe, que comia depressa, terminou o seu prato de massa e serviu-se
de duas peças de ai wo wo, os doces de arroz que a ta-mah preparara para a
sobremesa.

"Não vamos falar sobre a guerra, pois não?", atalhou Mei-xing com um
esgar de desagrado. "É uma conversa deprimente que não nos leva a parte
alguma." Trincou um ai wo wo e fechou as pálpebras numa expressão de
prazer. "Hmm... está uma delícia!"

"Também quero!" disse a filha mais nova, pondo o seu prato de chao
min de lado. "Posso comer três?"

"Chu-hua, tem maneiras!", repreendeu-a. "A ta-mah fez oito ai wo wo, o
que dá dois para cada uma. Não te esqueças que o pai ainda vem jantar e
temos de guardar alguma coisa para ele. Por mais moderna que seja a nossa
família, há coisas que não mudam e uma delas é que o homem tem sempre
o lugar à nossa frente. Ai de quem comer os bolos que lhe pertencem!"
Lian-hua olhou para a irmã.

"Podes comer os meus se quiseres."
"Não comes?", admirou-se a mãe. "Mas tu adoras os ai wo wo. Foi por

tua causa que a ta-mah os fez!"
"Tenho de ter cuidado com o que como", alegou a filha mais velha.

"Não quero engordar."
"Qual é o mal? Estar gordinha é bom, significa que tens saúde e a tua

família dinheiro para te alimentar! Quem dera a muita garota que por aí
anda ser também gorda."

Entre os chineses tratar alguém por gordo, mesmo uma mulher, era um
cumprimento, pois significava que a pessoa se encontrava de saúde. Pelo
contrário, o problema estava em ser-se magro, um sinal de doença ou de
dificuldades financeiras. "Quero manter a minha silhueta."

Ao ouvir esta resposta, Mei-xing franziu o sobrolho e lançou um olhar
analítico à garota; não lhe parecia de modo algum gorda. Na verdade estava
muito elegante, com a cintura delgada e os seios cheios; sem serem grandes,
os peitos eram maiores que o normal numa chinesa. Em bom rigor não lhe
faria mal nenhum engordar uns quilinhos; o ar nutrido das filhas prestigiaria
a família. "Temos de arranjar-te um pretendente."

Lian-hua soltou uma risadinha aparentemente indiferente, mas na
verdade carregada de ironia.

"Outro?"



"O fato de as coisas terem corrido mal com os Yuan não significa que
não se encontre uma família mais honrada", argumentou a mãe. "Já falei
com a senhora Fang e..."

“Ayah, outra vez a senhora Fang?", estranhou a filha. “Depois do fiasco
com os Yuan não será melhor mudar?"

“A senhora Fang é das melhores mei po de Pequim." “Viu-se."
“Queres outra intermediária matrimonial?"
“Quero é outro método."
A mãe impacientou-se com o ceticismo e o sarcasmo da sua mais velha.
“Que método?"
“Por que não adotarmos o ocidental?", propôs Lian-hua. “Deixem-me

escolher com quem vou casar."
“Que disparate!", retorquiu. “Não é essa a maneira chinesa, já falamos

sobre isso."
“A maneira chinesa resultou mal com os Yuan."
Mei-xing trincou um bolo, pensativa.
“Pode ser que tenhas uma certa razão", alvitrou. “Pergunto-me se não

seria melhor arranjares um marido ocidental."
A garota fitou-a com uma expressão de desagrado.
“A mãe acha? Depois do que aconteceu com aquele americano, pensa

que me ia sujeitar a passar pelo mesmo?"
Lian-hua referia-se ao namoro fracassado com Ben Scott, um dos seus

antigos colegas da escola.
“O fato de os Scott serem parvos não significa que todos os ocidentais o

sejam, menina. Olha o professor Sullivan, por exemplo. Foi ele que no ano
passado salvou o teu pai dos piratas anões. Há ocidentais que são como os
Scott, sem dúvida, mas também há quem seja como os Sullivan. É uma
questão de escolher bem." Suspirou. “Já tens dezoito anos e estás
casadoura. Dava jeito arranjares um marido decente. Um americano seria
interessante."

“Não vejo porquê. Os pais de todas as minhas colegas chinesas querem
que elas casem com chineses, não com estrangeiros. Por que razão a mãe
me empurra agora para os americanos?"

Mei-xing indicou a janela.
“Não percebes o que se passa neste país, filha? Abre os olhos e vê. Os

piratas anões estão aqui a mandar em nós e a guerra alastra por toda a
China. Quando os piratas anões se forem embora, vais ver que o



Kuomintang e os bandidos vermelhos recomeçam a matar-se uns aos
outros. As coisas na China não vão para melhor, minha querida. Um
casamento com um ocidental poderia ser o nosso passaporte para fora deste
inferno."

“E onde vou eu desencantar esse ocidental?"
A mãe voltou a indicar o campus para lá da janela da casa.
"Ora essa, a universidade não está cheia deles?" Fez um ar pensativo.

"O ideal seria arranjar uma mei po que conhecesse pretendentes americanos,
uma intermediária matrimonial que te encontrasse um bom partido. Se nos
mostrasse um rapazinho de boas famílias, arranjar-se-ia um encontro entre
ti e ele e..."

"Os americanos não fazem casamentos dessa maneira, mãe!", cortou a
filha. "Nem usam intermediárias casamenteiras, como nós. Casam por
amor! E eu também quero casar por amor! Quero conhecer um homem
bonito, simpático, inteligente, com sentido de humor..."

Mei-xing soltou um estalido impaciente com a língua.
"Lá estás tu, filha! A aparência é perfeitamente secundária, como já

devias saber. Tens é de arranjar alguém com posses que te proteja. E isso
um bom casamento!"

"Para a generalidade das chinesas, sim. Mas não para mim. Quero um...
um homem que me complete."

A mãe riu-se.
"Eu bem digo que andas a ler demasiados romances dos ocidentais,

filha. Ayah, abre mas é os olhos e vê o mundo como ele é! Uma mulher sem
um bom casamento não é nada neste mundo. A mim cabe-me proteger-te e
controlar todo o processo de te arranjar um bom marido, é esse o meu dever
de mãe. Não interessa se o teu marido é bonito ou simpático, interessa é se
tem dinheiro e uma posição social adequada. O amor não nos enche o
estômago."

As palavras da mãe remeteram Lian-hua ao silêncio. Completara de fato
dezessete anos, esse ano de 1937 estava prestes a findar e precisava de dar
um rumo à vida. Interessara-se nas últimas semanas por um rapaz chinês
que frequentava as aulas de Caligrafia, mas não trocara com ele uma única
palavra, uma vez que as meninas de bem não falavam com desconhecidos.
Além do mais sabia que na China de Confúcio o principal dever de uma
filha era obedecer aos pais. Se o pai e a mãe desejavam um casamento com
um americano, mesmo indo isso contra as tradições das boas famílias



chinesas, que desencorajavam casamentos com yang guizi, como se poderia
opor? Por outro lado, e sendo honesta consigo própria, tinha noção de que o
rapazinho das aulas de Caligrafia não passava de uma paixoneta fugaz. O
seu verdadeiro amor ainda estava por aparecer. E não eram os homens
ocidentais bem mais românticos do que os desajeitados chineses? Além
disso, se casasse com um chinês o casamento seria sempre combinado
através de uma mei po, enquanto o casamento com um ocidental resultaria
inevitavelmente da escolha dos dois.

Chu-hua pôs na boca o seu quarto e último ai wo wo e, ainda de boca
cheia e a mastigar, arrastou a cadeira para trás, arrancando um guincho do
soalho.

"O pai?", perguntou. "Quando é que chega?"
O nervosismo apoderara-se de Mei-xing, que dava voltas e voltas à sala

e só parava de vez em quando para espreitar pela janela. Estava escuro lá
fora e os flocos de neve deslizavam pelo ar como farrapos de algodão. O
tempo frio em Peiping era tão diferente do calor úmido de Hunan! Alguma
vez se habituaria àquelas temperaturas polares?

Consultou mais uma vez o relógio, o que na última hora fizera de cinco
em cinco minutos, e suspirou de impaciência; eram já onze e meia.

"Por onde andará ele?", interrogou-se, voltando a fixar os olhos na noite
para lá do vidro. "Nenhuma reunião na universidade demora tanto tempo..."

Esparramada no sofá da sala, Lian-hua lia The Age of Inocence, o
romance de Edith Wharton sobre o qual a professora de inglês exigira uma
resenha. Ah, como aquelas histórias de amor a faziam sonhar!

"Deve ser por causa da mudança para Sichuan", alvitrou, sem tirar os
olhos do livro. "O professor Sullivan disse que com os piratas anões em
Pequim a universidade terá de sair daqui. Provavelmente estão a tratar da
transferência. Há muitos pormenores a ter em conta."

A mãe considerou a possibilidade.
"É possível, não tinha pensado nisso", admitiu, um pouco mais

tranquila. "A transferência deve ser um processo complexo, não é verdade?
São os alunos, os professores, o equipamento, a logística... enfim, tudo isso
dá uma trabalheira. Vendo bem, mudar uma universidade inteira é muito
mais complicado do que mudar de casa."

"Quando a universidade sair daqui, o que faremos nós? Sairemos
também?"



"Com certeza. Ficávamos aqui a fazer o quê? O teu pai é professor da
universidade e tem de..."

Soaram dois toques na porta.
"É o pai!"
Mei-xing precipitou-se imediatamente sobre a porta, o nervosismo de

novo a roer-lhe o estômago.
"Não pode ser ele", observou enquanto caminhava para a entrada. "O

teu pai tem chave."
Lian-hua ia responder que talvez a tivesse perdido ou esquecido nalgum

lugar, mas ouviu a mãe abrir a porta e escutou uma voz masculina no lado
de fora.

"Boa noite, Yang Mei-xing."
Não era o pai. A garota levantou o olhar do livro e fixou-o na entrada,

surpreendida por um homem as visitar a hora tão tardia. Não parecia de
bom tom.

"Capitão Su Tong!", exclamou a mãe, igualmente espantada. "O que faz
aqui?"

"Dá-me licença que entre?"
Mei-xing pestanejou.
"É que... o meu marido não está..."
"Mesmo assim, solicito a sua licença para entrar."
Não era normal um homem que não pertencia à família entrar na casa

sem o anfitrião presente, mas o oficial do Exército Nacional Revolucionário
não era uma pessoa qualquer e a dona da casa contemporizou e deu um
passo para o lado para o deixar passar.

"Com certeza, senhor capitão. Entre, entre." Indicou-lhe o sofá. "Ponha-
se à vontade, por favor. Quer um chá?"

Mostrando enorme deferência para com a anfitriã, o homem do
Kuomintang fez uma vênia e acomodou-se no local indicado como um
menino bem-comportado.

"Obrigado, mas não vou tomar nada."
"Julgava-o fora de Pequim", observou Mei-xing, instalando-se no sofá

ao lado. "O senhor não tinha ido para Nanquim?" "Assim é, de fato. Mas
agora que a nossa capital caiu recebi ordens para regressar a Pequim e
organizar a rede de resistência clandestina."

"Isso não é perigoso?"



"Tudo é perigoso numa guerra", respondeu o oficial. "Mas é evidente
que numa cidade ocupada pelo inimigo é duplamente perigoso. Para mim...
e para os meus agentes."

"Ah, com certeza. Diz-se que os piratas anões executam sumariamente
quem quer que se envolva em atividades anti- ocupação."

"É verdade."
"Felizmente vamos sair de Pequim. Não sei se sabe, mas por causa da

ocupação japonesa a universidade será transferida para Sichuan e o meu
marido está incluído nessa operação. De modo que estou ansiosa por
abalarmos daqui, até porque existe toda esta..."

O homem do Kuomintang pigarreou, interrompendo-a. "Pois,
justamente, é por causa do seu marido que aqui estou."

A anfitriã hesitou, sem saber o que dizer para explicar a ausência de
Bang. Era embaraçoso ter uma visita e o marido não se encontrar em casa.
O que iria o visitante pensar?

"Ele ainda não chegou", disse em jeito de desculpa. "Sabe como é, esta
transferência para Sichuan dá um trabalho que o senhor não imagina. O
meu marido anda atarefadíssimo, coitado, com todas as reuniões que..."

"Receio bem que Yang Bang não venha para casa."
O capitão Su Tong falou num tom lúgubre que a fez calar-se e chamou a

atenção de Lian-hua, ainda agarrada ao romance de Edith Wharton.
"Perdão?"
Os olhos do oficial do Kuomintang pareciam bailar; desviavam-se para

aqui e para ali, evidentemente a evitarem cruzar-se com o olhar das duas
mulheres que o fitavam de respiração subitamente suspensa. O capitão Su
Tong engoliu em seco e encarou por fim Mei-xing.

"E com o coração pesado que me cumpre comunicar-lhe que Yang Bang
foi esta noite detido pelo Kempeitai."

As anfitriãs deram um salto nos sofás e puseram-se de pé, os olhos
arregalados numa expressão de terror.

"O quê?"
O oficial voltou a engolir em seco. Incapaz de suster os olhares das

duas, baixou a cabeça e fitou os próprios pés, de tal modo era devastadora a
notícia que tinha para lhes dar.

"Será executado daqui a dois dias."



XIV

Quando naquela manhã fria de dezembro Nadejda atravessou a avenue
Joffre envolta no casaco de pele de raposa que viera na caixa da Maison
Callot Soeurs e que May May lhe emprestara para aguçar o interesse das
clientes, a primeira coisa em que reparou foi que só havia um punhado de
refugiados no outro lado da rua. Em bom rigor, o passeio parecia
razoavelmente limpo de mendigos, substituídos pelas folhas secas que a
brisa fazia saracotear sobre o asfalto, o que lhe arrancou um murmúrio
agradado.

A imagem contrastava com o caos que se desencadeara meses antes
durante os combates entre chineses e japoneses, quando multidões de
refugiados chineses oriundos de Chapei e Nantao convergiram para a
Concessão Internacional e para a Concessão Francesa em busca de
proteção, na convicção de que os japoneses, que já tinham verificado a
determinação dos americanos e dos europeus em barrar-lhes a passagem,
não se atreveriam a cruzar a linha de demarcação para os perseguir.

Na altura as autoridades ocidentais instalaram em campos de refugiados
a céu aberto todos os chineses que nas concessões estrangeiras procuraram
abrigo, enquanto os missionários americanos e ingleses e as freiras das
ordens católicas francesas se encarregavam de os alimentar com uma tigela
de arroz por dia. Mas desde que, no mês anterior, o exército chinês tinha
retirado e os japoneses finalizaram a ocupação de Chapei e Nantao, pondo
assim fim a três meses de combates na cidade, toda a gente em Xangai
ansiava pelo rápido regresso à normalidade.

A prova de que as coisas se encaminhavam de fato nesse sentido estava
ali à vista de Nadejda. Os refugiados começavam a desaparecer,
provavelmente de regresso às suas casas e às suas terras de origem, e as
ruas da Concessão Francesa readquiriam a ordem e o asseio habituais
quando a vida da cidade era normal. Tudo parecia melhorar.

Além do mais estava apaixonada. A relação com Custódio aprofundara-
se. Ele revelara-se uma alma romântica, com um jeito carinhoso e
atencioso; oferecia-lhe uma prenda quase todos os dias, nem que fossem
umas simples flores. Ah, como a vida era bela!

"Bom dia, May May!", saudou ela com jovialidade ao entrar na
boutique. "Teve um bom domingo?"



A patroa estava a verificar o livro da contabilidade e nem levantou a
cabeça, limitando-se a responder com um grunhido ausente.

"Hmpf..."
A russa fitou-a.
"Então? Passa-se alguma coisa?"
A dona do estabelecimento fez um gesto de frustração em direção ao

livro e encarou-a por fim.
"São estas malditas contas!", desabafou, contrariada. "Ayah! As vendas

caíram a pique."
"Foi por causa da guerra, May May. As pessoas assustaram-se e

puseram-se a poupar. Mas não se apoquente, agora que os tiroteios
acabaram tudo vai voltar ao normal."

"Os tiros já acabaram há um mês e as clientes continuam sem pôr cá os
pés..."

"Vão aparecer, fique descansada", disse Nadejda sempre com ar
despreocupado. "O bloqueio dos chineses à circulação no rio afetou o
comércio na cidade e começou a haver menos dinheiro. Foi também por
causa disso que as clientes deixaram de aparecer. Mas os combates já
terminaram e o bloqueio do rio foi levantado, além de que a confiança vai
regressar. Em breve a atividade econômica será reativada." Apontou para a
rua. "Não vê que já quase não há refugiados? É um bom sinal, não lhe
parece?"

A patroa chinesa respondeu com outro grunhido.
"Veremos."
Os primeiros clientes do dia só apareceram na boutique perto do meio-

dia. Dois casais americanos entraram na loja a tagarelar; tratava-se de
oficiais do destacamento de marines aquartelado em Xangai que vinham
acompanhados das respetivas mulheres. Elas apareceram excitadas, como
sempre quando visitavam a May May Boutique, mas os maridos, que as
seguiam de jornais dobrados debaixo do braço, mostravam um
inconfundível ar de frete.

Aliviada por enfim ver fregueses visitar o estabelecimento, May May
dirigiu-se às americanas de braços abertos e um grande sorriso.

"He//o/", cumprimentou-as efusivamente, dando-lhes as boas-vindas e
convidando-as em pidgin para verem os vestidos. " Welcome! Look-see!"

Mais uma vez, e como sempre acontecia quando se encontrava diante de
clientes ocidentais, a dona da loja revertia para o pidgin, o que nunca



deixava de divertir Nadejda. Todos os chineses que falavam corretamente
inglês se sentiam ofendidos quando um ocidental se lhes dirigia em pidgin,
mas ali era o contrário. Embora falasse um inglês quase perfeito, May May
abordava os fregueses nas expressões caricaturais do pidgin, acreditando
que os ocidentais apreciavam aquele inglês exótico e que isso seria bom
para as vendas.

"Ouvimos dizer que este estabelecimento tinha modelos vindos de
Paris", observou uma das mulheres. "É mesmo assim?"

"May May Boutique number one in Shanghai!", respondeu a chinesa,
dizendo que a sua loja era a melhor da cidade. Fez um gesto para os
diversos modelos e perguntou-lhes se gostavam. "Look-see this side.
Likee?"

"A senhora faz preços especiais?"
"What fashion no can?', retorquiu May May. "Por que não?" Apontou

para os vários vestidos em exibição na loja. "S'pose catchee two piece can
more cheap."

"Se comprar dois vestidos faz-me um preço mais baixo?", surpreendeu-
se a cliente, certificando-se de que entendera corretamente o pidgin da dona
da boutique. "Swell! Excelente!" "Cheapee, cheapee", disse a anfitriã,
insistindo nos seus preços baixos. "Look-see."

As visitantes aproximaram-se de um modelo azul-escuro longo, com
bolsas de gaveta, e uma delas apreciou-o com olhar conhecedor.

"Olha para isto, Ruth", disse ela, tocando no tecido com os dedos. "Dir-
se-ia um vestido de Schiap."

"Yes, yes", confirmou May May. "Elsa Schiaparelli, number one in
Paris. Look-see."

A americana parecia impressionada.
"É mesmo um Schiap?" Pôs as mãos nas faces. "Meu Deus, é o

máximo! Posso experimentar?"
"Whatfashion no can?”
Sempre a tagarelar em pidgin, a dona da boutique arrastou as duas

americanas para o interior da loja e, quando se afastava, atirou um olhar a
Nadejda e fez-lhe um sinal discreto para a porta. A garota olhou nessa
direção e percebeu que a patroa apontava para os maridos, que tinham
ficado à espera; tratava-se de uma indicação para lhes prestar especial
atenção.



Conhecedora das mentes masculinas, May May sabia que os homens
não ficavam indiferentes quando se encontravam na presença da loira russa,
pelo que fazia questão de tirar partido da vistosa empregada. Se fossem
apaparicados e no final se sentissem satisfeitos, os oficiais largariam mais
facilmente o dinheiro necessário para pagar as compras das mulheres, até
porque os vestidos de Paris, e em particular os modelos de Elsa
Schiaparelli, não eram afinal tão "cheapee cheapee" assim.

Ajeitando o cabelo loiro luminoso, e ciente da sua importante função na
boutique, Nadejda acercou-se dos dois oficiais americanos e exibiu-lhes o
seu sorriso mais sedutor.

"Desejam um chá?", perguntou-lhes, solícita. "Temos também uns
biscoitos e uns..."

"Não queremos nada, obrigado."
O militar falara sem sequer olhar para ela, o que não lhe pareceu nada

normal; raro era o homem que permanecia alheio ao seu charme e aos seus
cabelos de ouro, e ali encontravam-se, não um, mas dois desses espécimes.
Estaria ela a perder qualidades? A verdade é que os americanos se sentaram
nas cadeiras diante de Nadejda e abriram os jornais, ignorando-a por
completo e embrenhando-se ambos na leitura.

A garota voltou para o balcão, mesmo ao lado deles, e ficou na
expectativa de que lhe pedissem alguma coisa. Mas ambos permaneceram
calados durante uns minutos enquanto liam as notícias.

Um deles quebrou por fim o silêncio.
"Isto é incrível, meu coronel", observou o americano mais novo sem

tirar os olhos do matutino. "Tinha até boa impressão dos japs e sempre
pensei que fossem mais ou menos civilizados, pelo menos bem mais do que
os chinks. No fim de contas não escarram para o chão e isso já quer dizer
alguma coisa, não é verdade? Mas esta matança em Nanquim..."

"Não é só a matança", retorquiu o coronel, também mergulhado no seu
jornal. "São também as violações em massa. Já viu as fotografias, Bob?
Chocantes."

O primeiro oficial levantou a cabeça e voltou-se com um esgar
inquisitivo para o seu superior na hierarquia militar.

"Quais fotografias, meu coronel?"
"Bob, você fica lendo The Sbanghai Times e devia era ler The North

China Daily News." Virou o jornal aberto para o subordinado. "Olhe para
esta imagem."



O militar que se chamava Bob colou os olhos na imagem e arregalou as
sobrancelhas.

"Holy shit!"
Intrigada, Nadejda pôs-se na ponta dos pés e tentou igualmente espreitar

as páginas do jornal, mas do ângulo em que se encontrava isso revelou-se
impossível.

"Disseram-me que os franceses publicaram no Le Journal de Shangai
umas fotos ainda piores", acrescentou o coronel. "Parece que Chiang Kai-
shek já deu ordens de..."

A entrada abrupta de um marine americano na boutique interrompeu a
conversa. O fuzileiro recém-chegado pôs-se em sentido a meio da porta e
fez continência aos superiores hierárquicos.

"Meu coronel, dá licença?"
O coronel respirou fundo, mal contendo a irritação; se havia coisa que

detestava era ser incomodado quando não estava de serviço.
"O que é agora, Perkins?"
"Acabamos de receber uma ordem do general Snyder a mandar todos os

homens recolherem ao quartel, sir."
A novidade surpreendeu o coronel.
"Por quê? Aconteceu alguma coisa?"
"Os japs afundaram o USS Panay no Yangtsé, sir."
Os dois oficiais deram um salto nas cadeiras, deixando os jornais

caírem, e fitaram o fuzileiro com incredulidade.
"O quê?"
"Tóquio diz que foi um engano, sir. Mas, por medida de precaução, o

nosso general mandou todos os homens do regimento se recolherem ao
quartel. Quer que chame o motorista, sir?"

O coronel nem queria acreditar no que acabava de escutar. O USS
Panay era uma canhoneira americana que costumava fazer a patrulha do rio
Yangtsé e, tanto quanto ele sabia, estava ancorada alguns quilômetros acima
de Nanquim. A sua destruição constituía um ato de guerra inequívoco.

Trocou um olhar desconcertado com o oficial que o acompanhava e,
percebendo que as circunstâncias eram de fato excepcionais, voltou-se na
direção das cabines de prova onde as mulheres experimentavam os vestidos.

"Alice! Ruth! Vamos embora!"
As cortinas das cabines agitaram-se e as duas americanas, ambas meio

despidas, espreitaram para fora com um ponto de interrogação nos rostos.



"Já?", admirou-se uma delas, decerto a esposa do coronel. "O que se
passa, Hank?"

Não obteve resposta. Na verdade, as duas mulheres só tiveram tempo de
ver as silhuetas esquivas dos maridos cruzarem a porta da May May
Boutique em passadas rápidas e desaparecerem na rua. Nadejda estava
plantada no meio da loja, sem saber o que dizer, e as americanas
entreolharam-se, pasmadas com o comportamento dos maridos.

"Gee! Enlouqueceram!"
Quando saiu da loja no final desse dia de trabalho, Nadejda assustou-se

com o ar abatido de Custódio, que a esperava como habitualmente no
passeio da avenue Joffre. O namorado aparecera cabisbaixo, o desalento no
rosto e na postura curvada do corpo, os olhos a derramarem tristeza.

"O que aconteceu?", quis saber ela, preocupada. "Passa-se alguma
coisa?"

O rapaz mal levantou os olhos para a encarar.
"Fui... fui despedido."
"O quê?"
"Chamaram-me há bocado para me comunicar que, devido à forte

redução de atividade do banco, e apesar de estarem contentes com o meu
trabalho, não me podiam manter. Agradeceram-me, deram-me umas
palmadas nas costas, mas... mas já não tenho emprego."

A russa rangeu os dentes, revoltada.
"Estafermos!", rosnou. "Mas não te preocupes, querido. Não tarda vais

arranjar trabalho. O que não falta por aí são bancos. Olha, ali no quai de
France está a Banque Franco-Chinoise, e no Bund tens uma quantidade
deles: a Banque Belge pour 1'Etranger, o Mercantile Bank of Índia, o
Chartered Bank of..."

"Já andei me informando, Nadija", atalhou o namorado. "Está toda a
gente a despedir. Os negócios abrandaram e muitos clientes foram-se
embora da cidade. Ninguém me vai contratar."

Começaram a andar em direção ao restaurante chinês que habitualmente
frequentavam enquanto a garota considerava o que ele lhe dissera.

"Bem, se assim é, terás de te meter noutro ramo de atividade."
"Pois, mas qual?"
"Sei lá. Uma empresa qualquer. Tens a Asia Realty Company ali na

Nanking Road, a Brandt & Rogers na Kiangse Road, a Cathay Land na
Sassoon House, a Foncière et..."



"Não ouviste o que te disse, Nadija? Ninguém está a contratar aqui em
Xangai. A guerra assustou os investidores e os negócios estão parados. As
empresas estão a despedir."

"Sim, mas tem de haver empregos nalguma parte..."
"Onde?"
Nadejda encarou-o com ar determinado, procurando transmitir-lhe

energia e alento.
"Tens de procurar, Custódio. Se não procurares é que não descobres,

não é verdade?"
Ela tinha razão, pensou o jovem euroasiático. Não se podia deixar

vencer pelas contrariedades. Teria de ir à luta, insistir, furar. Alguma coisa
acabaria por aparecer.

Voltou-se para a namorada e abraçou-a.
"Tu é que me vales, Nadija", disse com mais alento. "Se não fosses tu,

não sei o que faria."
Trocaram beijos e seguiram de mão dada até à zona do quai de France

para jantarem. Custódio ficara animado e depois de se sentarem e
encomendarem um arroz de porco pôs-se até a fazer projetos.

"Tenho um cliente que trabalha na Shanghai Land Investment e outro
que é diretor no aeródromo da China National Aviation Corporation",
lembrou. "Vou falar com eles, pode ser que me arranjem alguma coisa."

"Boa ideia!"
Pegou nas mãos dela.
"Se conseguir um bom emprego, o que dizes de alugarmos um pequeno

apartamento e irmos viver para lá? Há aqui na rue Lafayette os Blackstone
Apartments. Disseram-me que são muito jeitosos. Já estão mobilados e
tudo."

Ela torceu o nariz.
"Isso já não sei."
"Ora essa, por quê? Não é melhor estarmos os dois juntos num

apartamento simpático do que separados em quartos miseráveis, como
agora?"

"Não vou pôr a carroça à frente dos bois. No dia em que for viver com
um homem será com o meu marido."

Custódio fitou-a com intensidade, avaliando as suas possibilidades.
"Se assim é, casamos."



Os dois trancaram o olhar. A conversa tornara-se inesperadamente
solene. Um assunto daqueles não podia ser tratado com ligeireza.

"Olha lá, estás a pedir-me em casamento?"
"Acho... acho que sim."
Nadejda não sabia ainda se deveria ficar contente ou irritada; ele já a

habituara a melhor.
"E não podias ser mais romântico?"
O rapaz pegou-lhe nas duas mãos e cobriu-as de beijos carregados de

arrependimento.
"Desculpa! Desculpa! E que está a acontecer tudo tão depressa que nem

tive tempo para pensar nas coisas como deve ser. Queres que me ponha de
joelhos?"

"Antes disso, temos de ver as coisas com calma. Como nos
aguentaremos, se estás desempregado?"

Ele rasgou no ar um gesto despreocupado.
"Não será por muito tempo", disse, cheio de confiança. "Até ao final da

semana arranjo emprego, vais ver."
"Ainda há uns minutos tinhas a certeza do contrário..." "Mas isso foi

antes de falar contigo e de me fazeres ver que empregos são o que mais há
por aí." Arqueou as sobrancelhas. "Tenho uma fezada no aeródromo. Com
tanta gente a apanhar aviões, alguma coisa se há de arranjar para mim."

"Deus queira!"
"Se o emprego for bom e render alguma coisa de jeito, e com o dinheiro

que também fazes na boutique, poderemos casar e ir para os Blackstone
Apartments, por exemplo. Ou para o China United Apartments, ali na
Bubbling Well Road. Ou então..." A russa ergueu a mão para o travar.

"Calma, calma!", insistiu. "Cada coisa a seu tempo."
O rapaz pareceu duvidar.
"Quer dizer que... que não casas comigo?"
O empregado apareceu nesse instante com a bandeja e pousou as

cervejas e uma grande tigela de arroz de porco sobre a mesa onde o casal de
namorados se encontrava. Quando o homem se afastou, Nadejda inclinou-se
para o namorado para lhe soprar a resposta.

"Primeiro arranja emprego e depois... depois, pergunta-me outra vez."



XV

A notícia dada pelo capitão Su Tong deixou Lian-hua e a mãe em estado
de choque. Passado o impacto inicial, contudo, as duas começaram a
raciocinar e entraram em negação. Recusaram-se terminantemente a
acreditar na informação de que Bang ia ser executado pelos japoneses.

"Não pode ser!", contrapôs Mei-xing. "Deve haver um engano. Os
japoneses não executariam o meu marido apenas por causa de uns
artiguinhos publicados na América. Eu sei que ele foi traído por um
colaboracionista chinês a serviço dos piratas anões, mas não iriam tão longe
por tão pouco. Isso não faz sentido nenhum!"

"A minha mãe tem razão", reforçou Lian-hua. "Além do mais, e mesmo
que fosse verdade, os americanos não o permitiriam. Não é, mãe? Não se
lembra do que aconteceu no ano passado? Ora, conte ao senhor capitão."

"Pois foi. O meu marido foi denunciado pela família do antigo
pretendente à mão da minha filha, os homens do Kempeitai vieram aqui ao
campus para levá-lo e os professores americanos da Universidade de
Yenching intervieram e conseguiram que o libertassem. Com certeza agora
vão fazer o mesmo."

À medida que Mei-xing falava, ela e a filha mais velha iam-se
convencendo de que tudo acabaria em bem. Era apenas uma questão de
meterem o professor Sullivan ao barulho e os japoneses multiplicar-se-iam
em vênias e cederiam como da vez anterior, pois a última coisa que
desejavam era arranjar problemas com os diabos do Ocidente.

O capitão Su Tong ouviu tudo impávido e em silêncio, sem o menor
sinal de assentimento. Quando a anfitriã parou de argumentar, o oficial
respirou fundo para ganhar coragem para a tarefa cruel de lhes desfazer as
ilusões.

"Receio não lhe ter contado tudo, Yang Mei-xing", disse em voz baixa,
preparando-a para o pior. "Yang Bang não foi detido por causa dos artigos
que publicou na América."

As duas mulheres diante dele ergueram os sobrolhos num movimento
que pareceu coordenado.

"Não? Então por que foi?"
"O Kempeitai prendeu-o por atividades subversivas." Mei-xing e a filha

trocaram um olhar incrédulo.



"Não pode ser", disse a dona da casa. "O meu marido é um mero
professor aqui na universidade. Que eu saiba isso não constitui nenhuma
atividade subversiva."

O oficial do Kuomintang manteve os olhos cravados nela, mostrando
que falava muito a sério.

"Essa era a fachada", disse. "Na verdade ele pertencia a uma célula
clandestina do Kuomintang aqui em Pequim. Não se esqueça que o seu
marido era filiado no partido."

"Uma célula? Célula de quê?"
"De resistência, claro. Quando os piratas anões entraram em Pequim,

quase todos os quadros do Kuomintang receberam ordens para abandonar a
cidade. O seu marido também." Apontou para a interlocutora. "Mas ele não
saiu, aparentemente devido à oposição da família. Pedimos-lhe por isso que
integrasse uma célula de resistência adormecida à espera de uma
oportunidade para ser ativada, e que nos fosse apenas informando sobre o
que se passava aqui em Pequim."

Mei-xing pareceu cética.
"Não pode ser!", exclamou, peremptória. "Se isso fosse verdade, ele ter-

me-ia contado!"
"O segredo tinha de ser absoluto. Para segurança dele, da célula, do

Kuomintang, mas também vossa." Fez um gesto vago com as mãos. "De
qualquer modo, a atividade de Yang Bang limitava-se a enviar-nos
periodicamente algumas informações para Nanquim. Nada de especial,
asseguro-vos."

"Então se não era nada de especial, por que é que..."
"Acontece que Nanquim caiu e tivemos de transferir a capital para

Wuhan", retomou o visitante, não a deixando concluir a pergunta. "Não
acompanhei o general Chiang Kai-shek até Chungking porque recebi
instruções para ativar a nossa rede adormecida aqui em Pequim. Cheguei cá
há duas semanas e contactei de imediato os nossos agentes, um dos quais
era, como já perceberam, Yang Bang. Iniciamos planos para sabotar as
atividades das forças de ocupação e..."

"Sabotar?"
As duas mulheres olhavam-no horrorizadas e o oficial engoliu em seco

antes de prosseguir.
"Sim, sabotar. Estamos em guerra, como sabem."
"Mas o meu marido não é nenhum soldado!"



“A China está em guerra e cada chinês é um soldado", argumentou o
visitante com súbita firmeza. “Como dizia, iniciamos planos de sabotagem
mas, receio bem, um dos nossos homens era afinal agente duplo. Ou seja,
dava informações ao Kempeitai. Esta tarde, quando nos dirigíamos a um
paiol que o Kuomintang escondeu em Pequim antes de abandonar a cidade,
tínhamos os agentes do Kempeitai à nossa espera. Uma verdadeira
emboscada. Os piratas anões detiveram vários dos nossos agentes, incluindo
Yang Bang, e eu próprio só escapei por pura sorte. Estou a avisar as
famílias e quando terminar terei de sair da cidade porque agora sou
procurado pelo inimigo. Se me apanharem terei o mesmo destino que Bang,
senão pior." Quando o capitão Su Tong se calou, as duas mulheres da casa
ficaram mudas por um momento, estonteadas com as espantosas revelações
sobre as atividades clandestinas do chefe da família. Como era possível que
ele fosse um agente e elas nunca tivessem suspeitado de nada?

“Estou estupefata", disse por fim Mei-xing, abanando devagar a cabeça.
“Parece-me incrível que ele tenha corrido estes riscos todos! Será mesmo
que... que...?"

“O seu marido é um grande patriota, Yang Mei-xing", cortou o homem
do Kuomintang. “Honre-o enquanto tal e lembre-se de que essa honra se
estende a toda a família. Como diz o velho ditado, um pouco de fragrância
permanece na mão que a lança." Nem estas palavras nem o ditado lhe
davam tranquilidade; na verdade, soavam-lhe já como um elogio fúnebre.
Percebendo enfim que a situação era desesperada, Mei-xing tapou a cara
com as mãos e começou a chorar. Sentada ao lado, Lian-hua tentou animá-
la, embora ela própria se sentisse destroçada e desorientada e também
precisasse de conforto.

Enquanto abraçava a mãe, desviou os olhos para o visitante como se lhe
suplicasse que resolvesse o problema.

“E agora, senhor capitão?", perguntou num fio de voz amedrontado. “O
que podemos fazer?"

O capitão Su Tong respirou fundo e, considerando que a sua tarefa
estava concluída, levantou-se e vestiu o sobretudo; tinha outras famílias
para visitar e uma fuga a planear. Pôs o chapéu na cabeça e dirigiu-se à
porta. Abriu-a, mas antes de sair lançou um olhar conformado às duas
mulheres que permaneciam abraçadas uma à outra no sofá da sala.

“Preparem-se para enfrentar com dignidade o dia da execução de Yang
Bang."



E saiu.



XVI

O diretor do bureau europeu levantou-se no momento em que Fukui
cruzou a porta e entrou no gabinete. Longe iam os dias em que o
subordinado era tratado como uma irrelevância abjeta e obrigado a dirigir-
se ao chefe em sonkeigo, a linguagem reverenciai, enquanto o diretor, o
honorável Kimura Akira, lhe respondia em kudaketa nibongo, a muito
menos respeitosa linguagem informal.

Desde o episódio em que Fukui ajudara a salvar a vida do primeiro-
ministro, o seu prestígio no ministério crescera tanto que adquirira o direito
de conversar com o chefe em teineigo, a linguagem formal.

"Pediu para falar comigo, Satake?", quis saber o diretor depois de
ambos trocarem vênias e se sentarem. "Aconteceu alguma coisa?"

"Na verdade, assim é", admitiu o subordinado. "Sabe, honorável diretor,
estou muito perturbado com a evolução dos acontecimentos. As notícias das
atrocidades cometidas em Nanquim enchem-me de vergonha."

"Oh, Satake! Como pode uma pessoa tão inteligente como o senhor
acreditar nessas mentiras descaradas? Eu sei que os nossos militares por
vezes se comportam como crianças irresponsáveis, foi aliás assim que nos
arrastaram para esta guerra idiota com a China, mas tenho a certeza
absoluta de que não seriam capazes de fazer as coisas de que a propaganda
inimiga os acusa. O código de honra do buxido é muito rigoroso, como
sabe. Nenhum guerreiro japonês o violaria dessa forma tão grosseira. Além
do mais, o povo yamato conhece giri e jamais mancharia a honra do seu
bom nome."

"Mas o próprio general Matsui Iwane reconheceu ter havido quebras de
disciplina e de moral nos dias que se seguiram à tomada da cidade,
honorável diretor..."

"Sim, alguns incidentes aconteceram certamente. Agora... violações em
massa? Matança indiscriminada de milhares e milhares de civis?" Abanou a
cabeça. "Isso é propaganda, Satake. Os nossos homens têm honra e não
fazem coisas dessas."

Fukui tirou um papel que trazia no bolso do casaco.
"Não é o que dizem os nossos próprios aliados alemães", insistiu,

estendendo a folha. "Isto é um relatório feito pelos serviços de
monitorização a uma emissão da rádio de Berlim. Parece que os alemães



que se encontram em Nanquim elaboraram um relatório oficial a confirmar
os massacres e as violações em massa e a descrever o nosso Exército
Imperial como uma máquina de bestas."

O responsável pelo gabinete lançou um olhar incrédulo à folha e
arrancou-a da mão do subordinado.

"Temos de emitir um protesto", observou Kimura Akira depois de
espreitar o texto. "Os alemães não podem dizer coisas destas dos seus
próprios aliados! Será que essa gente não conhece giri?"

"Sem dúvida, honorável diretor", anuiu Fukui antes de voltar à carga.
"Mas, se me permite, a questão não é essa. O importante é perceber se os
alemães têm razão."

"É tudo falso."
"Talvez", concedeu o subordinado, percebendo que teria de evitar um

confronto direto para não provocar a perda de face de um deles ou até de
ambos. "Porém, devo sublinhar que o comportamento dos nossos militares
na China está a pôr-nos em rota de colisão com o Ocidente, como sabe."

O diretor do bureau europeu dobrou a folha dos serviços de
monitorização da rádio e, em vez de a devolver, guardou-a numa gaveta
para lidar com o assunto mais tarde.

"Está a referir-se às declarações do presidente Roosevelt?"
"Precisamente, honorável diretor. Como deve recordar, depois de termos
tomado Pequim e o setor chinês de Xangai, ele fez um discurso a falar na
necessidade de a comunidade internacional colocar o Japão de quarentena."

"Onde isso já vai!"
"Isto é uma evolução muito séria, honorável diretor!", sublinhou. "Não é

um assunto que deva ser menosprezado. Receio que, com estas notícias de
Nanquim e sobretudo após os dois incidentes da semana passada no
Yangtsé, quando afundamos a canhoneira americana e atacamos o navio
britânico, o assunto volte a ser posto sobre a mesa. Roosevelt está a afiar a
faca e pode mesmo decretar que o Japão seja posto de quarentena." Fez-se
um breve silêncio no gabinete; nenhum dos dois ignorava as graves
consequências que adviriam da eventual decisão de isolar comercialmente o
Japão.

"Isso significaria a guerra, Satake."
"Sei-o muito bem, honorável diretor", assentiu Fukui em voz baixa.

"Daí a minha preocupação."



"Todos estamos preocupados. Posso revelar-lhe, em confidência, que o
senhor ministro dos Negócios Estrangeiros está a preparar uma nota
dirigida ao embaixador Grew

a pedir desculpa pelos incidentes no Yangtsé e a prometer pagar uma
indemnização avultada. Essa nota será entregue na véspera de Natal, a
altura em que, como sabe, os gaijin mostram maior generosidade e boa
vontade. E, a cereja em cima do bolo, posso adiantar-lhe que a Marinha se
prepara para substituir o comandante do Kaga, que ao que parece foi o
responsável pelo ataque à canhoneira americana. Esperemos que estas duas
iniciativas normalizem as nossas relações."

"O pedido de desculpas será entregue na véspera de Natal?", admirou-se
o subordinado, impressionado com o brilhantismo da ideia. "Isso é... de
mestre."

"Também acho."
Fukui mordeu o lábio inferior. O seu governo e as forças armadas, ou

pelo menos a Marinha, pareciam cientes de que os últimos acontecimentos
na China constituíam um verdadeiro desastre estratégico para o Japão. Que
houvesse essa consciência já não era mau, mas a questão de fundo
permanecia por resolver. Embora o governo estivesse a tomar medidas para
limitar os danos provocados pelas ações irrefletidas dos militares, o fato é
que lhe parecia que o país mergulhara numa guerra sem sentido que apenas
convinha aos seus próprios inimigos. Por muito território que conquistasse
na China, o Japão estava cada vez mais longe dos seus objetivos e dava
mesmo a impressão de se atolar num lamaçal sem fim. Era um problema de
dimensões estratégicas e não via modo de o resolver.

"Estar aqui a ver o meu país descer aos infernos faz-me mal à saúde",
acabou por confessar. "Queria por isso, honorável diretor, e caso não veja
inconveniente, solicitar-lhe a gentileza de me transferir para uma embaixada
longe da Ásia."

O diretor do bureau europeu recostou-se no seu lugar e estudou o rosto
do subordinado. Havia já algum tempo que intuía a sua frustração com o
rumo que o Japão tomara. Precisava dele ali em Tóquio, mas a verdade é
que, se Fukui permanecesse, e considerando a crescente irritação de que
dava mostras, quem sabe se não acabaria por fazer algum disparate?

"Muito bem", assentiu. "Poderei recomendar ao senhor ministro que o
transfira para uma das nossas embaixadas. A Europa parece-lhe um bom
destino?"



O olhar de Fukui iluminou-se.
"Excelente!", regozijou-se. Estreitou as pálpebras, esperando contra a

esperança, e decidiu arriscar um novo pedido. "Seria demasiado
atrevimento da minha parte rogar que me colocassem em... em Lisboa? E
que ando há anos a aprender afincadamente o português. Além disso, desde
muito novo sinto um grande fascínio por Porutogaru. A minha família é de
Nagasaki e... enfim, compreende... "

O superior hierárquico abanou a cabeça.
"Lamento, mas Porutogaru está longe de ser uma das prioridades da

nossa política externa." Tirou uma pasta da gaveta da secretária e abriu-a.
"Existe no entanto uma vaga numa outra embaixada no continente europeu.
Não sei se irá gostar, mas é neste momento a única opção ao nosso dispor."

"Ponha-me onde for preciso", aceitou Fukui, escondendo a decepção.
"Desde que seja longe daqui, fico-lhe imensamente agradecido."

O diretor do bureau europeu levantou-se e encaminhou-se para o grande
mapa da Europa que tinha pregado à parede com pinos assinalando as
capitais onde o Japão dispunha de representação diplomática, vermelhos no
caso das embaixadas, brancos nos locais onde só havia consulados. Ergueu
o braço e pousou o indicador no centro do continente sobre um pionés
vermelho, apontando assim o destino do subordinado. "Berlim."



XVII

O quartel-general do Kempeitai em Peiping era um edifício obscuro no
centro da cidade. Quando chegaram diante dele, Mei-xing e Lian-hua
detiveram-se no outro lado da rua e ficaram a contemplá-lo com o medo a
queimar-lhes os olhos. A sua vontade era dar meia volta e fugir, mas não
tinham o direito de o fazer. Se queriam salvar o chefe da família, hipótese
que já haviam percebido ser ínfima mas na qual se sentiam forçadas a
acreditar, teriam mesmo de lá entrar.

"Vamos, mãe", disse Lian-hua, ganhando coragem. "Não há outro
remédio. Não é a mãe que costuma dizer que há sempre ouvidos no outro
lado do muro? Quem sabe se do outro lado deste não haverá alguém que
nos escute?"

O velho provérbio chinês deu forças a Mei-xing. Pegou na mão da filha
e atravessaram assim a rua, entrando no edifício agarradas uma à outra e
intimidadas pelos olhares perscrutadores dos japoneses fardados que
circulavam pelo átrio. Perguntaram pela secretaria e foi-lhes indicado um
guichê à esquerda diante do qual se aglomeravam várias chinesas; parecia
evidente que se tratava de familiares de outros detidos. Puseram-se na fila e
aguardaram pacientemente a vez delas.

Quando a oportunidade chegou, acercaram-se da janelinha e, ao
olharem para o funcionário do outro lado do balcão, ficaram paralisadas.

"Dong?!"
O chinês colaboracionista que atendia era, nem mais nem menos, o

antigo pretendente de Lian-hua, Yuan Dong. O rapaz ficou a olhá-las tão
embasbacado como elas, mas ainda mais embaraçado.

"Ah... uh...", gaguejou. "Bom... bom dia."
Por momentos não souberam o que dizer, tão chocados se sentiam umas

e outro. Fora então naquela repartição que Dong encontrara trabalho!,
perceberam Lian-hua e a mãe. Na sede do Kempeitai em Peiping. Pelos
vistos a moeda de troca para Yuan Bo se ter tornado gerente do Banco
Sumitomo não fora apenas a delação de Bang; tivera também de pôr o filho
a trabalhar para as forças ocupantes. A família inteira havia-se tornado
colaboracionista.

Lian-hua teve vontade de cuspir na cara do antigo pretendente. A
traição dele e da família, aos Yang e à China, era intolerável. Porém, não



estava em condições de o fazer. Mais ainda, na emergência que viviam não
só não se podiam dar ao luxo de fazer inimigos entre os colaboracionistas
como precisavam até da sua ajuda. Reconsiderou. Vendo bem, Dong
poderia mesmo revelar-se uma dádiva dos céus. O que Lian-hua precisava
era de o pôr do seu lado.

"Ainda bem que te encontro aqui!", disse a garota com fingido alívio.
"Precisamos da tua ajuda. O meu pai foi preso na noite passada e temos de
o libertar. Será que nos podes auxiliar?"

"Com... com certeza", anuiu Dong, ainda encabulado. "Vou... vou
consultar o auto da detenção."

Desapareceu por alguns instantes e regressou com um dossiê na mão.
Pousou-o diante dele e abriu-o, folheando o seu conteúdo. Tratava-se da
pasta com os documentos sobre as detenções da véspera. Depois de os
localizar, procurou a referente ao pai de Lian-hua.

"Yang Bang, não é?", murmurou quando deu com a ficha que
procurava. "Aqui está." Leu o texto. "'Detido e julgado sumariamente
segundo os procedimentos da lei marcial por atividades subversivas.'"
Levantou a cabeça e encarou as duas mulheres diante dele. "Será executado
amanhã."

"Já foi julgado?", estranhou Lian-hua. "Podemos falar com o advogado?
Dás licença que vejamos o processo?"

Dong abanou a cabeça.
"Receio que não haja advogados nem processos para consulta", disse

com constrangimento. "O Kempeitai tem o seu próprio tribunal, o gunritsu
kaigi, que dispensa as formalidades habituais de um processo civil. Como
disse, tratou-se de um julgamento sumário."

"Mas... tem de haver alguma coisa que possamos fazer", insistiu Lian-
hua, sentindo o chão fugir-lhe de baixo dos pés. "O meu pai não fez nada
daquilo de que o acusam. Queremos recorrer."

"Não há nada que se possa fazer", disse ele. "Não há recursos em casos
destes."

A garota começou a chorar.
"Tens de nos ajudar, Dong!"
"Mas... mas nada disto depende de mim. Os japoneses é que tomam as

decisões, eu não passo de um simples funcionário administrativo que..."
"Ajuda-nos, por favor!"



O olhar do funcionário fixou-se nos olhos azuis lacrime- jantes de Lian-
hua. Permaneceu alguns segundos em silêncio a contemplá-la e só depois
falou.

"Aguardem uns minutos aí no átrio", indicou. "Conheço um oficial que
talvez vos possa ajudar. Vou falar com ele e já vos chamo."

Dong pediu a um colega que o substituísse no guichê e afastou-se. As
duas abandonaram também o balcão e foram para a porta do átrio. Tentaram
acalmar-se, mas moviam-se de um lado para o outro, irrequietas e
consumidas pela ansiedade.

"Temos de ter esperança!", sussurrou Lian-hua, secando as lágrimas.
"Felizmente que nos apareceu o Dong. Acho que ele vai ajudar-nos a
resolver isto."

"Tinhas razão, há sempre ouvidos no outro lado do muro." "É verdade."
Mei-xing estacou e observou a filha, como se tivesse sido assaltada por

um pensamento.
"Achas que ele consegue mesmo salvar o teu pai?"
A garota assentiu.
"Tenho a certeza que sim."
A mãe, no entanto, não estava convencida.
"Sabes o que te digo? Se calhar nunca irão recuar na decisão sobre o teu

pai e só nos vamos meter em sarilhos." Pôs o polegar na boca e mordiscou a
unha, indecisa. "O que achas?" A dúvida foi acolhida por Lian-hua com um
encolher de ombros e o olhar perdido num ponto indefinido da rua; parecia
indiferença mas na verdade era a expressão da impotência. "Não depende
de nós."

Só meia hora depois Dong apareceu no átrio, mas veio com o sorriso de
quem trazia boas notícias.

"Andem, venham daí!", chamou-as com gestos apressados. "Consegui-
vos uma audiência com um oficial do Kempeitai. Foi uma sorte porque é
uma pessoa muito bem posicionada na estrutura e tem poder para mexer uns
cordelinhos."

Levou-as para o primeiro andar. Atravessaram um longo corredor vazio,
ouvindo os passos a ecoarem, e só pararam ao fundo, diante de uma porta
entreaberta. O funcionário fez-lhes sinal de que aguardassem e desapareceu
no interior. Momentos depois voltou a surgir e convidou-as para entrarem.

O espaço que encontraram era um gabinete amplo, com as paredes
decoradas pela bandeira do Sol nascente, uma variante da bandeira do Japão



que mostrava um disco solar vermelho de onde saíam dezesseis raios, e um
retrato do imperador Showa. A um canto do gabinete, sentado atrás de uma
secretária, estava um militar japonês de alta patente ocupado a consultar
papéis.

Quando as sentiu entrar, o oficial levantou os olhos e fez-lhes com os
dedos sinal de que se aproximassem da secretária. Não havia cadeiras, pelo
que ficaram ambas de pé diante do japonês.

"Não se esqueça de me trazer a outra pasta que lhe pedi", disse num
chinês sofrível o oficial para Dong. "Agora pode retirar-se."

O funcionário colaboracionista fez uma vênia de noventa graus, à
japonesa.

"Sim, meu coronel."
Logo que Dong abandonou o gabinete, o oficial voltou-se para as duas

visitantes.
"Sou o coronel Miyamoto Sawa, responsável do Kempeitai pela seção

de recrutamento de jugun-ianfu. Em que vos posso ser útil?"
As duas visitantes não sabiam o que era jugun-ianfu; tratava-se de uma

expressão japonesa de que nunca tinham ouvido falar. Em boa verdade, nem
sequer lhes interessava. O importante é que estavam perante um alto oficial
do Kempeitai, alguém com poder de vida e de morte dentro da temida
polícia militar nipônica. Se alguém as podia ajudar era sem dúvida ele.

"E por causa do meu marido, honorável coronel", soprou Mei-xing num
fio de voz, intimidada pelo olhar duro do oficial. "Foi detido ontem e
informaram-nos de que já terá sido julgado sumariamente e... e será
executado amanhã. Como compreende, gostaríamos de lhe pedir que..."

"O seu marido é um bandido", interrompeu-a o coronel Sawa num tom
gelado. "Além de ser membro do Kuomintang e autor de artigos publicados
no Ocidente difamando a sagrada nação do Japão, e o pegamos em flagrante
tentando se armar com explosivos destinados a matar soldados de sua
majestade imperial que se encontram na China com o único intuito de
ajudar os chineses a se libertar dos capitalistas ocidentais e dos imperialistas
russos e estabelecer a ordem e o progresso. Não tivemos alternativa que não
fosse condená-lo à morte. Será executado amanhã de manhã com uma
espada, por decapitação."

As duas mulheres soluçaram e as lágrimas marejaram suas pálpebras.
"Mas, honorável coronel, com o devido respeito, deixe-me dizer-lhe que

deve haver um equívoco", argumentou Mei-xing, esforçando-se por manter



a compostura. "Mesmo que o meu marido tenha sido arrastado por más
influências e apanhado com explosivos, a verdade é que não os detonou e
estou segura de que nunca iria detoná-los. Sabe, ele não passa de um
acadêmico, um teórico que vive no mundo dos livros, não é um homem de
ação. Dá aulas na Universidade de Yenching, que, como decerto é do seu
conhecimento, pertence aos americanos. De resto, contactei esta manhã por
telégrafo o senhor vice-reitor da universidade, o distinto professor Sullivan,
pessoa muito próxima do embaixador americano e com muitos contatos em
Washington. O problema é que o eminente professor Sullivan se encontra
neste momento em Sichuan. Vai apanhar ainda hoje o comboio para vir aqui
a Pequim falar com vossas excelências e estou certa de que, após a sua
intervenção, este equívoco lamentável será desfeito e tudo ficará
esclarecido a contento de todas as partes e sem necessidade de envolver o
governo americano. Rogo-lhe por isso honorável coronel, que adie a...
enfim, o... o ato até o professor Sullivan chegar."

O oficial do Kempeitai permaneceu uns cinco segundos em silêncio, um
tempo tão longo que lhes pareceu insuportável. Manteve-se sempre hirto na
cadeira, o corpo imóvel como uma estátua; apenas os olhos rasgados
mexiam, saltitando entre as duas chinesas perfiladas diante dele. Lian-hua
sentiu-se despida por aquele olhar perscrutador e tentou desviar a atenção,
mas estava de frente para o homem e não podia deixar de o encarar. O
japonês era um indivíduo de rosto largo e cabelo cortado à escovinha, as
sobrancelhas carregadas como se estivesse permanentemente zangado, os
lábios espessos e o nariz achatado; parecia uma pessoa austera, rude e
exigente.

Ao fim daquela pausa infindável, o coronel Sawa levantou-se,
contornou devagar a secretária e acercou-se delas. Deteve-se primeiro
diante de Mei-xing e estudou-a por alguns segundos, como um oficial a
examinar um soldado alinhado na parada. Depois deu um passo para o lado
e imobilizou-se à frente de Lian-hua. Inclinou-se para ela, ao ponto de as
duas caras ficarem a uma distância equivalente a uns meros três dedos, e
estudou-lhe os olhos azuis com atenção. A seguir endireitou-se com um
assobio de aprovação.

"Ele tinha razão, sim senhor", murmurou, aparentemente
impressionado. "É notável."

"Perdão, honorável coronel?"



O oficial ignorou a interpelação da garota. Recuou um passo e
contornou as duas mulheres, observando-as por trás; dir-se-ia um criador de
gado a inspecionar animais. Deu outra vez a volta e plantou-se diante delas
de novo, as pernas abertas e os braços atrás das costas.

"As senhoras sabem quem eu sou?"
A pergunta foi formulada muito devagar. Nem a mãe nem a filha

perceberam onde ele queria chegar. O japonês havia dito o seu nome no
início da audiência, mas com os nervos nenhuma o tinha fixado.

"O honorável coronel é... é um oficial do Kempeitai."
Mei-xing fechou momentaneamente os olhos, fazendo votos ardentes de

que tivesse dado a resposta adequada.
"Hai!", assentiu o oficial em japonês. "Como vos disse, sou o coronel

Sawa e estou encarregado do recrutamento de jugun-ianfu. Sabem o que são
jugun-ianfu?"

Dessa vez decoraram o nome Sawa; tratava-se de um pormenor
demasiado importante para ser descurado. Contudo, nenhuma conhecia a
expressão japonesa que ele pronunciara. Abanaram ambas negativamente as
cabeças, embora a única a verbalizar a resposta tenha sido Mei-xing.

"Não, honorável coronel."
A filha esforçava-se por permanecer calada e deixar a despesa da

conversa à mãe, mas por algum motivo o coronel Sawa parecia mais
interessado nela. A sua beleza de princesa e os exóticos olhos azuis não
eram decerto alheios a esse comportamento, o que a ambas pareceu
inquietante.

"As jugun-ianfu são as senhoras de conforto militar", explicou, o olhar
cravado em Lian-hua para avaliar o efeito das suas palavras. "Presumo que
percebam agora ao que me refiro..."

Apesar de o homem do Kempeitai encarar a garota, voltou a ser a mãe a
responder.

"Eu...", hesitou Mei-xing, uma terrível suspeita de repente a ensombrar-
lhe o coração. "Não, não sei o que sejam. Na verdade, e como lhe disse,
honorável coronel, estamos aqui apenas por causa do meu marido. Rogo-lhe
que leve em consideração a..."

"Os nossos soldados sentem-se muito sós", interrompeu-a o coronel
Sawa, como se o destino do marido condenado à morte fosse assunto
irrelevante perante o drama da solidão dos soldados japoneses. "Sabem
como é, deixaram as mulheres e as namoradas na nossa pátria sagrada e



vieram para uma terra distante ajudar os outros povos proletários da Ásia,
como por exemplo o vosso. Mas os nossos bravos homens suspiram por
companhia. De resto, deixá-los à solta tem-se revelado uma política
desastrada, como devem calcular. Decerto já ouviram falar nos lamentáveis
acontecimentos de Nanquim." Estreitou os olhos, como se as testasse. "Ou
não?"

Elas entreolharam-se, temerosas.
"Uh... sim."
"Uma infelicidade. A forma como as senhoras de Nanquim foram

tratadas quando a cidade foi libertada pelo invencível Exército Imperial foi
justamente fruto dessa... digamos, solidão que assaltou os nossos
indomáveis combatentes. Para evitar situações semelhantes, o Kempeitai foi
agora encarregado de recrutar jügun-ianfu que deem conforto aos nossos
valorosos soldados nas suas horas de profunda solidão em terra tão distante
da sua amada pátria. Acontece que a tarefa de recrutamento em Pequim me
foi entregue."

As duas mulheres começaram a tremer, horrorizadas com o que ouviam.
"O honorável coronel que me desculpe", insistiu Mei-xing, determinada

a resistir. "Esse assunto não nos diz respeito. Viemos aqui implorar a sua
ajuda no caso do meu marido, nada mais."

O coronel Sawa balançou afirmativamente a cabeça.
"Bem sei, bem sei", anuiu em tom suave, quase doce. "E garanto-vos

que existem boas possibilidades de vos ajudar. Estou pronto a mover
influências nesse sentido."

As palavras animaram as duas mulheres e extraíram delas suspiros de
alívio. Afinal Dong, e apesar de tudo, sempre dissera a verdade. Pela
primeira vez viam realmente entreabrir-se uma janela de esperança.

"Agradeço-lhe muito, honorável coronel", disse Mei-xing,
multiplicando-se em vênias profundas, fiel ao velho ditado chinês segundo
o qual, se tiveres de fazer uma vênia, é melhor fazê-la muito baixa. "Nem
sabe a emoção que me invade!" Lembrou-se da palavra japonesa que
significava "obrigado" e pronunciou-a a cada vênia. "Arigato! Arigato!
Arigato!"

O homem do Kempeitai deu um passo na direção dela e fitou-a com
intensidade.

"Os agradecimentos só são válidos desde que devidamente
acompanhados por atos correspondentes, minha senhora. Caso contrário,



não passam de palavras ocas, não acha?"
A chinesa engoliu em seco.
"O que... o que poderei fazer, honorável coronel, para exprimir por atos

a minha infinita gratidão?"
O fantasma de um sorriso desenhou-se no rosto do coronel Sawa. Sabia

que as tinha sob o seu jugo. Era só conduzir a conversa e manipular-lhes os
anseios e os medos.

"Como disse, estou encarregado de recrutar jugun-ianfu para confortar
os nossos indomáveis soldados. Gostaria de saber se haverá disponibilidade
da vossa parte para ajudar o Exército Imperial nessa nobre missão."

As duas mulheres fecharam os olhos e suspenderam por momentos a
respiração. Em que miserável grau de desonra o indigno Dong as havia
metido? O que lhes era pedido estava para lá do aceitável. Mas, por outro
lado, deixarem o pai e marido ser decapitado quando lhes era dada uma
oportunidade para impedirem esse terrível ato, mesmo que tal oportunidade
as cobrisse da mais profunda das vergonhas, também se lhes afigurava
inconcebível.

"Eu... eu teria muita honra em ser escolhida para cumprir as minhas
obrigações de sacrifício para com o meu marido", balbuciou Mei-xing com
mais uma vênia, esta não de agradecimento, mas de dever. "Estou à sua
disposição, honorável coronel."

"A senhora é uma velha", cortou o oficial do Kempeitai com secura.
"Não tenho utilidade para si."

"Tenho quarenta e dois anos, honorável coronel..."
O japonês ignorou-a e voltou-se de novo para Lian-hua.
"É a sua filha que me interessa."
A garota sentiu o chão rodopiar e cambaleou, mas conseguiu manter-se

de pé; era como se o mundo de repente desabasse. Transformara-se numa
sonâmbula mergulhada num pesadelo. Como era possível que Dong a
tivesse arrastado para aquela situação? Ao mesmo tempo a mãe caiu de
joelhos diante do japonês e prostrou-se com a testa colada ao chão.

"A minha menina não!", gemeu numa suplica, as lágrimas a correrem-
lhe pela cara. "Faça o que quiser de mim, honorável coronel, mas deixe a
minha menina em paz! Por favor, deixe-a em paz. E apenas uma criança,
nada sabe sobre estas coisas..." O coronel Sawa respirou fundo, como se
estivesse desapontado, e voltou para a sua cadeira.



"Longe de mim a ideia de vos forçar a fazer o que não querem", disse,
sentando-se. "A execução está marcada para as oito da manhã e o corpo ser-
vos-á entregue ao princípio da tarde. A cabeça estará numa caixa em
separado. Tratem dos pormenores na secretaria." Pegou nos papéis que
consultava quando as duas haviam entrado no gabinete e voltou para eles a
sua atenção. "Tenham um bom dia, minhas senhoras."

Pressionadas pela necessidade de tomarem uma decisão rápida, mãe e
filha entreolharam-se, angustiadas e sem saberem o que fazer para escapar
daquela armadilha. A possibilidade de salvarem Bang, que por artes
mágicas se havia tornado tão real ainda momentos antes, parecia agora à
beira de se esfumar. Isso era algo que não podiam consentir.

"Eu..."
O militar japonês levantou os olhos dos papéis e fingiu surpresa por vê-

las diante dele.
"Ainda aí estão?" Apontou para a porta. "Façam o favor de se retirar,

estão dispensadas."
As duas mulheres vacilaram, simulando movimento para ganhar uns

instantes mais, e voltaram a trocar um olhar de desespero e desorientação.
O homem do Kempeitai tornara a situação muito clara e Lian-hua, passado
o choque inicial, tomou consciência de que a vida do pai estava nas suas
mãos. Ela e só ela o poderia salvar. A hipótese impensável teria de ser
pensada.

"Se... se eu aceitar, o senhor libertará o meu pai?"
O coronel Sawa abanou a cabeça.
"Uma coisa dessas não é possível." Levantou um dedo, fazendo uma

ressalva. "O que podemos fazer é suspender-lhe a pena de morte.
Alegaremos que surgiram dúvidas sobre a sua culpa e enquanto elas não
ficarem esclarecidas o seu pai permanecerá detido. Ao fim de algum tempo
ninguém se lembrará do caso e ele safar-se-á. Na prática será uma
comutação da pena."

"E que garantias temos de que será bem tratado?"
"Poderei conceder à sua mãe direito de visita uma vez por semana.

Além disso, será autorizada a levar-lhe comida, agasalhos e medicamentos."
Abriu as mãos, como se expusesse uma evidência. "E um bom acordo.
Aproveite-o."

Lian-hua fechou-se por momentos em si própria. O preço a pagar para
salvar o pai era demasiado alto. Pediam-lhe que se tornasse uma prostituta



ao serviço do exército japonês, uma ideia absolutamente inconcebível umas
horas antes. Era incrível como um evento simples podia mudar tanto a vida
de uma pessoa em tão pouco tempo! Até esse dia, a única dúvida que tinha
sobre a sua vida era se o seu futuro seria mais ou menos feliz. Casaria com
um americano e iria viver para a América, como desejava a mãe? Ou unir-
se-ia a um alto quadro chinês com ascensão rápida no Kuomintang?

As dúvidas maravilhosas tinham-se esfumado, substituídas por certezas
terríveis. O seu futuro seria afinal trágico. Sentiu um nó na garganta e teve
dificuldade em respirar. Estaria amaldiçoada? Já em menina passara uma
enorme provação quando fora raptada pelo bando de Mao Tsé-tung e tivera
de correr mil riscos para conseguir regressar a casa. Depois Dong e a sua
família tinham-na feito perder a face. Não que se tivesse importado por não
casar com aquele miserável, mas mesmo assim não se livrara do embaraço
perante a família. E agora... agora aquilo! Não sabia sequer se conseguiria
suportar a vida de uma prostituta ao serviço de um exército inteiro. Se não
conseguisse, teria de se mentalizar de que o pai seria decapitado. Jamais se
perdoaria uma coisa dessas. Não era para com os pais o primeiro dever de
uma filha chinesa? Não tinha a obrigação de se sacrificar pelos seus
progenitores? A decisão teria de ser tomada.

Mas não era fácil.
"Dou-lhe a resposta depois do almoço."



XVIII

Ao fim de dez minutos a vasculhar no quarto, Nadejda sentou-se na
cama e rendeu-se à evidência. O batom tinha desaparecido. Consultou o
relógio e percebeu que, com todo aquele atraso, apenas dispunha de quinze
minutos para terminar a maquilhagem, sair de casa e apresentar-se na May
May Boutique. A patroa detestava que chegasse tarde e anunciara-lhe que
lhe cortaria o salário cinco por cento de cada vez que entrasse ao serviço
depois da hora. Teria mesmo de se despachar.

"E agora?"
Considerou as suas opções. Poderia ir sem os lábios pintados, claro, mas

queria estar bonita quando mais tarde se encontrasse com o namorado.
Além do mais, sabia que May May dava enorme importância ao aspeto da
sua vendedora e não era difícil adivinhar porquê. Num período tão difícil
como aquele, em que a clientela já escasseava na loja, uma empregada de
uma boutique que não estivesse impecavelmente apresentada, e a
maquilhagem fazia parte de todo o conjunto, teria maior dificuldade em
convencer as poucas clientes que ainda apareciam na loja a comprarem os
vestidos. Essa possibilidade estava fora de questão.

Sem perder mais tempo, abandonou o quarto e atravessou o apartamento
em passo rápido. Só parou diante da porta do quarto de Ludmila. Deu três
toques na madeira e aguardou, mas ninguém respondeu. Insistiu e voltou a
bater, dessa vez com mais força.

"Abre a porta, Mila!", implorou como uma criança mimada, dando
saltinhos de impaciência. "Como é possível dormires a manhã toda, sua
preguiçosa? Abre a porta, vá! Depressa!"

Já tinha reparado que à noite a amiga regressava a casa sempre muito
tarde; a única vez que se dera ao trabalho de abrir um olho e espreitar o
relógio verificara que eram cinco da madrugada. Não admirava que
passasse as manhãs a dormir.

Ao fim de várias batidas insistentes ouviu finalmente barulho do outro
lado. Ludmila parecia ter acordado. Instantes depois a porta acabou por se
abrir. Com os olhos inchados e semi- cerrados de sono, a ruiva espreitou
pela frincha e escancarou a boca num bocejo.

"Hmm?", perguntou, estremunhada e de voz arrastada, como se tivesse
preguiça até de pronunciar as palavras. "O que é?"



"Empresta-me o teu batom."
A amiga encarou-a com uma expressão vazia; estava tão ensonada que

nem sequer entendera o que lhe fora dito. "Hã?"
Os minutos corriam e não havia tempo a perder. Nadejda impacientou-

se e empurrou a porta, invadindo o quarto e disparando os olhos em todas as
direções à procura do batom.

"O batom, Mila? Onde tens o teu batom? O meu desapareceu, se calhar
foi o raio da velha que o levou, e tenho de sair depressa para o emprego
porque senão a May May dá cabo de mim. Onde diabo escondeste a
porcaria do batom?"

"Hã? O... o batom? Qual batom?"
Ainda estremunhada, Ludmila não recuperava o raciocínio

suficientemente depressa para as necessidades da visitante. Nadejda pôs-se
a vasculhar tudo. Abriu a carteira da amiga e, além do rímel e de uma mão-
cheia de notas de dez dólares, valor que lhe arrancou um momentâneo esgar
de admiração pois não esperava que Ludmila tivesse tanto dinheiro, não
vislumbrou o batom. A seguir procurou na mesinha de cabeceira, espreitou
por baixo da cama e abriu as gavetas, sempre apressada. Nada.

Viu que havia três caixas pousadas numa prateleira e destapou-as, na
expectativa de encontrar aí os produtos da maquilhagem da amiga,
incluindo o batom milagroso. Ao levantar a primeira tampa, contudo,
suspendeu o gesto no ar e escancarou a boca de estupefação. Dentro da
caixa havia centenas de notas de cinco e dez dólares de Xangai, e muitas
outras de dólares americanos e libras esterlinas.

Virou-se para trás, desconcertada, e fitou a amiga, que já parecia
totalmente desperta.

"Meu Deus, Mila!", exclamou, chocada. "Tens aqui uma fortuna no
quarto!"

Num acesso de irritação, Ludmila empurrou-a para o lado e fechou a
caixa onde guardava o dinheiro.

"Olha lá, Nadija, isso são maneiras?", protestou. "Que ideia é essa de
me entrares assim no quarto e te pores a... a..."

Embaraçada, Nadejda recuou para a porta.
"Desculpa, não sabia que... que tinhas isso aí. Estava só à procura do teu

batom. O meu desapareceu e preciso de acabar a maquilhagem para ir para
o emprego, senão a May May corta-me o salário e eu ando de contas
apertadas."



A amiga suspirou e, já conformada, meteu a mão numa gaveta e extraiu
de lá um pequeno cilindro vermelho, que estendeu à visitante.

"Toma lá."
Nadejda pegou no batom.
"Obrigada." Atirou um olhar fugidio à caixa que guardava o dinheiro.

"Desculpa..." Ludmila forçou um sorriso e encolheu os ombros, mostrando
que já não estava zangada.

"Não faz mal."
A ponta do batom desenhou um traço vermelho no lábio superior de

Nadejda. A garota executava o movimento devagar, os olhos presos à
imagem refletida no espelho. Depois teria de aplicar um pouco de blush que
lhe desse cor às faces e ficaria enfim pronta para sair para o emprego.

Ouviu um toque na porta.
"Entre."
A porta do quarto abriu-se e a cabeça ruiva de Ludmila espreitou para o

interior.
"Posso?"
"Olha que estou com pressa, Mila."
A amiga indicou com o polegar o seu quarto.
"Queria explicar-te o que viste..."
Nadejda percorria já o lábio inferior com o batom e mantinha a atenção

presa ao espelho.
"Não tens nada a explicar. Eu é que não me devia ter posto a vasculhar

nas tuas coisas."
Ludmila insistiu.
"Aquilo que viste é o meu pé-de-meia." Suspirou. "Sabes, um dia quero

ir para a América e preciso de dinheiro para isso. Não posso chegar lá de
mãos a abanar."

A observação fez Nadejda interromper a maquilhagem e virar-se para a
amiga.

"Isso é mais do que um pé-de-meia, Mila. E uma fortuna!" Baixou o
tom de voz, com receio de que a dona do apartamento a ouvisse. "Desculpa
a indiscrição, mas onde diabo arranjaste tu tanto dinheiro? Andas a assaltar
bancos?!"

"Foram os meus namorados que me deram."
"Ena, que ricos namorados!", exclamou Nadejda, ainda com um olhar

incrédulo. "Com quem andas tu, garota? Com Sir Victor Sassoon?"



"São uns namorados generosos que tenho por aí. Por quê? Não me digas
que queres conhecê-los..."

"Claro", riu-se Nadejda. "Quem não gostaria de ter namorados assim?
Apresentamos, vá lá."

A amiga encostou-se à ombreira da porta e fitou-a da cabeça aos pés,
como se a medisse.

"Olha lá, que idade tens tu?"
"Dezassete."
Ludmila abanou a cabeça com uma expressão condescendente.
"Ainda és muito nova..."
"Olha, olha... Que eu saiba só tens mais três anos que eu."
A amiga sacudiu uma madeixa de cabelo ruivo que lhe caíra sobre a

testa e ergueu uma sobrancelha, provocadora.
"És virgem?"
A pergunta apanhou Nadejda de surpresa. Pestanejou, como se tivesse

sido esbofeteada, e hesitou sobre o que deveria responder. Dir-lhe-ia que
perdera a virgindade com o pai? Ou que por vezes trazia Custódio às
escondidas para o seu quarto?

"Desculpa?", devolveu, contornando a pergunta. "O que tens tu a ver
com isso?"

A interlocutora esboçou um esgar de indiferença.
"Eu? Nada", devolveu com sobranceria. "Tu é que me pediste que te

apresentasse os meus namorados."
"Estava a brincar, Mila. Já tenho namorado e estou muito bem servida."
"Pois sim, mas não é como estes."
"O que têm esses de melhor?"
"Estes dão coisas... mas exigem outras. Como deves calcular, nenhum

estará interessado em gastar dinheiro contigo se o mais que lhe deres forem
uns beijinhos castos na testa." Arqueou as sobrancelhas com malícia. "Isto é
pessoal que quer ação..."

Nadejda corou e não soube o que dizer. Incapaz de encontrar uma ideia
ou uma simples palavra de resposta, levantou-se bruscamente, a
maquilhagem por concluir pois não chegara a pôr blush, pegou a carteira e
saiu do quarto, obrigando a amiga a sair também.

"Já estou atrasada."
Os passos impacientes de May May ressoaram no soalho envernizado

da boutique. A patroa passara a última meia hora plantada à porta do



estabelecimento a observar o trânsito e os transeuntes que passavam pela
avenue Joffre, mas cansara-se da espera e voltara para junto da empregada
russa.

"Isto está muito mal!", resmungou, abanando a cabeça. "Ayah, é uma
grande crise! Já viste isto, Nadija? Vai para uma semana que não vendemos
um único vestido!"

"Tenha calma, May May", disse Nadejda. "A guerra já acabou aqui em
Xangai e em breve as clientes estarão de volta, fique descansada."

"Acabou em Xangai no ano passado, é verdade, mas continua na China.
Isso não é nada bom. A matança que os japoneses fizeram em Nanquim e o
barco americano que afundaram no Yangtsé assustaram os europeus e os
americanos. Os yang guizi estão todos a fugir."

"Não estão nada."
"Estão, sim." Apontou para a avenue Joffre diante da loja. "Não vês que

há menos ocidentais na rua? Ainda há pouco estive a contá-los." O
indicador e o dedo do meio formaram um V. "Em meia hora só vi dois." Pôs
os dedos diante da cara da empregada, para sublinhar o significado daquele
número. "Dois, vê lá tu!"

Incrédula, a garota desviou o olhar para a rua e observou de imediato
duas mulheres europeias a passarem diante da loja.

"Olhe, vão ali mais duas!", exclamou. "E, para dizer a verdade, tenho
visto muitos europeus na rua."

"Tu vês russos, Nadija. Russos que não podem voltar para a Rússia e
não têm onde cair mortos." Apontou para o soalho. "Mas quem me faz as
compras aqui na boutique não são as russas, que mal têm dinheiro para
comer quanto mais para comprar roupa de Paris. São as americanas e as
inglesas, percebes?" Voltou a indicar a rua. "E essas estão a ir-se embora,
menina."

Nadejda pareceu cética.
"Que exagero!"
"Duvidas? Então vai espreitar as bancadas no hipódromo e no

canídromo durante as corridas e vai ao Jai Alai ver quem lá está a assistir à
pelota basca. Vai lá para perceberes que grande parte das inglesas e das
americanas não se encontra em parte nenhuma. Foram-se. Não viste os
barcos grandes partirem? As americanas foram no President Taft e as
inglesas no Rajputana. Sem elas em Xangai, minha linda, ninguém me
compra nada." Pegou no livro da contabilidade e folheou-o, como se



quisesse fazer uma demonstração. "Olha para isto." Pôs a unha pontiaguda e
pintada de vermelho sobre o saldo negativo. "Os prejuízos começam a
acumular-se." Esboçou um gesto no ar. "Ay ah, uma catástrofe!"

"Temos de ter calma, May May", disse a russa, começando a ficar
preocupada com o pessimismo da patroa. "A situação vai melhorar, tenho a
certeza. Quando as coisas regressarem ao normal, as inglesas e as
americanas voltam. E só aguentarmos os maus tempos. Não se esqueça que
depois da tempestade vem sempre a bonança."

A chinesa fechou o livro de contabilidade e estreitou as pálpebras, como
sempre que se embrenhava nos seus pensamentos. Ficou assim alguns
segundos, a matutar no problema.

"Sabes, Nadija, os meus pais ensinaram-me que é melhor fechar
depressa um negócio ruinoso do que estourar todas as nossas poupanças a
mantê-lo", disse com súbita serenidade, como se se preparasse para fazer
um anúncio solene. "O mau carma parece ter-se instalado em Xangai. Se até
ao final da semana não vendermos nem mais um vestido, sabes o que vou
fazer?" "Teremos de ser mais agressivas", sugeriu a empregada, não
querendo dar-se por derrotada. "Podemos mostrar os nossos vestidos no
Hotel Cathay, por exemplo. Ou os expomos no Bund. E uma boa ideia, não
é? Como passa tanta gente no Bund, incluindo as famílias mais abastadas de
Xangai, se os expuséssemos no passeio poderíamos angariar mais clientes
e..." A dona da boutique nem parecia escutá-la. Endireitou-se com um
suspiro resignado. O orgulho dos vencidos podia estar a morder-lhe a alma
mas a decisão acabava de ser tomada. "Vou fechar a loja."



XIX

Não que Lian-hua tivesse dúvidas sobre o que iria decidir. O horror de
ser responsável pela morte do pai parecia-lhe ainda maior que o de ser
usada como objeto de satisfação grotesca por bandos de homens
brutalizados pela guerra. Além do mais, repetia incessantemente para si
mesma, tinha o dever de sacrifício pelos pais. Se o coronel do Kempeitai
lhe oferecia a vida do pai em troca dos seus serviços como prostituta do
exército japonês, como poderia recusar tal proposta? A possibilidade de ele
morrer porque a filha se recusava a sacrificar-se era impensável.

As horas que ganhou não serviram pois verdadeiramente para tomar a
decisão, que estava tomada. Apenas queria tempo para ganhar balanço e
tentar habituar-se à ideia inconcebível. Precisava de se recolher em si
mesma antes de dar o grande salto no desconhecido e destruir a sua vida.

"Onde vamos agora?", perguntou a mãe, esforçando-se por manter a
calma. "Queres comer?"

A filha esboçou um gesto de indiferença; a sua mente estava bem longe
dali. Vendo-a apática, e lutando ela própria por se manter coerente, Mei-
xing puxou-a pelo braço.

"Anda daí."
Foram almoçar a um restaurante perto do quartel-general do Kempeitai.

Logo que o empregado depositou os pratos sobre a mesa, Mei-xing fitou-a e
ganhou coragem para falar.

"Viste o que fez o estúpido do Dong?", perguntou, a revolta a roer-lhe a
alma. "Como é possível que em vez de nos ajudar aquele miserável nos
tenha arrastado para isto?"

Lian-hua parecia anestesiada.
"Temos de salvar o pai."
"Não sei o que te diga, minha filha", murmurou. "Tens razão. Não

podemos deixar que o teu pai... o teu pai..."
A garota calou-a com o olhar e afastou a tigela de arroz que o

empregado lhe servira. Não precisava de comer, mas de paz interior. Cerrou
as pálpebras e recolheu-se em meditação, como vira o avô Lao fazer certa
vez no Pavilhão Púrpura do Jardim das Flores Esplendorosas, em Hunan,
procurando no espírito a harmonia que sabia jamais voltaria a experimentar
no corpo. Aprendera na infância o mingchao, a verdadeira religião chinesa,



e chegara o momento de se sacrificar para se mostrar à altura de tais
ensinamentos. Depois de os soldados a usarem, tinha consciência de que
nada voltaria a ser o mesmo. Perderia a inocência e o gosto de viver, seria
um pedaço de carne ao serviço dos homens, um corpo sem alma, o farrapo
de algo que um dia fora um ser humano. O lótus seria afinal manchado pela
lama.

"Mei ban fa, mei ban fa", murmurou, entoando a frase fatalista das
chinesas quando se veem forçadas a pôr o dever acima do desejo. "Não
tenho escolha, não tenho escolha."

As lágrimas brotaram-lhe dos olhos fechados e sentiu a mãe levantar-se
e abraçá-la, apertando-a contra si com a consciência de que estava à beira
de a perder.

"Minha filha, minha querida filha..."
Voltaram ao quartel-general do Kempeitai pelas duas da tarde. Foi Dong

que as acolheu, dessa vez sem dar sinais do menor embaraço. Mandou-as
aguardar de novo no átrio antes de desaparecer pelas escadarias, os passos a
ecoarem na pedra até se perderem à distância.

O tempo foi passando.
Meia hora, uma hora, hora e meia e ninguém apareceu. Lian-hua e a

mãe começaram a ficar inquietas; talvez o coronel tivesse mudado de
ideias. A garota amaldiçoou-se em silêncio. Devia ter chegado a acordo na
altura em que lhe fora dada oportunidade para isso. Se calhar deitara tudo a
perder quando pedira tempo para pensar; por causa desse erro trágico o pai
seria decapitado, o que significava que falhara nos seus deveres filiais.
Nunca seria capaz de se perdoar.

Ao fim de duas horas, no entanto, Dong reapareceu no átrio e, do fundo
das escadas, fez a Lian-hua sinal de que o acompanhasse. Mãe e filha
começaram a segui-lo, mas o colaboracionista indicou a Mei-xing que
ficasse onde estava.

"E só a Lian-hua."
Trocaram um olhar a roçar o pânico. O que significaria aquilo? Seria a

separação definitiva? Lian-hua ainda atirou ao antigo pretendente um olhar
a implorar que deixasse a mãe acompanhá-la. No entanto, o semblante
fechado de Dong tornou claro que isso não seria possível. Resignadas, as
duas abraçaram-se como se se despedissem.

"Coragem, minha filha", soprou-lhe a mãe ao ouvido. "Coragem. O teu
sacrifício prova que estás à altura dos teus antepassados."



Depois, a custo, incapaz de pronunciar sequer uma palavra em resposta,
a filha afastou-se. Lian-hua seguiu de cabeça baixa no encalço de Dong
como um cão atrás do dono e Mei-xing ficou no átrio a vê-la nas escadas, a
imagem da filha mais velha desfocada pelas lágrimas que lhe embaciavam
os olhos.

O coronel Sawa estava à janela a contemplar o casario de Peiping
quando Dong introduziu a garota no gabinete e se foi embora, deixando-a a
sós com o oficial do Kempeitai. O japonês permaneceu ainda um longo
instante de costas para Lian-hua, sempre a observar a paisagem, enquanto a
chinesa aguardava, trêmula e de pé diante da secretária, que ele se voltasse
e concluísse o terrível e sórdido negócio.

Ao fim de dois minutos, o homem do Kempeitai rodou sobre os
calcanhares e, depois de a apreciar à distância, abeirou-se dela. Voltou a
analisar-lhe os olhos invulgares e a seguir, a curiosidade satisfeita,
endireitou-se.

"Então?", perguntou. "O teu pai será executado ou a pena será
suspensa? Qual é o teu veredicto?"

"Aceito."
Um sorriso, tênue é certo, aflorou pela primeira vez ao rosto duro do

militar japonês.
"Excelente!", exclamou, esfregando as mãos. "Excelente!" Recuou um

passo para a observar melhor. "Despe-te."
"Agora?"
"Tens porventura problemas de audição?", perguntou o oficial com

secura. Instantaneamente, o seu semblante readquiriu a dureza habitual.
"Despe-te!"

A garota respirou fundo para ganhar coragem.
"O nosso acordo só é válido a partir do momento em que a sentença do

meu pai for suspensa", disse, tentando parecer mais firme do que se sentia.
"Não farei nada antes de ter essa confirmação."

"Despe-te!"
Lian-hua teve a impressão de ter falado para uma parede. A verdade, a

terrível verdade, é que se encontrava inteiramente à mercê daquele
estrangeiro que não conhecia de parte alguma. Além do mais era uma
mulher e como tal não tinha voz. Dela se esperava obediência aos homens e
que sofresse em silêncio. O calvário, percebeu com desânimo, começava
nesse instante.



Resignada à sua sorte, correu o fecho do chi pao e deixou o vestido cair-
lhe aos pés. Ficou em roupa interior; sentiu o coração bater com violência, o
peito a arfar, as pernas como gelatina por causa do medo que lhe secava a
garganta. Tremia como se tivesse frio.

"Tira o resto."
A chinesa engoliu em seco. Ainda pensou em levantar nova objeção,

mas percebeu que seria inútil. Se aceitara ser prostituta de um exército
inteiro, como poderia mostrar-se pudica perante o primeiro homem que lhe
aparecia? Tirou a roupa interior e ficou nua no meio do gabinete, o chi pao
e a roupa interior espalhados pelo chão.

Sentiu o japonês a esquadrinhar-lhe o corpo ao pormenor, percorrendo-o
com olhos analíticos, e evitou encará-lo. Espreitou os cantos da sala, a
bandeira do Sol nascente, o esgar mortiço do imperador Showa na
fotografia pregada na parede. Olhou para todo o lado menos para o homem
que lhe estudava a nudez.

"És virgem?"
Lian-hua assentiu com um movimento ansioso da cabeça, quase a

acreditar que isso poderia jogar a seu favor; talvez ele se apiedasse.
"Sim."
O japonês pareceu agradado. Não era claro se estava satisfeito pela sua

argúcia ou se por ela permanecer ainda intocada. Provavelmente pelas duas
coisas.

"Excelente." Começou a circular em volta dela, sempre a analisar-lhe o
corpo. Quando completou a volta, parou e encarou-a. "Pensando melhor,
não te quero para jugun-ianfu do Exército Imperial."

A chinesa soergueu uma sobrancelha, sem saber como interpretar o que
ele lhe dizia. Aquilo seria bom ou mau?

"O que... o que quer dizer com isso, honorável coronel?", atreveu-se a
perguntar. "O que devo fazer?"

"Elá uma tradição que vocês, os chineses, sabiamente preservaram e que
nós no Japão perdemos no meio dos ventos da modernização. Quero
recuperá-la, pelo menos enquanto viver aqui na China."

"Que tradição, honorável coronel?"
O coronel Sawa acocorou-se e pegou na roupa interior aos pés de Lian-

hua. Mergulhou o rosto no tecido íntimo branco e, de pálpebras fechadas,
cheirou-lhe os odores de mulher com um gemido de agrado. A seguir



levantou-se devagar e entregou-lhe as peças, indicando-lhe assim que se
vestisse.

"Serás a minha concubina."



XX

As bochechas do saxofonista negro pareciam balões prestes a rebentar,
mas o uivo melancólico do instrumento tinha uma tonalidade hipnótica e
parecia embalar a recepção dada na embaixada americana. A representação
diplomática encontrava-se instalada num velho palácio da Pariser Platz, a
meros dois passos das obras da enorme chancelaria que estava a ser
construída e que, dizia-se, seria em breve inaugurada pelo próprio Adolf
Hitler.

No grande salão da embaixada as conversas rumorejavam por cima do
som do saxofone, pontuadas por gargalhadas recorrentes, e todos
seguravam nas mãos copos com uísque, gim, Schnaps ou champagne.

"O ambiente está agradável, não achas?"
A pergunta de Artur foi acolhida quase com indiferença pela mulher,

que bebericava distraidamente uma taça de champagne efervescente.
"Hmm-hmm."
"Já viste o saxofonista? Dizem que veio diretamente de Nova

Orleans..."
"Pois."
"Gostas do jazz? Tem um som curioso, não tem?"
"Se o dizes."
O adido militar da legação portuguesa lançou um olhar preocupado a

Catarina. Os silêncios dela estavam a tornar-se cada vez mais prolongados e
o marido não sabia como lidar com a situação. Sempre pensara que a
mudança de ares os ajudaria, e fora para salvar o casamento que insistira em
sair dos Açores, mas o fato é que o mutismo da mulher parecera
aprofundar-se desde que haviam chegado à Alemanha. Isso era algo que não
compreendia.

Em Ponta Delgada havia boas razões para essa atitude, considerando a
relação extraconjugal que ele mantivera com Eugênia e o afastamento em
relação a Catarina. De resto, dias antes o seu antigo ajudante de campo, o
tenente Garcia, fizera-lhe chegar a Berlim a informação de que a antiga
amante dera à luz um menino que fora batizado com o nome de Gabriel.
Isso significava que ele era pai! A notícia deixara-o dividido, feliz por se
saber pai, angustiado por não poder assumir o filho nem sequer conhecê-lo.
Teria de se resignar e dedicar as suas energias a Catarina.



Não alimentava dúvidas de que Eugênia não fora a causa dos problemas
no seu casamento, mas um mero sintoma. Se o casamento estivesse bem, se
calhar nunca teria havido Eugênia nenhuma. Saíra dos Açores justamente
para conseguir reaproximar-se da mulher e só ele sabia como, desde que
haviam chegado à Alemanha, se esforçara por recuperar o espírito que
existira entre ambos no período de núpcias e nos primeiros anos de vida
conjugal.

Contudo, começava a achar que teria de se render à evidência. A coisa
não estava a resultar.

"Queres mais champagne?"
Ela abanou a cabeça.
"Não."
A conversa entre o casal parecia arrancada a ferros. Artur tomava a

iniciativa e Catarina, sempre distante, limitava-se a dar respostas
telegráficas. Havia já alguns meses que o diálogo entre ambos se limitava a
isto.

"Sabes que aquela varanda ali dá para a Pariser Platz?", perguntou ele,
apontando para uma janela da sala onde decorria a recepção e esforçando-se
por despertar a curiosidade da mulher. "E o sítio onde se fazem as grandes
paradas dos nazistas. Parece que dali os americanos costumam ver o senhor
Hitler atravessar a Unter den Linden para passar as tropas em revista ou
para discursar no edifício da Opera. Queres dar uma espreitadela?"

"Não."
O diálogo nunca era fácil, mas nesse dia estava a revelar-se ainda mais

difícil que o habitual. O que poderia ele fazer? Ignorá-la e fingir que era
tudo normal? Zangar-se e exigir que ela se esforçasse pelo menos metade
do que ele se esforçava? Ou seria melhor...

"Pardon", interrompeu uma voz num francês colorido de um sotaque
estranho, pedindo desculpa por estar a intrometer-se. "Disseram-me que os
senhores são portugueses. É mesmo assim?" O casal se virou e viu um
homem asiático, pequeno e sorridente, de terno negro e gravata azul, a fitá-
los com ar amigável.

"Sim, de fato somos portugueses", confirmou Artur. "Com quem tenho a
honra de falar?"

O sorriso do asiático tornou-se ainda mais aberto e o pequeno homem
fez uma vênia profunda antes de responder.



"É uma grande honra conhecer alguém de Porutogaru", exclamou
calorosamente, desta feita num português estranho, sincopado e vacilante;
onde quer que o tivesse aprendido, não fora decerto em Portugal. "O meu
nome é Satake Fukui e sou o primeiro-secretário da legação do Japão aqui
em Berlim." O esforço do japonês para se exprimir em português arrancou
um esgar de admiração ao seu interlocutor.

"O senhor é japonês e fala português? Isso é extraordinário."
"Obrigado."

"Onde aprendeu?"
"Em Nagasaki e em Tóquio. Tive dois explicadores particulares e nos

últimos tempos o Ministério dos Negócios Estrangeiros arranjou-me um
professor para me ensinar a vossa língua."

"Que interessante!", exclamou o português, estendendo a mão para
cumprimentar o asiático. "Sou o coronel Artur Teixeira, adido militar da
legação portuguesa, e esta é a minha mulher, Catarina." Fukui deu um passo
para o lado e voltou-se para uma japonesa vestida com um quimono lilás
que se encontrava atrás dele. "A minha mulher, Ren."

"Muito prazer, minha senhora."
Os dois casais trocaram cumprimentos com sorrisos, genuínos ou

diplomáticos, vênias e apertos de mão.
"Ah, os senhores não imaginam o meu prazer em travar conhecimento

com portugueses!", exclamou Fukui, evidentemente encantado. "Na
verdade, e apesar de ter aprendido a língua, é a primeira vez que me cruzo
pessoalmente com alguém do vosso país, eu que tanta curiosidade tenho
pela história de Porutogaru." Inclinou-se para a frente, para falar em voz
baixa. "Vou confessar-lhe um segredo. Sabe qual era o meu sonho? Ser
colocado na nossa embaixada em Lisboa."

"A sério? E porquê tanto interesse nas coisas portuguesas, se não é
indiscrição?"

"Descobri que a minha família materna, que é de Nagasaki, tem origens
cristãs, evidentemente por influência dos portugueses que se envolveram na
construção da nossa cidade e se instalaram no Japão. Não sei se sabe, mas
no meu país ninguém esquece a importância que os homens de Porutogaru
tiveram na nossa história e na nossa cultura."

"Pois, Fernão Mendes Pinto foi um dos primeiros europeus a chegar ao
Japão, não foi?"

O japonês fez uma careta. Não reconheceu o nome. "Quem?"



"Mendes Pinto, o Marco Polo português."
"Confesso que nunca ouvi falar, mas estou certo de que me irá contar

tudo sobre ele. Tenho grande curiosidade em conhecer as coisas da nossa
relação multissecular. A primeira vez que estive em Nagasaki descobri
que..."

Um súbito burburinho no salão interrompeu a conversa e todos os
convidados se voltaram na direção da porta, por onde acabava de entrar um
homem de cabelo branco tão brilhante que se diria prateado, a farda negra
com uma enorme suástica vermelha pregada na manga do braço esquerdo.

Na sua qualidade de anfitrião, o embaixador americano dirigiu-se ao
recém-chegado e cumprimentou-o, trocando palavras inaudíveis à distância.

"Aquele não é o... o Ribbentrop?", questionou-se Artur. "O que raio está
ele aqui a fazer?"

Fukui esboçou um sorriso com um leve trejeito trocista.
"O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros veio disfarçar a sua

decepção com o fiasco de Munique."
"Fiasco?", admirou-se o oficial português. "Deve estar a brincar. Os

alemães conseguiram tudo o que queriam! Os ingleses e os franceses
recuaram em toda a linha e deram-lhes os Sudetas de mão beijada. À custa
disso os alemães já lá entraram e tudo! E isto apenas seis meses depois de
terem anexado a Áustria. Em meio ano apropriaram-se de dois países sem
dispararem um único tiro. Chama a isso um fiasco? Eu chamo-lhe um
êxito."

"A Áustria foi um êxito, mas não a Checoslováquia", argumentou o
japonês. "Oiça, posso contar com a sua reserva sobre a informação que vou
partilhar consigo?"

"Bem... com certeza."
"Não sei se sabe, mas o meu novo embaixador, o general Oshima

Hiroshi, tem uma relação privilegiada com Von Ribbentrop. São os dois
muito amigos. Ora o general Oshima contou-me ontem que Von Ribbentrop
lhe confidenciou que este acordo em Munique foi um verdadeiro desastre
para a Alemanha. Ao que parece, o próprio senhor Hitler anda fora de si.
Até dá urros no gabinete, veja o senhor!"

O português entreabriu os lábios, perplexo.
"Está a falar a sério?"
"Esta informação é seguríssima, meu caro. Veio da boca do próprio Von

Ribbentrop."



"Mas... por quê? O que os irrita tanto? Afinal conseguiram o que
queriam!"

Fukui abeirou-se ainda mais de Artur e baixou a voz.
"Os alemães desejam a guerra contra a Inglaterra e a França." O adido

militar português olhou atônito para o diplomata japonês, de tal modo que
se diria que duvidava da sanidade do interlocutor.

"Desculpe, isso não faz o menor sentido. Para que quereria o senhor
Hitler meter-se com os ingleses e os franceses? Juntas, as potências
ocidentais são demasiado poderosas e a Alemanha arrisca-se a apanhar um
grande corretivo. Além do mais, o senhor Hitler grita aos quatro ventos que
apenas deseja a paz e insiste que o seu país se limita a reivindicar o que é
seu e a tentar libertar-se das iniquidades do Tratado de Versalhes." "Eu sei,
mas é preciso conhecer a ideologia desta gente para perceber como
funciona a cabeça deles", argumentou Fukui. "No Japão também temos
socialistas ultranacionalistas como estes nazistas, pelo que sei bem a forma
como pensam."

"Oiça, uma coisa é espezinharem a Checoslováquia e outra
completamente diferente é meterem-se com os ingleses e os franceses e
arriscarem-se a levar uma grande sova. Por que se meteriam numa loucura
dessas?"

Os olhos de Fukui desviaram-se para a figura do ministro alemão dos
Negócios Estrangeiros, que soltava gargalhadas histriônicas na conversa
com o seu anfitrião perante a curiosidade dos diplomatas estrangeiros e dos
militares e políticos alemães presentes na recepção.

"A primeira coisa que o senhor tem de compreender é que os nazistas
querem expandir-se para o Leste da Europa, em busca do que o senhor
Hitler chama 'espaço vital', um conceito de que certamente já ouviu falar."

"O tal Lebensraum, não é? Precisam de mais território para crescer. "
"Um pouco como o meu país fez na Manchúria. Só que, influenciados

pelas ideias do senhor Darwin sobre a evolução das espécies, os nazistas
entendem que é direito e dever dos mais fortes imporem-se aos mais fracos,
exatamente como os ingleses fazem na Índia, os russos na União Soviética e
os portugueses em África. Consequentemente, a guerra contra a
Checoslováquia não é considerada um mal necessário para defender as
minorias alemãs nos Sudetas, mas uma guerra muito desejada."

"Só há um erro no seu argumento", observou Artur. "Por que razão os
alemães se sentaram em Munique com os ingleses e os franceses para



negociar o acordo que impediu a guerra? Se Hitler queria mesmo a guerra,
como o senhor alega, não teria negociado nada. Invadiria a Checoslováquia
e já estava."

"O meu honorável amigo não sabe como é a política? Os nazistas
anseiam ardentemente pela guerra, mas assumir isso deixá-los-ia muito mal
vistos. Veem-se forçados a esconder as suas reais intenções. No fundo, o
que é a política? Quando o senhor Mussolini propôs estas negociações para
impedir uma intervenção militar na Checoslováquia que conduziria a uma
guerra generalizada na Europa, os alemães não podiam, por razões de
propaganda, recusar a ideia. Pareceria mal. De modo que, ao mesmo tempo
que davam ordens ao seu exército para preparar a invasão da
Checoslováquia, concordaram participar nas negociações de paz com a
ideia de fazerem exigências inaceitáveis que boicotassem essa mesma paz.
A conferência de Munique não foi concebida para ser um êxito, mas um
fracasso. O problema é que os franceses e os ingleses, assustados e ansiosos
por preservarem a paz a qualquer custo, aceitaram o inaceitável, e o mesmo
fizeram os próprios checoslovacos. Como poderiam os alemães ir para a
guerra se os inimigos se renderam antes da batalha?"

"Desculpe-me, mas essa teoria parece-me um pouco rebuscada..."
"Antes fosse. A verdade é que o senhor Hitler ficou tão irritado por não

ter podido iniciar a guerra que foi escutado a dizer que esta foi a sua
primeira conferência internacional e seria também a última, e que se
voltasse a ver o senhor Chamberlain lhe daria um murro em público. E o
próprio adido de imprensa do ministério alemão dos Negócios Estrangeiros,
o senhor Hesse, não sei se conhece..."

"Aquele baixinho?"
"Esse", confirmou o japonês. "O senhor Hesse contou-me esta manhã

que Von Ribbentrop lhe disse que este acordo de Munique foi uma
'estupidez de primeiro grau'."

"Por que querem a guerra?"
"Claro. Os senhores Ribbentrop e Hitler acham que um conflito militar

contra a Inglaterra e a França é inevitável, uma vez que o Ocidente não
aceita os planos alemães de expansão e mais vale avançar para a guerra o
mais depressa possível do que adiar as coisas e dar tempo aos ingleses e aos
franceses de se prepararem militarmente. Este acordo em Munique só lhes
veio baralhar os planos e atrasar a guerra."

Com uma careta cética, o português abanou a cabeça.



"Com franqueza, custa-me acreditar numa coisa dessas."
"Espere mais algum tempo e verá. O senhor Hitler garantiu em Munique

que a Alemanha não tem desígnios sobre mais nenhum outro país da
Europa, não garantiu? Então vamos a ver o que acontece a seguir. Sabe, à
legação japonesa chegaram..."

"Não vão passar a recepção toda a falar de política, pois não?",
interrompeu-os Catarina com ar enfadado, falando em francês para que a
mulher de Fukui a entendesse. "Haverá de certeza outros assuntos bem mais
interessantes." Voltou-se para Ren. "Qu'en pensez-vous?" perguntou. "O que
acha?"

Contrariar o marido diante de todos não era admissível para uma
japonesa.

"Bem... uh...", gaguejou Ren, sem saber o que dizer. Apesar da sua
mente ocidentalizada, pois a sua alma era ainda de moga, não queria criticar
o marido na frente das outras pessoas, mas também não desejava contrariar
a portuguesa. "Eu... enfim..."

"Além do mais, a senhora Satake não entende português", lembrou
Catarina. "Proponho que, quando ela estiver presente, falemos todos em
francês."

"Bien sûr!", concordou Fukui, fazendo uma vênia na direção das duas
mulheres. "Peço desculpas se negligenciei as senhoras. Não voltará a
acontecer."

"O que pensa a senhora das lojas aqui em Berlim?", perguntou a
portuguesa a Ren, esforçando-se por contagiá-la com o seu temperamento
mais extrovertido. "Um pouco decepcionantes, não lhe parece?"

Ren percebeu que teria de superar a sua reserva natural; no fim de
contas, era mulher de um diplomata e uma modan garu, uma mulher
moderna. Além do mais, desejava desenvolver relações de amizade com as
europeias e Catarina, ao contrário das alemãs, parecia-lhe receptiva.

"Os armazéns KaDeWe são agradáveis, não sei se conhece."
“Ai sim?"
“São ótimos para as crianças. Sabe, os meus dois filhos adoram ir lá às

compras. Ou então querem ir às lojas de rebuçados e de chocolates aqui na
Unter den Linden." Inclinou a cabeça de lado. “Os seus não lhe pedem o
mesmo?"

Catarina empalideceu e o marido também.
“Eu... não temos filhos."



Vendo a expressão do casal, os japoneses perceberam que haviam sido
inconvenientes e sentiram-se atrapalhados. Seria indelicado entre os
portugueses falar sobre tais assuntos?

“Estamos com uma certa dificuldade em ter filhos", explicou Artur,
percebendo a confusão dos interlocutores. “E um assunto um pouco
sensível entre nós."

Com súbita solenidade, o casal japonês fez uma vênia.
“Naruhodo", anuiu Fukui. “Compreendo."
“As minhas mais profundas desculpas", disse Ren. “Não fazia ideia de

que..."
“Não se preocupem", apressou-se Catarina a tranquilizá-los. “O

problema é que não encontro solução. Não encontro. É... é desesperante."
Os dois Satake trocaram um olhar, como se Ren questionasse o marido

sobre se deveria falar e ele lhe desse o seu acordo.
“Não quero intrometer-me", atalhou ela, “mas a senhora já foi a um

médico?"
Catarina teve de fazer um esforço para impedir que os olhos se

inundassem de lágrimas.
“Imensos, receio bem."
“Aqui na Alemanha?"
O casal português hesitou. Haveria alguma coisa importante que lhes

escapara?
“Quer dizer... não. Consultei-os em Portugal."
“Ah!", exclamou a japonesa. “Pois eu conheço um obstetra alemão que

desenvolveu tratamentos muito inovadores na área dos problemas
femininos. A mulher do nosso adido cultural tinha o mesmo tipo de
dificuldades e depois de se submeter a esses tratamentos ficou grávida. O
honorável doutor é um gênio. Não gostaria de o visitar?"

A sugestão pareceu iluminar o rosto de Catarina.
“Claro que sim!", exclamou. “Como se chama esse médico?"
“É o doutor Rosenthal."
De repente muito animada, a portuguesa puxou Ren pelo braço.
“Vamos mais para ali conversar sobre este assunto e deixemos os

homens entretidos com as politiquices idiotas de que tanto parecem gostar.
Só lhe digo, se o mundo fosse entregue às mulheres não haveria guerras,
não acha?"

“Soune! Tem toda a razão."



"Mas voltemos a esse médico. Em quanto tempo é que a sua amiga
obteve..."

As duas afastaram-se a tagarelar perante o olhar reconfortado de Artur.
Havia já alguns anos que não via a mulher tão interessada em alguma coisa.
Quem sabe se o médico de quem a japonesa falara poderia operar o milagre
e dar-lhes a criança que tudo resolveria? Era verdade que muitos casais com
problemas matrimoniais viviam na ilusão de que o simples aparecimento de
um filho tinha o condão de solucionar todas as dificuldades no casamento,
mas Artur não alimentava a menor dúvida de que naquele caso a ausência
de filhos era de fato o problema central. Resolvê-lo seria meio caminho
andado para recuperarem a felicidade.

"Acho que elas se vão dar bem", observou Fukui, de novo a falar em
português. "Conversei tantas vezes com a minha mulher sobre a
importância que os portugueses tiveram na história do nosso país que ela já
fazia piadas sobre o assunto. Mas fico feliz por vê-la simpatizar com a sua
senhora. Se quer que lhe diga, parece-me até que é a primeira europeia com
quem ela priva." "A sério?"

"Como deve calcular, a nossa relação com os alemães não se tem
revelado fácil. É verdade que são nossos aliados, no fim de contas
assinamos com eles o Tratado Anti-Comintern, mas para ser sincero por
vezes penso que devem troçar de nós nas nossas costas. Se os nazistas
dizem o que dizem dos judeus e das pessoas de outras nacionalidades e
raças, o que dirão de nós quando não estamos por perto? Basta de resto ver
o que o senhor Hitler escreveu naquele seu livro..."

"Sim, é verdade que eles se dão uns certos ares de superioridade."
O japonês desviou o olhar para o ministro alemão dos Negócios

Estrangeiros, que ao fundo da sala se despedia já do embaixador americano
e se preparava para abandonar a recepção.

"O único governante alemão que se tem mostrado genuíno em relação
aos japoneses tem sido justamente Von Ribbentrop. Foi aliás ele que
convenceu o senhor Hitler a largar Chiang Kai-shek e a apoiar
incondicionalmente o Japão. Quanto aos outros alemães... enfim, alguma
coisa aqui não bate certo." "Tem toda a razão. Não sei se lhe aconteceu o
mesmo que a mim, mas esta gente deixa-me nervoso. Quando cá cheguei, e
à parte um incidente desagradável com um camisa castanha logo no
aeroporto, fiquei encantado com a Alemanha. Tudo muito limpinho, muito
ordeiro, muito arrumado. Até achei que fosse mérito do senhor Hitler, mas



já me garantiram que o país sempre foi assim. Ao fim de algum tempo, no
entanto, as fardas começaram a incomodar-me. Sou militar e estou
habituado a ver fardas, mas aqui... irra, é de mais! Por vezes saio à rua e
tenho a impressão de que estou a fazer a recruta. Há fardas por todo o lado,
já reparou?"

"Impossível ignorar."
"E não são só as fardas. Andamos a passear ou ligamos a telefonia e lá

estão as marchas militares. Viramo-nos para a direita ou para a esquerda e
lá estão eles a fazer exercícios de alerta aéreo. Caramba, isto não é um país,
é um quartel! E toda a população está a ser treinada para a guerra, não sei se
notou. As letras das canções são de conquista militar, as pessoas
cumprimentam-se com Heil Hitler! por toda a parte e fazem a saudação
romana como se fosse uma continência... até os miúdos parecem soldados, e
são educados como tal!" "Se for a reparar, o senhor Hitler não é bem um
chanceler. É uma espécie de general."

Artur afagou o queixo.
"Ah, sim, o senhor Hitler. Figura curiosa..."
"Deveras. O meu honorável amigo já o conheceu pessoalmente?"

"Receio bem que não. O senhor já?"
"Também não, até porque cheguei há pouco tempo à Alemanha. Mas o

meu embaixador cruzou-se diversas vezes com ele. Fez até uma viagem de
avião com o Führer."

"Ah! E então?"
"É uma personagem... singular. Ao que parece não faz exercício físico,

para além de umas passeatas, nem parece ter atividades lúdicas. Não caça,
não pesca, não anda de bicicleta, não faz natação nem joga tênis... nada. Só
lhe digo, é um monumento à preguiça física e à imobilidade."

"Isso é estranho, considerando a importância que o regime alemão dá ao
exercício físico..."

"É, não é? Pois parece que não faz outra coisa que não seja ficar quieto.
O meu embaixador fez com o senhor Hitler um voo entre Nuremberg e
Berlim e contou-me que o honorável Führer passou a viagem toda de olhos
postos na janela, ignorando toda a gente. Mais tarde falei com outras
pessoas e disseram-me que é sempre assim."

"Caramba! Não há mesmo nada nesse homem que mexa?" "A boca."
O português soltou uma gargalhada.
"Não me diga que é um lambão."



"Pior. E um palrador."
"A sério?"
"Nunca ouviu os discursos dele? O homem fala que se desunha. Fala,

fala, fala..."
"Isso são os discursos públicos. Em privado é a mesma coisa?" "Olhe, o

senhor Mussolini contou ao meu embaixador o que se passou quando
recebeu pela primeira vez o senhor Hitler na Itália. O senhor Mussolini
convidou-o há três anos a visitar Veneza. Mostrou-lhe as mais belas obras
arquitetônicas do mundo na mais bonita e desconcertante cidade do planeta.
Serviu-lhe os melhores e mais caros vinhos italianos, parece que o regou
literalmente de barolo, ofereceu-lhe os mais saborosos pratos
confeccionados pelos mais reputados chefs, instalou-o nos mais requintados
aposentos dos melhores hotéis italianos e rodeou-o com as mais belas
mulheres que a Itália produziu, verdadeiras esculturas femininas capazes de
fulminarem um homem simplesmente com o olhar. Pois sabe o que fez o
senhor Hitler?"

"Conte-me."
"Não fez nada."
"Nada?"
"Quer dizer, segundo o senhor Mussolini houve uma única coisa que ele

fez. Falou. Falou durante a visita à Piazza di San Marco, falou durante a
visita ao Palácio dos Doges, falou na Ponte dos Suspiros, falou durante o
passeio no Grande Canal, falou no átrio do hotel, falou nos corredores do
hotel, falou durante os almoços e os jantares, falou durante os passeios de
automóvel pelos arredores de Veneza. A única coisa que fez foi falar. Falou
sem parar, parecia uma máquina de fabricar palavras. Yare yare! Dizem que
é pior que uma mulher!"

"Não acredito."
"Isto foi relatado pelo próprio senhor Mussolini. Parece que em privado

o senhor Hitler é uma verdadeira gralha."
Os dois diplomatas partilharam uma gargalhada.
"Por falar em gralhas, ainda bem que as nossas mulheres se afastaram",

observou Artur. "Senão tínhamos de as aturar por termos voltado à
política."

"Sem dúvida."
Depois de passar os olhos pelo salão, o português afinou a voz.



"O senhor disse há pouco acreditar que em breve os nazistas vão
provocar uma nova situação semelhante a esta que envolveu a
Checoslováquia, de modo a desencadear uma guerra europeia. Qual será, na
sua opinião, o próximo país com o qual planeiam meter-se?"

"Talvez a chave para essa pergunta seja a Romênia."
O oficial franziu o sobrolho e concentrou-se, tentando perceber o

raciocínio do interlocutor.
"Por causa dos campos de petróleo dos Cárpatos?"
Fukui sorriu.
"Já vi que o meu honorável amigo é perspicaz", observou. "Tal como o

meu país, a Alemanha não dispõe de campos petrolíferos e o seu
abastecimento de combustíveis depende do Ocidente. Por isso em caso de
guerra ficará numa situação deveras vulnerável. Os campos da Romênia
tornam-se assim muito apetecíveis, como deve calcular."

"Então o senhor acha que a seguir eles vão meter-se com a Romênia..."
"Acho que sabem que precisam do petróleo romeno. Mas há um

problema: a Inglaterra sabe a mesma coisa. Consequentemente, o senhor
Chamberlain tudo fará para impedir o acesso alemão a esses campos.
Suspeito por isso que os ingleses tentarão convencer o país mais forte da
região, a Polônia, a proteger a Romênia. Isso significará que os alemães
terão primeiro de neutralizar os polacos."

Artur estreitou as pálpebras.
"Não me diga que o senhor acha que os alemães vão atacar a... a..."
Não chegou a terminar a frase, tão incrível a ideia lhe pareceu. Nesse

instante o diplomata japonês tirou um copo de champagne da bandeja de
um empregado que passava por eles e, depois de bebericar um trago,
respirou fundo e tirou a conclusão lógica do seu raciocínio.

"A Polônia será a próxima, sim."



XXI

O possível encerramento da loja deixou Nadejda chocada, e com bons
motivos. Se viesse a concretizar-se, o fecho da May May Boutique seria
uma catástrofe.

"Ayah!", soltou May May ao vê-la tão abatida. "Não te preocupes. Uma
garota tão bonita como tu arranja sempre alguma coisa. Pior estarei eu, que
ficarei sem nada."

A jovem russa assentiu, mas não respondeu. Sabia perfeitamente que
noutros tempos arranjaria com facilidade um novo emprego em qualquer
outro sítio. Quem em Xangai desdenharia contratar um anjo loiro como ela?
No entanto, desde que Chiang Kai-shek lançara em agosto do ano anterior a
guerra total para expulsar os japoneses da China, um objetivo de resto
fracassado, as coisas haviam mudado para muito pior. A instabilidade
afugentara o dinheiro. Os investidores fugiram para outras paragens, muitas
empresas fecharam e a crise instalara-se na cidade, tornando difícil
encontrar trabalho. Custódio que o dissesse. Andara semanas e semanas a
procurar emprego e a única coisa que encontrara fora um lugar pago à
jornada a lavar pratos na cave úmida de um restaurante miserável numa
ruela escura atrás da Nanking Road. Se a boutique encerrasse, como
sobreviveria ela?

Quando ao final desse dia terminou o seu horário de trabalho, Nadejda
não foi diretamente para casa. Uma vez que o namorado passava a noite
inteira no restaurante, os fins de dia da garota tornaram-se solitários. Tinha
saudades dele e ansiava pela sua companhia, mas não havia nada a fazer.
Decidiu dar um longo passeio por Xangai com a ideia de espairecer um
pouco, mas também para espreitar as vitrines e ver se encontrava alguma
tabuleta pedindo empregados. Se dera certo quando chegara a Xangai, por
que não daria certo outra vez? Se ficasse fechada no apartamento é que não
descobriria nada.

Começou o passeio pela avenue Joffre, mas foi só até à avenue du roi
Albert. Nesse ponto começava a zona das grandes mansões e não
alimentava qualquer esperança de que houvesse aí emprego para ela, a não
ser como empregada de limpeza. Não que sentisse repugnância por esse
trabalho; o problema é que o mais certo era ter de estar disposta a fazer



certos serviços na cama do patrão, pelo menos até ao dia em que a mulher
dele descobrisse. Estava fora de questão.

A seguir meteu-se na rua paralela à Joffre, a rue du Consulat, e
percorreu-a mais por descargo de consciência do que por acreditar que
arranjaria trabalho num dos seus estabelecimentos. Toda a rua estava de tal
modo entregue aos russos, os europeus mais pobres da cidade, que as
próprias tabuletas eram escritas em caracteres cirílicos. Não esperava
encontrar nada aí, e de fato não encontrou.

A Concessão Francesa, com as suas ruas tranquilas e avenidas
arborizadas, mansões de grande luxo e requintados blocos de apartamentos,
era sobretudo uma zona residencial. O centro do comércio e da atividade
financeira estava na vizinha Concessão Internacional, em particular na área
em redor do Bund, marginal ao rio. Só aí encontraria oportunidades.

A noite caíra já e o vento frio que soprava de norte tornara-se mais
agreste; o que valia a Nadejda era o casaco de peles que May May lhe
emprestara. Aconchegou-se nele, de modo a proteger o pescoço, e lembrou-
se da ameaça que pendia sobre a boutique. Se o estabelecimento realmente
fechasse, não só perderia o emprego como deixaria de ter acesso aos
vestidos de haute couture a que se habituara. O que seria do seu guarda-
roupa se isso acontecesse?

Chegou ao limite do quai de France, junto ao rio, e cruzou a avenue
Edward VII para entrar no Bund. Não estava habituada a circular sozinha
por ali durante a noite, mas parecia-lhe extraordinário como a cidade se
transfigurara depois do pôr do Sol. Se durante o dia Xangai era um lugar de
labor e transpiração, com multidões a circularem por toda a parte para
trabalhar e fazer negócio, à noite tornava-se uma joia resplandecente, cheia
de brilho e glamour e a fervilhar de uma animação intensa e descontraída.

Deteve-se na coluna que servia de sustentação à estátua alada de
homenagem às vítimas da Grande Guerra e contemplou a espetacular
marginal de Xangai. A rica iluminação noturna, plena de cores e cintilações
e movimento, contribuía para a admirável metamorfose da cidade depois do
crepúsculo pelo menos tanto como o esplendor das ladies que entravam nos
hotéis e nas limusines com seus melhores vestidos, acompanhadas pelos
gentlemen em elegantes ternos claros.

As luzes incidiam sobre os modernos edifícios do Bund de modo a
sublinharem o que eles tinham de mais grandioso, realçando as fachadas
Art déco e as traças neoclássicas na melhor tradição europeia. Não havia



dúvida, pensou Nadejda enquanto contemplava a luxuosa urbe
vanguardista. Xangai tornara-se tudo o que se poderia imaginar, mas de
modo algum se poderia pensar que era a verdadeira China.

"Hi, doll!", cumprimentou-a com um sorriso insinuante um marine
americano, passando-lhe o braço sobre os ombros. "Não queres vir comigo
ao Ladow's Casanova, sweetie?” Indicou com a cabeça a avenue Edward
VII, que ela acabara de cruzar. "E mesmo aqui na Eddie. Dançávamos,
bebíamos e...", fez uma pausa e piscou-lhe o olho, "... e divertíamo-nos."

A russa sacudiu-lhe o braço do ombro.
"Não sou a sua boneca!"
"Gee... conheço esse sotaque de algum lugar, blondie", observou o

marine. "É russa, não é?" Meteu a mão ao bolso e tirou uma nota de dez
dólares. "Se é uma questão de dinheiro..."

Ver o dinheiro exibido diante dos olhos produziu em Nadejda um
assomo de fúria.

"Largue-me!", berrou, empurrando-o. "Fora daqui!"
O americano tropeçou na calçada e quase caiu. Equilibrando-se graças a

um poste de iluminação, olhou-a com surpresa.
"Qual é seu problema, honey?", perguntou. "Se acha que dez dólares é

pouco é só dizer..."
A garota o ignorou e, irritada com o incidente, atravessou a rua em

direção ao Shanghai Club matutando no descaramento do marine. Parecia-
lhe incrível que, quando percebera que ela era russa, o fuzileiro tivesse
julgado que a levaria com dinheiro. Quem diabo pensariam os americanos
que elas eram? Embora, considerou logo a seguir, dez dólares fosse uma
maquia deveras interessante. Afinal May May pagava-lhe trinta dólares por
semana para estar dez horas por dia durante seis dias fechada na sua
boutique a aturar clientes inglesas, americanas e chinesas ricas. O marine
oferecera-lhe um terço desse valor por umas poucas horas de dança. Bem,
talvez ele quisesse mais do que umas simples danças, sem dúvida, mas
mesmo assim tinha de admitir que se tratava de um valor considerável.
Seria muito útil para ela e para Custódio, coitado, que ganhava uns míseros
quinze dólares por semana a lavar pratos a noite inteira.

Tão depressa brincou com a ideia como a varreu da mente. Que
disparate! Onde se vira ir para um estabelecimento noturno de reputação
duvidosa com um perfeito desconhecido só porque ele lhe oferecia dez
dólares?



"Blin!" praguejou para si mesma, ainda irritada com o marine. "Que
estúpido!"

Decidiu esquecer o assunto e seguir caminho. A cidade fervilhava de
vida e ao deambular pelas suas ruas e avenidas Nadejda ia sentindo o
fascínio com a transfiguração de Xangai à noite. Quando chegou à
perpendicular que separava o Hotel Palace do Hotel Cathay, onde as
limusinas faziam fila e as mulheres de casacos de peles e os homens de
evening suit se cruzavam no passeio, virou à esquerda. Entrara na Nanking
Road, a principal rua de comércio a retalho da cidade. Aquela hora as lojas
e os grandes armazéns comerciais já tinham fechado. Pareceu-lhe por isso
que deveria adiar para o dia seguinte a procura de emprego na Concessão
Internacional.

O espetáculo feérico das luzes e da animação noturna, contudo, haviam-
na deixado fascinada e decidiu por isso continuar a deambular por ali. E se
visitasse Custódio? Pensando melhor, talvez fosse mais aconselhável deixá-
lo em paz. O namorado já se sentia suficientemente humilhado por ter sido
forçado a aceitar aquele emprego e a última coisa de que precisava era que
ela o visse num buraco sujo a lavar pratos. Optou por isso por passear por
ali, já não com um objetivo, como até esse momento, mas como turista. Ao
acaso.

Não estava era preparada para a surpresa que teria a seguir.



XXII

A primeira indicação que Artur teve de que algo de anormal se passava
nesse dia de novembro de 1938 surgiu quando, ao sair de casa pela manhã
para levar Catarina para a consulta, sentiu um leve cheiro a madeira
queimada. Ergueu os olhos e apercebeu-se de uma coluna de fumo negro a
rolar pelo céu de chumbo; presumiu que se tratava de um incêndio como
outros que vira ocasionalmente em Portugal, e não atribuiu grande
importância ao assunto. A mulher veio atrás dele e encaminharam-se ambos
para o eléctrico; desde que o casal japonês lhes falara no tratamento para a
fertilidade, Catarina tornara-se mais comunicativa.

Uma vez na parada, repararam que outros três traços negros recortavam
o firmamento, semelhantes à primeira coluna de fumo, embora mais
distantes.

"Com a breca!", exclamou ele, intrigado. "Já viste isto? Há quatro
incêndios ao mesmo tempo..."

Catarina tinha outras preocupações em mente, sobretudo a consulta
marcada para aquela manhã, e despejou um olhar distraído sobre os traços
de fumo.

"Deve haver problemas com as lareiras. Uma vez um bombeiro disse-
me que os descuidos com a lenha estão na origem da maior parte dos
incêndios urbanos."

O eléctrico entretanto apareceu e saltaram para o interior. Como sempre,
reinava um silêncio quase absoluto no veículo; os alemães não eram
grandes conversadores. Todos os assentos estavam ocupados, de modo que
o casal ficou em pé no corredor do meio, na expectativa de que algum lugar
vagasse.

O eléctrico percorreu as ruas de Berlim no seu ritmo habitual, com o
condutor a anunciar periodicamente o nome das paragens. A certa altura o
veículo passou por um edifício em chamas; não se tratava de um prédio,
mas de uma construção institucional, como um museu ou uma igreja, e no
passeio diante dele via-se uma multidão a contemplar o incêndio por detrás
dos bombeiros e de um cordão formado pela tropa de choque das SA nazis,
facilmente reconhecível devido às camisas marrons.

Os olhares de todos os passageiros do eléctrico convergiram
inevitavelmente para ali, muitos com expressões reprovadoras ou



horrorizadas. Artur fitou a cena e, coisa estranha que o deixou pasmado, os
bombeiros não lançavam água sobre o edifício que ardia, mas sobre os
prédios circundantes.

"Estes bombeiros são uns verdadeiros aselhas", observou para a mulher.
"Olha como eles combatem o incêndio..."

"Se calhar o edifício já não tem salvação."
"Mesmo que assim seja, a prioridade devia ser apagar imediatamente o

fogo para não se propagar aos vizinhos. Só um tolinho é que não vê isso."
Ainda algo desinteressada do assunto, Catarina encolheu os ombros

com uma certa indiferença.
"Eles sabem o que fazem."
O marido, todavia, não tirava os olhos dos bombeiros. Os

procedimentos para combater o fogo não faziam de fato o menor sentido.
Por que razão lançavam eles água sobre os edifícios vizinhos, mas não
sobre aquele que ardia?

"Até parece que é de propósito..."
"Ku'damm."
Quando ouviram o condutor anunciar o diminutivo pelo qual a

Kurfürstendamm era conhecida pelos berlinenses, saltaram para o passeio.
Artur olhou para as fachadas que davam para a avenida.

"Que diabo aconteceu aqui?"
O que ambos viram nesse instante de assombro deixou-os pregados ao

chão. Com os seus quatro renques de plátanos e uma miríade de lojas,
hotéis e restaurantes, o grande boulevard era uma das artérias mais
sofisticadas da cidade e um dos locais por onde gostavam de passear
quando tinham tempo livre.

Nessa manhã, todavia, a Ku'damm parecia um verdadeiro campo de
batalha. Muitas lojas, talvez mesmo a maior parte, tinham as vitrines
quebradas e haviam sido pilhadas. Os vidros e muitos produtos estavam
amontoados e espalhados pelos passeios e até pelo asfalto.

"Houve algum terramoto ou quê?"
Um clamor ergueu-se à esquerda e sobrepôs-se aos estilhaços dos

vidros. Os dois portugueses voltaram-se nessa direção e, a uns duzentos
metros de distância, observaram uma multidão a atirar pedras contra uma
padaria no meio de grande algazarra e perante a passividade de um punhado
de polícias. Entre a turba estavam muitos camisas marrons, mas alguns civis



haviam-se juntado ao ataque e, por entre a cacofonia de sons, ergueu-se de
repente uma palavra de ordem entoada em uníssono e cadenciadamente.

"Juden raus!", gritava a massa humana em coro. "Juden raus!"
Assustada com o espetáculo, Catarina agarrou-se ao marido.
"E melhor irmos embora..."
Apesar de não entenderem alemão, a verdadeira natureza dos

acontecimentos tornara-se compreensível. Se estivesse sozinho, Artur ter-
se-ia aproximado da multidão para tentar ver melhor o que se passava e, se
pudesse, ajudar quem precisasse de ser ajudado. A presença da mulher, no
entanto, refreou-o. A sua prioridade era protegê-la.

Calculou a distância em relação ao seu destino, deitou o braço protetor
em torno dos ombros dela e encaminhou-a até à porta onde uma pequena
tabuleta anunciava a Rosenthal Klinik. Por baixo do nome apercebeu-se de
uma inscrição com a frase Dieser Shop ivurde von einem Arischen gekauft a
indicar que o estabelecimento havia sido adquirido por um ariano.

A mensagem era clara. Apesar de a clínica ainda ostentar um nome
judeu, já não podia ser atacada pela turba em fúria.

A recepcionista do doutor Rosenthal, uma garota que tremia
descontroladamente, encaminhou-os para a sala de espera do consultório,
um espaço pequeno, decorado com um vaso e com três exemplares do Mein
Kampf, o livro de Hitler, pousados sobre uma mesa, o original em alemão e
duas traduções, a inglesa e a francesa. Era uma tentativa evidente de
apaziguar qualquer nazi que ali entrasse.

A garota desapareceu por uma porta e o barulho dos vidros a serem
estilhaçados voltou. Perturbados, os Teixeira levantaram-se e, em silêncio,
foram à janela observar a multidão que atacava um novo estabelecimento de
judeus na Kurfürstendamm. Catarina levou as mãos à boca, estarrecida com
o que via.

"Que horror!", murmurou por fim. "Terão enlouquecido?"
"É o que parece."
"Mas por que fazem isto, meu Deus? Por quê?"
Artur suspirou.
"É para o bem da humanidade, dizem."
A mulher arregalou os olhos com incredulidade.
"Para o bem da... !?" Fez um gesto a indicar a rua. "O que tem isto a ver

com o bem da humanidade?"
"Os nazistas querem livrar-se dos judeus, é tão simples quanto isso."



“Até aí já percebi, basta ouvi-los falar e ver as leis que aprovaram."
Voltou a apontar para o exterior. “Mas isto... isto é diferente. Eles estão a
atacá-los fisicamente. Por quê? Como podem estas agressões beneficiar a
humanidade? O que lhes fez esta pobre gente?"

Artur passou a mão pelo cabelo. Talvez tivesse chegado a altura de lhe
explicar o que se estava a passar. Queria evitar dar-lhe uma lição, mas os
acontecimentos tornavam-na inevitável.

“Sabes, querida, de certa forma estamos a assistir a uma experiência
científica numa escala nunca vista."

“Que experiência científica, Artur? O que tem isto a ver com a ciência?
Estás tolo?"

Ele hesitou. Apesar de o esconder, a mulher sentia-se nervosa com o
exame que viera fazer à clínica. Os acontecimentos que decorriam lá fora
eram no entanto de tal modo graves que seria impossível não lhes prestar
atenção. Talvez fosse melhor mantê-la ocupada com o tema. Enquanto
falassem sobre isto, raciocinou Artur, ela não pensaria no exame.

“Já leste Darwin, não leste?"
Catarina já ouvira falar do autor de A Origem das Espécies, nas

discussões políticas em que o marido amiúde se envolvia com os amigos.
“Ah, a lei do mais forte e mais não sei quê. E isso o que está aqui em

causa?"
“De certo modo", assentiu Artur. “As teorias de Darwin aplicam-se a

todas as espécies vivas, e o homem, sendo uma espécie animal, não é
exceção e está sujeito às mesmas leis da evolução que regem a biologia.
Isso foi algo que os cientistas, a começar pelo próprio Darwin, perceberam
de imediato. Herbert Spencer, por exemplo, aplicou as teorias de Darwin à
análise política, sociológica e histórica, e estabeleceu entre outras coisas
que as nações fortes se vão impor e as fracas vão ser subjugadas ou
desaparecer, tal como acontece na natureza. Chama-se a isto darwinismo
social."

“Sim, esse Spencer anda na moda..."
“Acontece que outros cientistas começaram a defender que as raças

mais fortes estão destinadas a impor-se e as mais fracas acabarão por ser
extintas. Darwin deu assim origem à eugenia, uma teoria criada por um
primo dele, o antropólogo inglês Francis Galton, com base no princípio de
que umas raças humanas são melhores do que outras e que é possível a



intervenção humana no processo de apuramento para se criar uma raça
ainda melhor."

A mulher olhou-o com ceticismo.
“Isso é mesmo possível?"
“Sei lá!", devolveu ele com um encolher de ombros. “A verdade é que

estas ideias já andam no ar desde que a inquisição espanhola introduziu o
conceito de limpieza de sangre para perseguir os judeus. Transformou assim
um problema religioso numa questão racial. As teorias raciais começaram a
circular no Século XV em Espanha e depois em Portugal."

"Em Portugal?"
"Por influência espanhola", precisou. "Depois alastraram a toda Europa.

Houve grandes intelectuais, como Paracelso e Giordano Bruno, que
defenderam que os nativos da América e de África não tinham a mesma
origem que os restantes seres humanos. Kant escreveu mesmo que os
homens de raça branca ocupavam a mais alta posição entre todas as
criaturas, seguidos dos amarelos, dos negros e dos vermelhos, por esta
ordem."

Catarina abriu a boca de estupefação.
"Kant?", estranhou. "Qual Kant? O da moral e da ética modernas?"
"Esse mesmo."
"Mas, do que me lembro das minhas leituras, Kant defendeu a igualdade

dos homens e dos direitos cívicos..."
"É verdade, mas esclareceu que isso só era válido para os que tinham

capacidade de se educar a si próprios, ou seja, os brancos", clarificou o
marido. "Embora tenha escrito que todas as raças humanas foram criadas
por Deus, Kant defendeu que só os brancos conseguem exercer a razão e a
moral racional de uma forma perfeita e aconselhou até que se evitasse o
cruzamento de raças. Para ele, os negros só podiam ser educados para
servos e deviam ser punidos severamente para se manterem na ordem, e
descreveu os índios como um caso perdido. Quanto aos judeus, questionou
a sua moral, dizendo que a religião judaica era materialista e relacionou-a
com a superstição, a desonestidade e a cobardia."

"Estás a insinuar que o mais importante filósofo da moderna moral e
ética ocidental apadrinhou a ideia nazista de que a humanidade se divide
entre seres humanos e sub-humanos?"

"Estou a afirmar", sublinhou Artur. "As teorias de Darwin vieram
reforçar estas ideias e influenciaram o seu primo Francis Galton, o tal que



inventou a palavra eugenia. Galton constatou que nas sociedades industriais
se desenvolveu um processo humanista de proteção dos mais fracos, o que
significa que estes não são eliminados, como acontecia antes. As melhores
condições de higiene, o desenvolvimento e a popularização da medicina e
as políticas sociais acabam por permitir que os fracos sobrevivam e até se
multipliquem. Uma coisa destas, concluiu ele, constitui uma gravíssima
ameaça à espécie humana porque conduzirá inevitavelmente à sua
degeneração e possível extinção. A sobrevivência e a multiplicação dos
mais fortes levavam antes à evolução, a sobrevivência e a multiplicação dos
mais fracos levam agora à degeneração."

"Credo! Que visão tão cruel da vida!"
"É verdade, mas os eugenistas alegam que as leis da natureza são cruéis,

como Darwin mostrou. As sociedades eugênicas apareceram por toda a
parte, sobretudo na Alemanha, em Inglaterra e nos Estados Unidos, a prever
que o mundo será dominado pelos mais fracos e que a espécie humana se
degradará devido à imposição dos ideais humanistas sobre os mecanismos
darwinistas da seleção natural. A suspensão das leis de Darwin é encarada
como uma gravíssima ameaça ao futuro da humanidade. Segundo eles, em
vez de evoluir o homem começou a regredir enquanto espécie."

"Bem... mas há de haver uma maneira de o evitar sem desamparar os
mais fracos, como requer a boa moral cristã."

"Os eugenistas acham que não se devem contrariar as leis da natureza.
Além do mais, estudaram as diversas raças e apontaram os nórdicos
europeus como a raça superior."

"Sim, esses realmente dão-se ares de superioridade..."
"Pois dão. Não vês como a civilização ocidental é dominante no mundo

e como os europeus nórdicos são hoje os mais ricos? Isso é para muita
gente a prova da superioridade do homem branco, e em particular do branco
nórdico. Tudo isto com o apoio implícito de importantes figuras da
sociedade, como o político inglês Winston Churchill, o escritor francês
Emile Zola, o economista inglês John Maynard Keynes e os escritores
socialistas ingleses George Bernard Shaw e H. G. Wells. Estiveram todos
no primeiro Congresso Internacional de Eugenia, em 1912. Pensadores
como o músico alemão Richard Wagner e intelectuais como o francês
Arthur de Gobineau e o inglês Stewart Chamberlain defenderam que a
melhor de todas as raças é a germânica. Dizem que os nórdicos estão sob
séria ameaça de contaminação pelas raças inferiores, o que conduzirá à



degeneração da raça superior. Há então que inverter esse processo e
proteger a raça nórdica, única forma de encaminhar a humanidade para um
grau superior de evolução."

"Foi assim que nasceu o nazismo?"
"As ideias nazistas não apareceram de repente, vindas do nada. Têm um

contexto e são a concretização política de um conjunto de conceitos que
vêm do Século XV, que foram alimentados por grandes vultos intelectuais,
de Giordano Bruno e Kant aos eugenistas do século passado. Até Karl Marx
está metido no barulho."

A mulher arregalou os olhos.
"Marx?!", espantou-se. "Estás dizendo que o comunismo também é

racista?"
"Marx escreveu no Capital que a raça dos trabalhadores é um dos

fatores que afetam a produtividade", apressou-se ele a esclarecer. "Ou seja,
a doutrina marxista defende explicitamente que há raças mais produtivas do
que outras."

"Quais, por exemplo?"
"Marx não nos esclareceu quanto a isso, embora tenha alinhado na

cantilena contra os judeus."
Catarina franziu o sobrolho.
"Mas ele não era judeu?"
"Era, mas isso não o impediu de acusar os judeus de terem

características peculiares que os tornavam incapazes de participar da vida
nacional. Chegou a caçoar do nariz deles e a incluir referências antissemitas
no Capital. E as alusões racialmente discriminatórias não se limitaram aos
judeus. Marx afirmou que os chineses tinham uma estupidez hereditária e
considerou a raça espanhola degenerada."

"E os portugueses?", não pôde Catarina conter-se. "O que disse Marx
sobre nós?"

"Nada", retorquiu o marido, satisfeito por vê-la interessada em alguma
coisa que não a consulta. "De qualquer maneira, o mais certo era nos achar
tão degenerados quanto os espanhóis."

"Oh!"
"Engels foi pelo mesmo diapasão. Disse que a raça é ela mesma um

fator econômico que condiciona a evolução histórica. Achava os mexicanos
preguiçosos e escreveu que os eslavos do Sul não passam de povos-lixo,
gente retrógrada destinada, imagina só!, ao extermínio."



"Credo!"
"O que é certo é que as ideias raciais nazistas têm na origem, além da

eugenia, do darwinismo social e de outras fontes, também o próprio
marxismo. Convém não esquecer que Marx e Engels eram pangermanistas.
Defendiam a Grande Alemanha e admitiam a superioridade dos alemães
sobre os outros povos. Isto influenciou alguns teóricos marxistas, incluindo
um tal Woltmann, segundo o qual o socialismo não é um obstáculo à
melhoria da raça natural, mas um instrumento para suprimir os obstáculos
criados pelo capitalismo ao apuramento da raça humana. Ou seja, achava
que o socialismo conduz à melhoria da raça humana. Para assegurar a
evolução da história de acordo com o modelo marxista, Woltmann
sustentou que era imperativo garantir a sobrevivência e a dominação da
mais criativa das raças humanas, a nórdica de origem ariana. Se isso não
fosse feito, a correta evolução da humanidade ficaria em causa. Ora qual foi
a raça que ele apontou como uma das maiores ameaças à raça nórdica
ariana? Aquela que segundo Marx era incapaz de participar na vida
nacional."

"Os judeus."
"Nem mais. Embora o essencial da origem do pensamento dos nazistas

venha da eugenia, eles também foram beber algumas ideias aos socialistas.
O marxista austro-húngaro Otto Bauer, por exemplo, propôs que o
nacionalismo pode ser revolucionário e realizar-se no socialismo, e sugeriu
a criação de um socialismo nacionalista, ou..."

"Ou nacional-socialismo."
Artur anuiu com um ligeiro meneio da cabeça.
"Isso", murmurou, a demonstração feita. "E daí que vem o nome do

partido nazi, percebes? Partido Nacional-Socialista, que em alemão é
Nationalsozialistische. Unindo a primeira e a quinta sílabas, na e zi, dá nazi.
Os nazistas são socialistas nacionalistas, ou seja, socialistas que recorrem
ao sentimento nacionalista para provocar a grande revolução social. Desde
o início que a sua prioridade é de oposição frontal ao capitalismo. Estão a
instituir um estado social na Alemanha. O programa dos nazistas inclui
nacionalizações, a reforma agrária e a instituição de políticas de bem-estar
social, que são medidas de inspiração claramente socialista. Mas são
também acérrimos antimarxistas, ainda que sempre socialistas."

"Se são socialistas, por que o asco deles aos comunistas?"



"Por duas razões, tenho a impressão", respondeu ele, com uma olhadela
rápida ao relógio. "Houve muitos russos brancos que fugiram para a
Alemanha, sobretudo para Munique, e acabaram por se meter no Partido
Nacional-Socialista. E tudo gente que odeia os bolcheviques, e estou
convencido que também atiçaram os nacional-socialistas contra os
socialistas russos. Por outro lado há a questão do internacionalismo. Os
bolcheviques são internacionalistas porque precisam eliminar os
sentimentos nacionais das minorias da Rússia. Ou isso ou o país acaba por
se desagregar. Mas os nazistas são nacionalistas e acreditam que o
internacionalismo é uma aberração do capitalismo que os judeus
introduziram no socialismo. Os nacional-socialistas acham que o importante
é a solidariedade racial e nacional, e receiam que o internacionalismo
enfraqueça a unidade da Alemanha, dividindo os alemães para permitir que
os judeus reinem. Um operário alemão tem de ser solidário com a sua nação
e a sua raça, e segundo os nazistas o socialismo só pode ser nacionalista e o
nacionalismo só pode ser socialista. É isso, e essencialmente isso, que está
por trás do ódio que têm aos bolcheviques."

A mulher fez um gesto a indicar a janela, para lá da qual a turba
prosseguia os ataques a estabelecimentos judaicos.

"Não percebo. Afinal a perseguição aos judeus é por causa da eugenia
ou do marxismo?"

"As duas coisas, embora a eugenia seja mais importante. Se a raça
nórdica é superior e está em risco de ser contaminada pelas raças inferiores
e entrar em degeneração, há que travar esse processo a todo o custo. Qual a
raça inferior que vive entre os nórdicos? Os judeus, claro. Vivendo na
Alemanha, os judeus poderão começar a cruzar-se com os nórdicos,
conduzindo à sua degeneração. O que eles querem é impedir que isso
aconteça."

"Já percebi", disse Catarina. "Mas se os nazistas acham que os judeus
são inferiores, e portanto mais fracos, e se Darwin observou que os mais
fracos estão naturalmente destinados à extinção, qual é o problema?
Deixem os pobres dos judeus em paz e eles, se forem mesmo inferiores e
mais fracos, desaparecerão naturalmente."

"Já te disse que os eugenistas acham que os ideais humanistas estão a
levar à proteção e à multiplicação dos seres humanos inferiores. Em vez de
serem exterminados pelos mecanismos da seleção natural, os seres
inferiores estão a prosperar. Ou seja, a evolução da espécie humana foi



substituída pela sua degeneração. Essa ideia foi reforçada por outras
correntes de pensamento, a começar por Nietzsche."

"Quem? O filósofo? Não me digas que ele também era contra os
judeus..."

"Na verdade, não. Nietzsche até achava que o antissemitismo era um
mecanismo usado pelos falhados para culparem os outros pelos próprios
fracassos. Mas escreveu um livro muito influente, Assim Falava Zaratustra,
em que declarou a morte de Deus. Em substituição de Deus, Nietzsche
anunciou o aparecimento do Übermensch, o Super-Homem. Achava que o
homem atual corresponde apenas a uma fase de transição. Somos superiores
aos animais, mas inferiores ao Super-Homem a que um dia daremos
origem." Estreitou as pálpebras. "Estás a ver onde quero chegar, não estás?"

"Realmente", considerou ela. "Esse conceito, aliado a todas as outras
ideias de que falaste, é... é tudo muito complexo..."

"Muitas pessoas, incluindo cientistas reputados e marxistas como
Woltmann, começaram a pensar que a evolução do homem não terminou e
que um dia surgirá um homem superior, um Übermensch. Desenvolveu-se
assim a eugenia, o tal programa para melhorar geneticamente os seres
humanos. Ora como se faz essa melhoria? Juntando pessoas com genes
bons e afastando as pessoas com genes maus."

"Os genes maus são os dos judeus, está-se mesmo a ver."
"Os judeus, os negros, os asiáticos... até nós, os europeus do Sul, a

quem o marxista Woltmann chamou dolicocéfalos morenos. Cientistas e
pensadores ingleses, americanos e alemães começaram a achar que os
europeus do Norte são superiores a todos os outros seres humanos, de modo
que o tal Übermensch terá forçosamente de ser gerado por eles."

"É assim que os nazistas pensam?"
O marido foi à mesa e pegou no exemplar do Mein Kampf em francês

que se encontrava aí pousado. Folheou-o e localizou a página que
procurava.

"Olha só o que Hitler escreveu", disse. Afinou a voz e começou a ler.
"'Num futuro distante o homem enfrentará problemas que só poderão ser
resolvidos por uma raça superior de seres humanos', escreveu ele neste
trecho. 'Uma raça destinada a tornar-se senhora de todos os outros povos e
que terá ao seu dispor os meios e os recursos de todo o planeta.'" Levantou
os olhos. "Baseado em muita literatura sobre este assunto, o senhor Hitler
acha que, se a seleção natural funcionar normalmente, a humanidade irá



evoluir para dois tipos de seres humanos, uma raça superior, o Super-
Homem, e uma inferior, o animal-massa."

"Animal é ele, grande estafermo!"
Os olhos de Artur mergulharam de novo no exemplar do Mein Kampf

que mantinha aberto nas mãos.
"Agora repara no que o senhor Hitler escreveu aqui: 'A melhor parte da

humanidade possuirá a Terra e poderá trabalhar em todos os domínios do
mundo e até atingir esferas fora da Terra.'" O rosto dela contraiu-se numa
careta.

"'Esferas fora da Terra'? O que quer ele dizer com isso?" "Esta frase tem
tonalidades místicas. O senhor Hitler parece acreditar que o Úbermensch, o
tal Super-Homem que os nazis querem criar, terá poderes especiais, quase
mágicos. Ao que parece é uma referência às teorias de dois ocultistas
austríacos, Guido von List e Lanz von Liebenfels, segundo os quais existe
uma força vital em todo o universo que só pode ser captada por seres com
poderes especiais. Esses ocultistas achavam que os povos ariano-
germânicos tinham esses poderes e propuseram a suástica como símbolo do
triunfo dos arianos sobre as raças inferiores." "Credo!", exclamou a mulher.
"Que gentinha! Já só falta meterem-se na bruxaria..."

"Nunca reparaste que o ocultismo está na moda aqui na Alemanha?
Basta ires às livrarias e veres os livros que eles põem nos escaparates."

"Pois, está bem, mas o Hitler que gere então esse tal Super- Homem
com poderes especiais e que não aborreça mais ninguém. Para que anda se
metendo com os judeus?"

"Porque acha que os maus genes ameaçam a criação do Übermensch.
Onde Marx vê a história humana sob o prisma da luta de classes e os
socialistas nacionalistas fascistas veem a história humana sob o prisma da
luta de nações, os nacional-socialistas alemães veem a história humana sob
o prisma da luta das raças. E qual é a raça inimiga dos arianos? A judaica.
Os nazistas acham que o cristianismo é uma religião criada pelos judeus
para controlar os arianos e que o capitalismo é um sistema criado pelos
judeus com o mesmo objetivo. Uma vez que o cristianismo e o capitalismo
já estão desacreditados, os nazistas alegam que o bolchevismo é uma nova
ideologia inventada pelos judeus para controlar os arianos."

"Mas a questão biológica é mais importante para os nazistas, ou não?"
"Sem dúvida. O senhor Hitler alega que se os judeus andarem por aí à

solta poderão cruzar-se com os arianos e assim contaminar e envenenar os



bons genes nórdicos e conduzir à degeneração da raça alemã, desse modo
impedindo que a espécie humana evolua para o Super-Homem. Aliás, os
nazistas já veem sinais do desaparecimento dos loiros nórdicos e mostram-
se muito apreensivos. Dizem que no dia em que o sangue nórdico deixar de
existir a Alemanha desaparecerá e o mundo cairá nas trevas. E preciso
salvar a humanidade, afirmam eles. Encarando a Alemanha como um
organismo biológico e os alemães como as suas células, o senhor Hitler e os
seus amigos consideram que os judeus são os vírus que ameaçam o corpo e
os seus constituintes. E não só os judeus. Os doentes também. Não viste a
lei que saiu para esterilizar todas as pessoas que sofrem de doenças
hereditárias? Aqui na Alemanha já esterilizaram quatrocentos mil doentes!
Os nazistas acham que os vírus têm de ser expulsos para que o organismo
viva e seja suficientemente saudável para produzir a tal raça superior que
salvará a humanidade." Catarina suspirou, exasperada.

"Esta gente é bazaruca da cabeça!"
"Como já te expliquei, estas ideias não nasceram agora. Vêm do Século

passado e a própria eugenia é considerada uma ciência respeitável na
América, em Inglaterra, na Escandinávia e noutros países. Um dos
ocultistas austríacos que serviram de fonte de inspiração aos nazistas propôs
leis que interditem o casamento inter-racial e limitem a cidadania alemã aos
arianos, ideia que o senhor Hitler pelos vistos acolheu quando há três anos
em Nuremberg aprovou justamente essas medidas contra os judeus." "Então
se ele já tem essas leis aprovadas, para que os está agora a martirizar? No
fim de contas, já conseguiu o que pretendia..." "O que o senhor Hitler quer é
fazer-lhes a vida de tal modo difícil que desistam de viver na Alemanha e
emigrem para outros países. Uma vez o país sem judeus, os nazistas acham
que ficará eliminado o risco de ver a população ariana contaminada pelo
sangue de uma raça inferior. O Übermensch poderá enfim ser gerado e a
humanidade salva."

"O problema não é os judeus aceitarem sair da Alemanha, Artur. O
problema é haver quem os acolha, como bem sabes. Por muito que os
nazistas queiram que eles partam, se ninguém os receber e por isso os
judeus não conseguirem partir, o que lhes podem fazer os alemães?"

Artur por momentos não soube o que responder.
"Pois... para já não podem fazer nada. E por isso que o senhor Hitler

anda a falar na possibilidade de enviar os judeus para Madagáscar."
"E Angola? Não se fala em Angola?"



"Também, também. E uma ideia do presidente Roosevelt, mas o
Toninho não aceita, como é evidente. De qualquer maneira, enquanto não
for encontrada uma solução qualquer os alemães terão de os aguentar, que
remédio."

"Não achas que..."
A porta da salinha abriu-se nesse momento e, apesar da tensão que se

vivia nas ruas, a secretária que os acolhera no consultório forçou um
sorriso.

"O doutor Rosenthal está à vossa espera."



XXIII

Ao fim de três quarteirões repletos de lojas ocidentais, elegantes e
circunspectas, Nanking Road transformou-se numa rua cada vez mais
dominada pelo comércio chinês, com carrinhos de chá e das comidas mais
variadas, livrarias ambulantes, gongos e tudo o que se pudesse imaginar.
Em todas as fachadas se via uma profusão de caracteres em néones
multicoloridos; parecia a entrada de uma feira e Nadejda sabia que era
naquela zona que se encontrava o restaurante onde Custódio trabalhava a
noite inteira. Ainda pensou em ir vê-lo, tinha saudades dele e precisava do
seu conforto, mas reprimiu o desejo e seguiu em frente.

Começando a sentir fome e os primeiros sinais de cansaço no seu
périplo noturno por Xangai, decidiu jantar umas pernas de galinha frita que
adquiriu num restaurante de rua montado no passeio por um velhote chinês.
Mais à frente comprou uns crepes chineses regados a creme doce quente de
amendoim, que devorou enquanto caminhava.

Chegou ao hipódromo e neste ponto teve de fazer uma escolha. Ou
seguia em frente pela Nanking Road, que a partir daí mudava de nome e
passava a chamar-se Bubbling Well Road, considerada em certos guias
turísticos uma das ruas mais interessantes do mundo, ou virava à esquerda
na Thibet Road e se encaminhava de regresso à Concessão Francesa. Na
verdade começava a sentir alguma fadiga. O dia tinha sido longo e já
passeava havia várias horas. Optou por regressar a casa.

Meteu assim pela Thibet Road e seguiu paralelamente ao vasto
hipódromo. As pernas doíam-lhe e ainda considerou a possibilidade de
apanhar um riquexó até à avenue Joffre, mas depois lembrou-se de que
estava à beira de perder o emprego e, apesar de o serviço ser barato, achou
que não podia esbanjar nem um cêntimo. Decidiu seguir em frente. Bem
vistas as coisas, completar o passeio a pé não lhe faria mal nenhum.

O fecho da May May Boutique voltou a dominar as suas preocupações
de tal modo que caminhou pela nova rua absorvida no problema. Pensou
que no dia seguinte teria de percorrer a Bubbling Well Road até ao fim para
ver se os muitos estabelecimentos que aí havia procuravam empregadas. E
também, por que não?, palmilhar Yates Road. A Yates estava repleta de
boutiques e de certeza aí haveria alguma loja onde poderia... "Master,
wanchee girl? Irishka number one!



A voz de uma chinesa a interpelar em pidgin o homem que seguia à
frente dela, perguntando-lhe se queria uma garota e a garantir que uma tal
Irishka, diminutivo de Irina, era a melhor, desfez-lhe os pensamentos.
Olhou em redor e percebeu que a Thibet Road se enchera de mulheres,
chinesas de meia-idade à frente, jovens europeias resguardadas atrás.

"Master, look-see Jenny!", convidou outra chinesa, agarrando o braço
do homem enquanto lhe dizia que a sua garota, chamada Jenny,
provavelmente um diminutivo anglicizado de Evguenia, era melhor. "Jenny
more betta!"

“S'pose catchee two piecee girl can more cheap", sugeriu a primeira
conciliatoriamente, apontando para as garotas e a dizer que se levasse as
duas ao mesmo tempo teria um desconto. Perante a hesitação do cliente
potencial, a chinesa perguntou-lhe se estava de acordo. "Can puttee book?"

A Thibet Road, apercebeu-se Nadejda, encontrava-se infestada de
prostitutas. Pior ainda, pelos vistos eram todas russas.

As amahs iam para a frente angariar clientes, apregoar as muitas
virtudes das garotas e negociá-las quando algum homem se interessava,
enquanto as prostitutas permaneciam atrás, com ar desinteressado, a exibir
os corpos e a aguardar que os negócios fossem fechados. Nadejda sentiu-se
chocada. Não admirava que o marine que a interpelara uma hora antes no
Bund lhe tivesse oferecido dinheiro quando compreendeu que ela era russa.

Preocupada com não ser confundida com alguma daquelas garotas,
acelerou o passo. Apesar de achar que tinha de sair dali o mais depressa que
podia, era impossível não se sentir fascinada com o estranho espetáculo que
se desenrolava em torno dela. Viu três amahs a disputar um cliente, cada
uma a puxá-lo numa direção como se estivessem coordenadas a esquartejá-
lo, e uns passos adiante observou um marine americano agarrado a duas
garotas que o conduziam para a porta de uma pensão de aspeto sórdido.

"Nadija!", gritou alguém. "Nadija!"
Ao ouvir o seu diminutivo, Nadejda hesitou. Haveria outras Nadijas por

ali? Era bem possível, considerando o número de russas que nessa noite
enxameavam aquele setor de Thibet Road. O seu nome era muito comum.
Mas, não resistindo à curiosidade, virou-se na direção da voz e,
esbugalhando os olhos de incredulidade, percebeu que era mesmo a ela que
interpelavam e reconheceu a pessoa que o fazia.

"Mila?"



A amiga do apartamento saiu da sombra do passeio e encaminhou-se
para ela com um cigarro aceso pendurado no canto nos lábios, os contornos
do corpo acentuados por um vestido vermelho justo e protegida do frio
apenas por uma écharpe de pele de raposa.

"Nadija, por aqui?", perguntou Ludmila com um sorriso que o batom
tornara vermelho-escuro para combinar com a cor do vestido. "Eu a pensar
que eras um anjinho inocente e virginal, e afinal... afinal também andas no
turno da noite, sua marota. Por que não me disseste nada?"

A estupefação de Nadejda por ver ali a amiga era tal que levou dois
segundos a responder.

"Eu... eu não estou a...", titubeou por fim, ainda atarantada. "Quer dizer,
eu estou aqui só de... de passagem."

Ludmila riu.
"Isso é o que todas dizemos... Estamos de passagem a reunir um pé-de-

meia." Tirou o cigarro da boca e libertou uma nuvem acinzentada de fumo.
"Mas a sério, onde tens tu trabalhado até agora que nunca te vi por aqui?
Nos cabarés? Em qual?" Olhou para trás e reconstituiu o percurso da
vizinha de apartamento. "Espera, espera, não digas nada, deixa-me
adivinhar. Ali para trás é a Bubbling Well Road, não é? Não me digas que
vens do Majestic."

"Do quê?"
O olhar vazio de Nadejda tornou claro que nunca ouvira falar de um

lugar com esse nome.
"Não? Hmm... então vens do Vienna Ballroom. Acertei?" Recuperando

a compostura, Nadejda abanou a cabeça. "Não venho de cabaré nenhum,
Mila", esclareceu. "Estou aqui simplesmente de passagem, percebes?"
Apontou para a frente, onde três quarteirões adiante se encontrava a
Concessão Francesa. "Vou a caminho de casa."

Falou com tal convicção que Ludmila, subitamente acabrunhada,
percebeu enfim o equívoco.

"Ah, bom", disse, as palavras a faltarem-lhe perante a situação
embaraçosa em que inesperadamente se via. "Vais... vais para casa?"

"Vou."
Após um instante em que não soube o que fazer ou dizer, a amiga

suspirou profundamente e baixou os ombros, forçando um sorriso de
derrota; tornara-se claro que já não podia disfarçar o que era evidente aos
olhos da amiga.



"Bem... descobriste o meu segredo", rendeu-se. "Espero que não contes
nada a ninguém..."

A situação era realmente constrangedora e Nadejda teve vontade de
fugir dali.

"Claro que não conto, não te preocupes." Olhou em redor, observando
as garotas russas encostadas às paredes e à conversa no passeio. "Como é
que consegues ir com homens que não conheces de parte nenhuma, Miia?
Imagino que alguns sejam até repugnantes..."

Descontraindo, Ludmila voltou a meter o cigarro nos lábios e, depois de
aspirar para largar uma nova baforada, encolheu os ombros com
indiferença.

"Aparece de tudo", disse com ar já despreocupado. "Tipos giros,
homens grosseiros, bêbados, velhos, gordos, miúdos... sei lá. Mas há
sobretudo muito dinheiro a ganhar, minha linda." Os olhos verdes
cintilaram. "Sabes quanto faço numa boa noite de trabalho? Chego a levar
para casa mais de sessenta dólares."

A quantia deixou Nadejda de boca aberta. Teria ouvido mal?
"Quanto?"
"Cobro dez dólares à hora e costumo despachar um mínimo de dois ou

três clientes por noite. É só fazeres as contas. Faturo pelo menos vinte
dólares. Mas nos dias de folga do quarto regimento de marines, ou então
quando chega aí um navio, sobretudo se for um navio de guerra que despeje
na cidade uma catrefada de marinheiros, consigo fazer muito mais. Houve
uma vez em que aviei dez fuzileiros numa noite inteira de trabalho, imagina
tu. Eram uns atrás dos outros, uma estafa que nem te conto. O que vale é
que, como são novinhos, vêm tão excitados que se despacham num
instante", observou com uma risada. "Mas quando dessa vez cheguei a casa
de manhã sabes quanto dinheiro levava na carteira? Cem dólares."

Nadejda não sabia o que dizer. A amiga parecia uma máquina de
contabilidade que reduzia os homens a notas de dez dólares com pernas e
algo mais entre elas; tudo aquilo era demasiado desconcertante. Precisava
de tempo para digerir tanta novidade.

"Ah, bom", assentiu, atrapalhada. Atirou um olhar para o fundo da rua,
ansiosa por se escapulir daquele lugar sórdido e deprimente. "Bem, tenho
de ir andando", disse de forma desajeitada. "Preciso de acordar cedo para ir
para a boutique, sabes como é..." Levantou a mão e acenou. "Então até
logo... ou até amanhã."



Virou as costas e retomou o caminho de regresso a casa em passo rápido
e com sentimentos contraditórios, aliviada por deixar aquele segmento vil
de Thibet Road, pasmada por ver Ludmila metida naquela vida. Como era
possível que ela conseguisse ir com o primeiro homem que lhe aparecesse?

Igualmente surpreendente era tudo o que a amiga lhe contara. A cabeça
de Nadejda pôs-se febrilmente a fazer contas. Cem dólares numa única
noite, dizia Ludmila? Para ganhar isso precisava de trabalhar três semanas e
mais alguns dias na May May Boutique e Custódio mais de mês e meio a
lavar pratos! Ou seja, a amiga fizera numa noite o que ela fazia em quase
um mês de trabalho na loja. E, se Ludmila tinha um mínimo de dois ou três
clientes por noite, isso significava que nunca saía dali com menos de vinte
ou trinta dólares. Isto é, a amiga ganhava em duas horas na Thibet Road o
que ela conseguia numa semana inteira na boutique a trabalhar dez horas
por dia ao longo de seis dias.

"Tchort!"



XXIV

No momento em que concluiu as anotações, o doutor Rosenthal ajeitou
os óculos e, forçando um leve sorriso, encarou o casal que estava sentado
diante dele. Tratava-se já da sua segunda consulta com aquela paciente,
depois de uma primeira que servira para se iniciar o diagnóstico e fazerem
os necessários exames.

O médico estudou os dois portugueses com mais atenção e constatou
que os semblantes de ambos exprimiam uma ansiedade quase tão grande
como aquela que ele próprio se esforçava nesse momento por reprimir,
embora por razões diferentes.

"Tenho boas e más notícias para vos dar", anunciou. "A má notícia é
que, após os exames que a senhora fez na nossa primeira consulta, cheguei
à conclusão de que o seu problema radica nas hormonas. E essa a razão pela
qual não consegue engravidar. "

Catarina sentia o coração ribombar-lhe no peito perante a iminência de
escutar o diagnóstico.

"Não percebo", murmurou, esforçando-se por dominar o nervosismo.
"Isso tem solução, doutor?"

O clínico abriu uma pasta e passou os olhos pelas folhas onde se
encontravam os resultados dos exames.

"Depende da origem do problema. Não tenho dúvidas de que, no seu
caso, se trata de uma questão hormonal, mas é difícil perceber qual a
hormona que funciona mal." Pousou uma folha e estudou uma outra. "A
glândula pituitária parece-me bem."

"Então o que se passa, senhor doutor?"
O doutor Rosenthal colou a ponta do indicador à cabeça.
"Espero que a falha esteja no hipotálamo. Vinte por cento deste tipo de

problemas tem aí a sua origem."
"E...?"
"E é aqui que está a boa notícia", anunciou o médico. "O tratamento que

tenho estado a desenvolver, à base de extractos de uma planta existente nos
Alpes, tem revelado bons resultados quando a dificuldade da paciente se
situa no hipotálamo."

O rosto da portuguesa iluminou-se num enorme sorriso de alívio.
"A sério?"



Eufórica e emocionada, Catarina deu dois saltinhos na cadeira e abraçou
o marido com força, as lágrimas de alegria a umedecerem-lhe os olhos.

"Calma, calma, não se entusiasme!", refreou-a o doutor Rosenthal,
preocupado com não criar expectativas exageradas. "E preciso que saiba
que nem sempre as minhas drogas produzem efeito, uma vez que tudo
depende da hormona em causa. A taxa de sucesso do tratamento ronda por
isso os cinquenta por cento e..."

"Cinquenta por cento é ótimo!", exclamou ela, secando as lágrimas e
fazendo um esforço para controlar o entusiasmo que a invadia. "Na verdade
é uma percentagem muito superior à que eu esperava!" Sentia-se de tal
modo excitada que mal se conseguia conter no seu lugar. "Doutor, quando
começamos o tratamento?"

"Hoje mesmo, se quiser", indicou o obstetra, ainda preocupado com as
elevadas expectativas que a paciente depositava no tratamento. "Mas olhe
que vai levar tempo, talvez um ano ou mesmo dois..."

A portuguesa soltou uma gargalhada.
"Não é nada em comparação com o tempo que já perdemos!" Levantou-

se com um salto. "Podemos começar agora?"
Pressionado pelo entusiasmo da paciente, o médico fez-lhe sinal de que

o seguisse.
"Venha daí..."
O anfitrião abriu uma porta lateral e convidou-a a passar para a salinha

do lado. Artur ainda vislumbrou nessa sala uma marquesa e uma
enfermeira, mas a porta fechou-se e ficou sozinho no gabinete do doutor
Rosenthal. Foi então que sorriu. Já não se lembrava da última vez que vira a
mulher tão animada.

As palavras de ordem e o som dos vidros estilhaçados recrudesciam
periodicamente, apesar de a multidão já não ser visível do consultório.
Mesmo assim, Artur permaneceu longamente junto à janela a contemplar os
estragos e foi aí que o doutor Rosenthal o surpreendeu no momento em que
voltou ao gabinete, uma vez terminada a primeira sessão do tratamento.

"Agora está a descansar um bocadinho, mas daqui a vinte minutos já se
pode levantar", disse, sentando-se na sua cadeira e começando a rabiscar
uma receita. "Convinha é que passasse o resto do dia em repouso e que
tomasse este medicamento antes de dormir."

"Nos outros dias também?"



"Não. Só hoje. A partir de amanhã retomará a vida normal e, daqui a um
mês, a 10 de dezembro, voltará ao consultório para a segunda dose do
tratamento."

O médico acabou de preencher a receita, assinou-a e entregou-a ao
marido da paciente, que a guardou no bolso.

"Obrigado, doutor."
O doutor Rosenthal forçou um sorriso.
"Não sei se sabe, mas já não sou doutor..."
A afirmação suscitou a estranheza do oficial português.
"Não é?"
"O título de doutor foi-me retirado."
"O quê?!"
"Não foi só a mim, fique descansado. Foi a todos os médicos judeus.

Por proposta do Reichsärztekammer, a Câmara dos Médicos do Reich, o
Ministério da Educação retirou-nos o direito de usarmos o título de
doutores. Na nova terminologia oficial, agora sou apenas alguém que trata
de doentes."

Percebendo enfim o sentido da afirmação, e sentindo no anfitrião uma
ansiedade mal disfarçada, Artur indicou a rua com o polegar, numa
referência à turba que vandalizava os estabelecimentos dos judeus.

"Eles não o incomodaram?"
Sem se voltar para a janela, como se o que estava para lá dela fosse

demasiado terrível para ser contemplado, o doutor Rosenthal baixou os
olhos e abanou a cabeça.

"Não. A minha clínica foi adquirida pelo doutor Miiller, que é ariano.
Essa informação consta na tabuleta da clínica, lá em baixo."

"E o doutor pode exercer a sua profissão?"
"Como sabe, e segundo a nova lei, não. Acontece que tenho uma

paciente que é mulher de um coronel das SS."
Disse-o como se isso bastasse para compreender por que razão ainda

exercia e ninguém o molestava.
"Os SS podem consultar médicos judeus?"
O médico esboçou um sorriso nervoso.
"Claro que não. Nem eles nem ninguém. A autorização para exercermos

medicina foi revogada e nós, os médicos judeus, só estamos autorizados a
prestar serviços de enfermagem e apenas a pacientes judeus. Parece que
Herr Hitler acha que a prioridade das prioridades é afastar os judeus da



profissão médica porque, diz ele, a nossa tarefa envolve num determinado
sentido a responsabilidade de um chefe."

De fato, e agora que falavam nisso, Artur lembrou-se que a proibição de
os médicos judeus exercerem a profissão havia sido emitida apenas quatro
meses antes. Catarina só lograra ser vista por um médico judeu por ser
mulher de alguém que gozava de estatuto diplomático.

"Então como é que um coronel das SS veio ter consigo?"
"Não há nenhum médico na Alemanha que tenha alcançado as taxas de

sucesso que eu alcancei no combate a estes problemas. Como deve calcular,
o desespero leva a que as pessoas contornem algumas regras."

"Mesmo as mais fanáticas?"
"Sobretudo essas. Contaram-me que o próprio Hermann Göring gastou

mais de trinta mil marcos em dois tapetes preciosos que adquiriu na Otto
Bernheimer, que, não sei se sabe, é uma loja judaica. Na verdade muitos
nazis continuam a fazer negócio conosco." Encolheu os ombros. "De
qualquer modo, e para salvaguardar as aparências, o coronel das SS que é
marido da minha paciente pôs o meu consultório sob a tutela do doutor
Muller, embora seja eu que trabalho efetivamente."

"Hmm... estou a entender." Fez uma careta, como se se sentisse dividido
quanto a dever ou não fazer a pergunta seguinte. "Peço desculpa por me
intrometer, uma vez que se trata de um assunto que não é da minha
competência, mas por que razão o senhor doutor se sujeita a tudo isto e não
se vai embora?"

"Ach, coronel! E muito difícil um judeu obter vistos para qualquer
país..."

"Talvez, mas decerto não no seu caso", argumentou Artur.
"Considerando as suas elevadas qualificações, não me parece que seja assim
tão difícil conseguir um visto. Estou certo de que o doutor facilmente
encontraria um lugar num hospital na América ou em Inglaterra. Não se
esqueça de que esses países estão a aceitar os professores e cientistas judeus
expulsos das universidades alemãs."

O doutor Rosenthal levantou o rosto e olhou-o fixamente.
"A Alemanha é o meu país." Fez um gesto com a mão a indicar a janela,

ou o que estava para lá dela. "Eles agora andam todos loucos, mas depressa
cairão em si. Os judeus são muito necessários."

"Acha que sim? E que parece que vão interditar toda a atividade
comercial por parte dos judeus."



"Ach, uma coisa dessas não é possível!", exclamou o médico, talvez
para se convencer a si próprio. "Na província, por exemplo, todo o
comércio de gado está nas nossas mãos. Como poderão eles desfazer-se de
nós? Daqui a uns tempos tudo regressará à normalidade, vai ver. Embora se
tenham excitado um pouco por causa deste assassinato em Paris, em breve
tudo ficará mais calmo. Os judeus não são todos culpados pelos atos de uma
única pessoa, não é verdade?"

O médico referia-se à notícia que nessa altura agitava a Alemanha. Dias
antes um jovem judeu havia abatido a tiro um diplomata alemão em Paris,
em retaliação pela súbita expulsão de milhares de judeus polacos que
viviam havia décadas na Alemanha, incluindo familiares do homicida. O
assassinato na capital francesa provocara grande comoção por toda a
Alemanha, com a imprensa a acusar os judeus de serem criminosos e
assassinos.

"O doutor julga que isto vai acalmar?", questionou Artur, admirado com
o raciocínio do interlocutor. "Quer dizer, os alemães impedem-vos de
exercer a vossa profissão, impedem-vos de estudar, impedem-vos de casar
com não judeus, emitiram até uma lei a dizer que nenhum judeu pode ter
nacionalidade alemã e agora já atacam as vossas casas e as vossas lojas. Eu
sou estrangeiro e não percebo nada disto, mas a mim parece-me que as
coisas vão de mal a pior."

"Eles precisam de nós, coronel. Em breve cairão em si e tudo regressará
à normalidade, vai ver."

"Parece-lhe mesmo?"
O médico acomodou-se melhor na cadeira e, respirando fundo, pareceu

descontrair-se e adquirir maior confiança. "Tenho a certeza."



XXV

As três notas de dez dólares que May May lhe estendeu ao final do dia
de sexta-feira pareciam acenar-lhe com cores tristes. Ou talvez a tristeza
que nelas pressentia se devesse antes à amargura pelo capítulo que nesse
instante se encerrava na sua vida, abrindo um outro que se escrevia com
letras de incerteza.

"Aqui está o teu salário da semana", disse a patroa com um semblante
resignado. Pegou num embrulho que tinha guardado sob a mesa e entregou-
o igualmente. "E isto também é para ti."

Nadejda apalpou o embrulho e verificou que o seu conteúdo era flexível
e maleável.

"O que é?"
"Um vestido de alta costura que te ofereço como presente de

despedida", disse May May. "Quero agradecer-te a tua dedicação neste ano
que aqui estiveste, mas como deves compreender as coisas são como são.
Não há clientes, não há loja."

Sentada diante da patroa, que na verdade já era a sua ex-patroa, a russa
pousou o embrulho no regaço e examinou com melancolia as notas do
último salário. Percorreu com os olhos os caracteres chineses impressos
numa das faces, com a imagem de um comboio a fumegar no centro, e a
seguir virou-as, expondo o verso em inglês a assinalar a entidade emissora,
o Bank of Communications.

"O que vai a senhora fazer agora?", perguntou, a chama da esperança,
apesar de tênue, ainda acesa. "Não planeia abrir outro negócio?"

May May abanou a cabeça.
"Xangai não tem futuro", disse enfaticamente. "E a China está uma

confusão, com estas guerras intermináveis entre o Kuomintang, os
comunistas e os piratas anões. Não é possível ficar aqui."

"Então para onde vai?"
"O meu marido anda a mover influências e a tentar obter autorização

para irmos viver para Hong Kong ou para Singapura", retorquiu a patroa. "E
tu, Nadija? O que tencionas fazer?"

Boa pergunta. A russa sabia-se encurralada pelas circunstâncias e, sem
nada de extraordinário a revelar para além do óbvio, levou o seu tempo a
responder.



"O meu passaporte soviético caducou", acabou por dizer. "Não posso
voltar para a Rússia, e mesmo que pudesse não voltaria porque aquilo ainda
está pior do que aqui. Por outro lado, não tenho maneira de sair de Xangai.
Como quase todos os russos da cidade, sou neste momento uma... uma
apátrida. Não pertenço a lugar nenhum."

Uma lágrima de autocomiseração correu pela cara pálida de Nadejda.
Na verdade, e ao contrário da generalidade dos europeus que viviam em
Xangai e que apenas podiam ser julgados pelos seus próprios tribunais e
leis, os russos não gozavam de nenhum estatuto especial e eram
formalmente designados "estrangeiros não reconhecidos", o que significava
que estavam submetidos na íntegra à lei chinesa. Nada nem ninguém os
protegia.

Num raro gesto de afeto, May May pousou-lhe a mão na face que a gota
percorrera e tentou consolá-la.

"Solly, missee", disse em pidgin, procurando fazer uma graça para
desanuviar o ambiente. "Mas quem tem uma cara bonita como a tua e um
corpo tão bem feito não precisa de se preocupar com nada, desde que
mantenha a pureza da alma. Terás de ser uma flor de lótus e crescer intata
no meio da lama. Basta-te manter a alma pura, como o lótus branco, e saber
usar essa cara e esse corpo. Fica descansada."

A observação perturbou a russa.
"O que quer dizer com isso?"
"A seu tempo o descobrirás, missee." Empurrou-a para fora da boutique.

"Agora vai-te embora chop chop senão May May também chora. Além
disso, tenho um inventário para fazer e uma loja para esvaziar." Largou-a na
rua e acenou. "Bye-bye!"

Quando se deitou nessa noite, Nadejda sentia-se tão preocupada que
teve dificuldade em adormecer. Precisava do namorado para discutir o
encerramento da boutique e ele não se encontrava ali. Teria de se contentar
com conversar consigo mesma dentro da cabeça. Com Custódio a ganhar
quinze dólares por mês e ela sem salário, como se sustentaria? O namorado
vivia num pequeno quarto em Chapei, na zona chinesa de Xangai, uma das
áreas mais atingidas pelos recentes combates entre chineses e japoneses, e
se calhar ela teria mesmo de ir para ali viver enquanto não arranjasse
emprego.

A verdade é que o português tinha uma maneira especial de falar e
pensar que a tranquilizava. Ao fim de muito debater o assunto consigo



mesma, achou que quando estivesse com ele no dia seguinte pela manhã
tudo lhe pareceria menos grave. Era verdade que Custódio andava muito
cansado e até adoentado. As condições do restaurante onde trabalhava
deixavam muito a desejar e uma semana antes a sua habitual tosse tornara-
se cavernosa, mas teria de confiar na Providência e na boa sorte.

As coisas resolver-se-iam.
Foi com este pensamento reconfortante que Nadejda adormeceu.

Sonhou com May May. A dona da boutique andava pela rua a angariar
clientes à força e exigia que a sua funcionária a ajudasse, mas um militar
americano que ela arrastara para o estabelecimento pôs-se a bater com o
calcanhar da bota no soalho, toc toc...

Toc toc toc.
A russa acordou, estremunhada.
"Menina Nadija, acorde!"
Soergueu-se na cama e enfrentou a escuridão.
"Quem é?"
"Sou eu. Anna Ivanova."
A senhoria.
"O que se passa?"
"Telefone para si."
Telefone? Àquela hora? Levantou-se e foi às escuras abrir a porta. Do

outro lado estava a senhoria do prédio, vestida com um robe e a segurar um
candeeiro de petróleo.

"Quem é?"
"Do hospital", disse a idosa. "Querem falar consigo."
Do hospital? Com o coração a ribombar, Nadejda precipitou-se para o

telefone situado nos aposentos da proprietária. Nunca o tinha utilizado, pois
as regras da senhoria eram claras: receber chamadas só em caso de
urgência. Uma chamada de um hospital a meio da noite parecia preencher
os requisitos.

Agarrou no auscultador e aproximou-se do bocal.
"Está lá?"
"Boa noite", cumprimentou uma voz feminina do outro lado. "Queria

falar com a senhora Nadejda Skuratova, por favor."
"Sou eu."
"Daqui fala do Shanghai General Hospital. Estamos ligando porque deu

entrada esta noite na enfermaria um paciente que deu o seu nome para



contato. É o senhor... o senhor Custódio Gonçalves. Ele solicitou que..."
"O quê!?"
"Está ouvindo?"
O coração de Nadejda dava pulos descontrolados.
"O que aconteceu? Ele... ele está bem?"
"Justamente, senhora Skuratova. O senhor Gonçalves deu baixa por

doença e pediu que lhe ligássemos para que viesse aqui. Encontra-se na
cama dezessete da enfermaria de pneumologia."

"Mas ele está bem?"
"Para o diagnóstico, queira falar com o doutor Choi. Muito boa noite,

minha senhora."
"Desculpe, mas... mas..."
A linha morrera.
O Shanghai General, situado na North Soochow Road, era o maior

hospital da cidade. Orientar-se dentro do edifício não foi simples. Porém,
graças às indicações de um enfermeiro que se deixara fascinar pelos seus
cabelos de ouro, Nadejda lá conseguiu dar com a enfermaria de
pneumologia.

Chegou diante da cama dezessete com o credo na boca. Deitado por
baixo dos lençóis encontrou o namorado. "Custódio?! O que tens?"

Um arrulhar fraco foi a resposta. Quase em pânico, debruçou-se sobre
ele e abraçou-o; a pele parecia escaldar.

"Mas... estás a arder de febre!"
O rapaz tossiu e, ao vê-la e senti-la, entreabriu os olhos e esboçou um

sorriso tênue.
"Olá, loiraça."
"O que aconteceu?"
"Não é nada. Já passa."
"Mas o que tens?"
Como em resposta, a tosse cavernosa voltou, só que mais forte do que

ela vira e ouvira nos dias anteriores.
"É... é esta tosse", disse o rapaz quando recuperou o fôlego. "Mas já

passa. Isto é tudo um exagero. Estão a fazer um grande caso de uma
coisinha de nada."

Nadejda reparou numa mancha de um vermelho vivo no lábio do
namorado.

"O que é isso?"



Ato contínuo, ele deitou um lenço à boca e ocultou a mancha. "Não é
nada."

A mancha, e a tentativa do rapaz de a esconder, deixou-a assustada.
"É sangue?"
"Não é nada."
A russa recuou um passo e viu aos pés da cama uma bacia

ensanguentada e toalhas pintalgadas de sangue. Se já estava assustada, ficou
à beira do pânico.

"Custódio, o que se passa? O que tens?"
Ele voltou a tossir.
"É só esta tosse", insistiu o português quando recuperou do novo ataque.

"Mas já passa. Isto não é nada."
"Não é nada, não!", cortou ela. "Há sangue por toda a parte! Isto tem de

ser visto!"
"Não te preocupes, Nadija..."
Mas a namorada já ali não estava. Vendo que Custódio dava respostas

evasivas e como habitualmente desvalorizava tudo, Nadejda lançou-se em
corrida pela enfermaria e deparou-se com uma enfermeira chinesa que,
atraída pela súbita barulheira, vinha ver o que se passava.

"Senhora enfermeira!", chamou, aliviada por ver ali alguém de
autoridade. "Senhora enfermeira!"

"Ayah!", exclamou a recém-chegada. "O que vem a ser isto? Não vê que
está numa enfermaria a meio da noite? Quer acordar os doentes todos?"
Fez-lhe sinal de que a seguisse. "Ande, missee, venha comigo! Vamos ali ao
gabinete."

Obediente, e esforçando-se por dominar a ansiedade que tomara conta
dela, Nadejda acompanhou a chinesa a um pequeno cubículo anexo à
enfermaria de pneumologia, decerto a sala das enfermeiras. Quando a porta
se fechou, a enfermeira fez-lhe sinal de que já podia falar.

"Preciso de saber o que se passa com o paciente da cama dezessete",
disse então a russa. "O que tem ele?"

"A missee é da família?"
"Sou... sou a noiva."
"Então terá de falar com o doutor Choi."
"Onde está ele?"
"A descansar. Já é tarde."



Nadejda quase se pôs de joelhos diante da enfermeira. "Por favor, por
favor", rogou, as mãos juntas como em oração. "Leve-me a ele!"

Após um momento de indecisão, a enfermeira chinesa respirou fundo e
encaminhou-se para a porta.

"Anda daí, missee."
O doutor Choi apareceu diante de Nadejda despenteado e com a bata

mal abotoada. Decerto acabara de acordar e não se preparara devidamente.
Estava de turno nessa noite e devia esperar interrupções do sono como
aquela porque não reagiu mal quando a enfermeira o despertou.

Sentado atrás da secretaria, ajeitou os óculos para estudar melhor o
papel que segurava nas mãos.

"É o doente da cama dezessete, não é?"
"Sim", confirmou Nadejda. "Custódio Gonçalves."
"Pois, pois. Cá está."
Fez um curto silêncio enquanto lia as informações que ele próprio

registrara horas antes.
"O que se passa com ele, doutor?"
O médico não respondeu de imediato. Leu as anotações até ao fim e só

então levantou os olhos e encarou a visitante.
"Tem o bacilo de Koch."
"O que é isso?"
"Tuberculose."
Nadejda deitou as mãos à cabeça.
"Oh, não!"
A reputação da doença era terrível. A tuberculose tornara-se a principal

causa de morte em todo o mundo e ninguém ignorava que uma parte
importante das pessoas que contraíam a doença, talvez metade, acabava por
morrer. Um diagnóstico daqueles era meia sentença de morte.

"No caso deste paciente, a tuberculose deve ter permanecido em estado
latente durante demasiado tempo", indicou o médico, dessa feita já sem
consultar as anotações. "Declarou-se agora com gravidade e espalhou-se já
para fora dos pulmões."

As lágrimas corriam pelo rosto da russa.
"Acha... acha que ele consegue salvar-se, doutor?"
"É jovem, é forte... é possível. Logo que estabilize, o que calculo

aconteça daqui a duas semanas, dar-lhe-ei alta. Aconselho que seja



internado imediatamente no Shanghai Sanatorium and Hospital, sob pena
de não sobreviver muito tempo."

"Ainda terá de ser internado no sanatório? Por quanto tempo?" "Até
recuperar. O Shanghai Sanatorium fica na Rubicon Road, não sei se sabe
onde é, e funciona bem. Se a coisa correr como espero, em cinco anos ele
estará como novo."

A garota abriu a boca, estupefata.
"Cinco anos!?"
"Sim, é um processo demorado."
"Mas... mas entretanto vive de quê?"
"Não tem família?"
"Os pais morreram nos combates de 1932 aqui em Xangai. Não tem

irmãos nem avós."
"E a senhora?"
"Eu? Eu sou a... a noiva."
"Então terá de se encarregar dele."
"Eu? Nem sequer tenho emprego..."
"Então terá de o arranjar."
Nadejda recostou-se no assento e inspirou, tentando digerir toda a

situação. Uma coisa daquelas não podia ter acontecido em pior altura!
Justamente no dia em que perdera o emprego, o namorado dava entrada no
hospital e tornava-se claro que não poderia trabalhar durante alguns anos.
Como iria resolver aquilo? Sacudiu a mão diante da cara, como um leque,
para sentir o ar. "Não sei como vai ser..."

O médico afinou a voz.
"Talvez não seja agradável falar do assunto nestas circunstâncias, mas

considerando que acabou de dizer que está desempregada e que o paciente
não tem outras pessoas que se responsabilizem por ele, é meu dever
comunicar-lhe que o doente, ou alguém por ele, tem até segunda-feira para
pagar metade do valor do internamento."

"O internamento é pago?"
"Claro. Isto não é de graça, miss *
"Quanto... quanto é?"
"Cem dólares."
"Cem?"
"A primeira metade", esclareceu ele. "As duas semanas vão custar ao

todo duzentos dólares. Se a estabilização do paciente demorar mais tempo,



será mais."
A garota sentiu-se desfalecer. Desempregada e com Xangai mergulhada

em crise e as empresas a fecharem ou a reduzirem o pessoal, onde iria ela
arranjar emprego e juntar tamanha quantia?

"Blin!"
"E o sanatório também custa dinheiro. Não é tão caro, mas não é de

graça. Só lhe estou a dizer isto para que se prepare e comece a pensar na
questão, tendo em conta que não tem nenhuma fonte de rendimento."

"E se até segunda-feira eu... eu não conseguir pagar?"
O doutor Choi cruzou os braços e olhou-a com cara de caso. "Nesse

caso receio bem que o seu noivo seja despejado. Sem tratamento, e no
estado em que se encontra, morrerá ao fim de algumas semanas."

Encostada à parede.
Era essa a imagem que melhor definia o sentimento que dominava

Nadejda nesse instante. Estava absolutamente fora de questão abandonar
Custódio. Tinha a certeza que, se os papéis estivessem invertidos, ele faria
tudo por ela.

Porém, a realidade era a realidade. Teria de pagar ao hospital uma conta
astronômica na segunda-feira e a verdade é que não possuía tal quantia nem
tinha qualquer perspetiva de ganhar esse ou outro dinheiro.

Foi nesse instante que se desfez em lágrimas.



XXVI

O sol banhava de luz e calor a relva úmida do Tiergarten e os dois casais
passeavam descontraidamente entre os renques de árvores, não muito longe
da Porta de Brandeburgo, a saborear a canícula e a espreitar os esquilos que
cabriolavam sobre a verdura; os animais pareciam brincar, mas na verdade
disputavam os pedaços de comida que os transeuntes ah iam largando.

Os casais Teixeira e Satake tinham-se tornado próximos, uma relação
inicialmente alimentada pelo fascínio de Fukui pelos portugueses que
haviam passado por Nagasaki e pelo interesse de Artur em aceder à muita
informação privilegiada ao dispor dos diplomatas japoneses. Aos poucos,
contudo, a relação entre os dois casais transformara-se numa amizade
genuína. Artur apreciava o jeito tranquilo de Fukui, os seus modos polidos,
a atenção que mostrava pelo pormenor, a forma delicada como tratava os
outros; sentia-lhe a inclinação pela democracia liberal, mas perdoava-lhe a
falha. Já o japonês gostava da determinação do seu amigo de Portugal, da
forma generosa como se envolvia nas coisas, da paixão com que vivia a
vida e da maneira como investia na amizade mútua, tão diferente da
sobranceria sempre manifestada pelos outros europeus em relação aos
asiáticos; desculpava-lhe o pendor para os regimes autoritários, que atribuía
à traumática experiência portuguesa com a democracia parlamentar.

Trocavam amiúde presentes; o vinho do Porto revelou-se
particularmente popular com o casal japonês e o chá verde com o
português. Além disso, tornara-se comum visitarem-se mutuamente em casa
ou irem jantar juntos ao Kranzler ou ao Die Taverne ou darem um pé de
dança no Haus Vaterland ou até passearem descontraidamente pela cidade,
como faziam nessa tarde soalheira de meados de agosto de 1939 pelo maior
parque de Berlim.

"O seu tratamento não se encontra perto do fim?", quis saber Ren. "Já
completou um ano, não completou?"

"Ainda não", devolveu Catarina. "Estou nos dez meses."
"E então?"
"Para já, ainda não aconteceu nada. Mas o doutor Rosenthal disse que

não me preocupasse. Os resultados só aparecem entre o primeiro e o
segundo ano. Nuns casos é mais rápido, noutros mais lento. E noutros..."



A portuguesa suspendeu a frase no ar, evitando completá-la por receio
de atrair o azar, e acabou por virar a cara de lado para esconder a comoção
que a simples possibilidade do fracasso lhe provocava. A inopinada
referência ao problema de infertilidade ensombrou momentaneamente o
ambiente do passeio.

Artur apertou-a contra si e soprou-lhe palavras meigas ao ouvido,
tentando consolá-la, mas foi Fukui quem percebeu que a melhor forma de
lidar com o assunto era levar a conversa para áreas bem diferentes, de
preferência leves e divertidas, que a distraíssem.

"Todos sabem como é o Goebbels, não sabem?", perguntou de repente o
japonês, mudando radicalmente o ângulo da conversa. "Baixinho, escuro..."

"Não me digas!", disse Ren, sentindo-se culpada por ter suscitado a
questão da infertilidade da portuguesa e percebendo a intenção do marido.
"Olha, não tínhamos reparado..."

A resposta da japonesa foi dada em tom jocoso e até arrancou um
sorriso a Catarina. Quem na Alemanha desconhecia o rosto macilento do
minúsculo ministro da Propaganda?

"Pois então vou contar-vos a última que corre por aí", propôs Fukui.
"Hitler, Göring e Goebbels foram dar um passeio pelo campo e o carro
deles atolou-se na lama. O Göring saiu e foi pedir a um agricultor que lhe
emprestasse dois cavalos para puxar o automóvel, mas o homem recusou-
se. Disse que precisava dos animais para cumprir a quota de produção
prevista no plano quadrienal do senhor Göring. Ao ouvir isto, Göring disse:
mas eu sou o senhor Göring! Pois, pois, respondeu o agricultor,
evidentemente sem acreditar. Agastado, Göring apontou para Hitler, que
estava ao volante, e disse: não vê que aquele ali é o nosso bem-amado
Führer? O agricultor olhou com atenção para os dois homens dentro do
automóvel e, depois de estudar Hitler, indicou o mais pequeno: daqui a
pouco vai me dizer que aquele anão judeu é o Goebbels...?"

Soltaram todos uma gargalhada tão ruidosa que assustaram os esquilos e
atraíram dos transeuntes alguns olhares de repreensão.

"Essa é boa!", disse Artur, intimamente agradecido ao amigo por ter
desviado a conversa para um assunto mais leve. "Onde a ouviu?"

"Foi o embaixador italiano que a contou."
"Ah, o signor Dino Alfieri? Conheço-o muito bem. Um pândego." "Um

homem com graça, sem dúvida. Parece que todos os italianos são assim."
O português franziu o sobrolho.



"Além de boas anedotas, os diplomatas italianos têm sempre
informações em primeira mão sobre o que vai na cabeça dos alemães",
observou. "A propósito, o signor Alfieri contou-lhe alguma coisa sobre isto
da Polônia?"

"Nada que não saibamos já", retorquiu Fukui, o sorriso a desvanecer-se.
"Os alemães exigem a devolução de Danzig e a criação de um corredor
entre Danzig e a Alemanha. Os polacos recusam." Procurando redimir-se do
erro que cometera pouco antes, Ren puxou Catarina pelo cotovelo.

"Hee, lá vão eles voltar à maldita política", constatou a japonesa. "Não
está farta de os ouvir?"

"Ufa! Ando pelos cabelos!"
"Então venha daí, vou mostrar-lhe uns canteiros que estão ali ao pé do

lago que são uma coisa linda. Fazem-me lembrar Quioto. Um verdadeiro
encanto."

As duas mulheres afastaram-se meia dúzia de metros, deixando os
maridos entregues aos assuntos da atualidade, e abeiraram-se do lago do
Tiergarten. Uma panóplia luxuriante de flores enchia as margens de cores e
de perfumes inebriantes. Parecia um manto que abraçava a pedra branca das
velhas estátuas de reis e rainhas perfiladas como sentinelas imóveis,
testemunhas silenciosas que o tempo lhes legara.

Os adolescentes da Hitlerjugend, a Juventude Hitleriana, enchiam a rua
marginal ao Tiergarten com as fardas castanhas ao sol, cabeças louras
altivas, uma floresta de estandartes com as bandeiras da cruz gamada a
bailarem ao vento, os passos alinhados em formação militar sincronizada,
centenas de vozes a cantarem em uníssono o hino da sua instituição numa
coreografia perfeita.
 

Wir werden weiter marschieren 
Wenn alles in Scherben fallt,
Denn heute da hort uns Deutschland 
Und morgen die ganze Welt.

 
Plantados no jardim diante das Portas de Brandeburgo, o português e o

japonês permaneceram um longo momento a observá-los à distância e só
voltaram a falar quando os jovens se afastaram.

"Yare yare!", disse Fukui, abanando a cabeça. "Aqui até os miúdos são
soldados!"



"Os nazistas chamam-lhes o berço da futura raça superior. Parece que
agora nas escolas só lhes ensinam matérias como a guerra, a biologia, a raça
e a educação física. Nada do resto interessa."

"E os pais não se importam?"
Artur encolheu os ombros.
"O que podem eles fazer? Os nazistas pagam aos miúdos três marcos

por dia para pertencerem à Juventude Hitleriana e ainda lhes oferecem
comida, fardas, entretenimento, aventuras, perspetivas de ascensão... como
recusar tanta coisa?"

O olhar do japonês acompanhava ainda o grupo que se afastava a entoar
o hino.

"O que cantarão eles?"
"Não falo alemão, como sabe, mas já me chamaram a atenção para este

hino da Juventude Hitleriana. Até decorei as palavras-chave. Reparou?
Heute Deutschland, morgen die ganze Welt. 'Hoje a Alemanha, amanhã o
mundo.'" Arqueou as sobrancelhas. "Curioso, hein?"

"Oh, também já ouvi esta conversa no Japão. Os xintoístas acham que o
meu país foi escolhido pelos deuses e os nossos ideólogos socialistas
nacionalistas dizem que a natureza divina dos japoneses nos dá a obrigação
de libertar as nações proletárias e guiar toda a humanidade."

"Não sei se a ideia dos nazistas será propriamente guiar a
humanidade..." observou Artur. "Para todos os efeitos, os alemães estão a
mostrar os dentes à Polônia e os polacos terão de ceder. E a única maneira
de evitarem a guerra."

Quando o grupo da Juventude Hitleriana virou a esquina e desapareceu,
Fukui descolou os olhos dali e voltou-se para o amigo.

"Já lhe disse várias vezes, Artur-san, e digo-lhe agora outra vez: Danzig
não passa de um pretexto. Os polacos sabem-no e é por isso que não
cederão. Se cederem Danzig, surgirá a seguir uma outra reivindicação e
depois uma outra ainda. Isto não tem fim. Os alemães querem invadir a
Polônia para impedir os polacos de socorrerem a Romênia e os seus campos
petrolíferos, aos quais os nazistas pretendem deitar a mão. Tudo isto faz
parte do plano do senhor Hitler de criar o tal 'espaço vital' da Alemanha e
não há volta a dar ao assunto."

"Sim, mas apesar de toda a retórica e destas canções a dizerem que
amanhã conquistarão o mundo e mais não sei quê, os alemães também não
se atreverão a ir para a guerra assim sem mais nem menos", sublinhou o



oficial português. "Repare que não serão só os polacos que eles terão pela
frente. O adido militar inglês contou-me que a Inglaterra vai mesmo
subscrever a aliança militar que a França já tem com a Polônia."

"Receio que os alemães não estejam muito preocupados com isso.
Acham que depois de a guerra começar os ingleses e os franceses não terão
outro remédio que não seja negociar a paz." "E se não o fizerem?"

"Também não haverá problema. Como lhe disse no ano passado quando
da crise checoslovaca, o senhor Hitler quer a guerra custe o que custar. Este
conflito com a Polônia oferece-lhe uma nova oportunidade para lidar com a
Inglaterra e a França antes de as potências ocidentais estarem realmente
preparadas para o enfrentar. Desta vez ele vai aproveitar."

Artur afagou o queixo, pensativo.
"Pois, mas... e a União Soviética? Pode ter a certeza de que os

bolcheviques não ficarão de braços cruzados a ver os alemães ocuparem a
Polônia e chegarem às suas fronteiras. Eles também entrarão na guerra e os
alemães encontrarão quatro potências pela frente." Mostrou quatro dedos
para reforçar a desproporção de forças. "Quatro. Duvido que tenham dentes
para tanto." O diplomata japonês esboçou um sorriso enigmático.

"Acha mesmo que os bolcheviques entrarão na guerra?" "De certeza."
Calando-se por momentos, Fukui deu alguns passos com ar pensativo,

como se ponderasse uma questão.
"E se eu lhe disser que eles não o vão fazer?"
"Não me venha com conversas. Por que razão os comunistas não

enfrentariam a Alemanha se a Polônia, a França e a Inglaterra a
enfrentarem? Julga que os soviéticos não se importam de ver os nazistas
chegarem às suas fronteiras? Não se esqueça que um dos objetivos
declarados do senhor Hitler é aniquilar o comunismo. Por que os
bolcheviques perderiam a oportunidade de se juntar aos polacos, aos
ingleses e aos franceses e porem assim fim a essa ameaça de uma vez por
todas? Isso não faz sentido nenhum. Os alemães não têm a mínima hipótese
se tiverem de enfrentar os quatro ao mesmo tempo."

"O problema é que não vão enfrentar os quatro."
"Ora, Fukui, francamente!", exclamou Artur com condescendência,

como se a possibilidade levantada não tivesse sentido nenhum. "Como pode
dizer isso?"

Mais alguns passos.



"E se eu lhe revelar, meu honorável amigo, que o assunto está neste
preciso momento a ser negociado entre as duas partes em grande segredo?"

"Quais partes?"
"Berlim e Moscou."
Artur deteve-se e encarou o japonês, consciente de que não ouvira uma

opinião mas uma informação.
"Está a brincar..."
Os dois ficaram plantados no meio do Tiergarten e Fukui olhou em

redor de modo a certificar-se de que não eram escutados. Ao lado do
caminho havia um banco amarelo referenciado com uma cruz de seis
pontas, evidentemente destinado aos judeus, mas uns passos mais adiante
lobrigou um banco para arianos e encaminhou-se para ele com o amigo no
encalço.

"O que estou lhe revelando é estritamente confidencial, ouviu?", disse o
japonês ao sentar-se. "Posso confiar em si?"

"Mas... com certeza. O que se passa?"
Quando Artur se acomodou ao seu lado, Fukui voltou a olhar em volta e

baixou a voz.
"Várias fontes de confiança revelaram-me que os soviéticos contataram

os alemães e estão neste momento a negociar um pacto de não agressão que
envolve a partilha da Polônia. As negociações encontram-se muito
avançadas e sei que Von Ribbentrop está já fazendo preparativos para se
deslocar a Moscou e encontrar-se com o próprio Stalin."

A revelação era de tal modo incrível, até chocante, que o adido militar
português sacudiu a cabeça, como se achasse que só podia estar a sonhar e
quisesse despertar. Mas, ao contrário do que desejava, o sonho não
desapareceu.

"Ribbentrop e o Zé dos Bigodes? Juntos? Na mesma sala?"
"E amiguinhos."
"Não pode ser!", exclamou com absoluta incredulidade. "Os nazistas e

os comunistas lado a lado? Isso é... é impensável! Recuso-me a acreditar
numa enormidade dessas!"

"Mas é como lhe digo, Artur-san. Parece que, nas conversas entre eles,
russos e alemães disseram até que comunismo e nacional-socialismo têm
muitas coisas em comum."

"O que não é mentira nenhuma..."



"Pois não. Tenho até a informação de que os senhores Hitler e Stalin já
trocaram telegramas amistosos."

O oficial português coçou a cabeça, tentando habituar-se à ideia. Nunca
até então Fukui lhe fornecera uma informação errada e certamente não seria
dessa vez que quebraria o bom hábito.

"Bem... as consequências estratégicas de uma aliança entre nazistas e
comunistas são inauditas", considerou, pondo-se a contemplar seriamente a
perspetiva. "Na verdade, e embora se trate formalmente de um pacto de não
agressão, isso é na verdade um pacto de guerra. Veja bem, os alemães
poderão avançar para a Polônia sem se preocuparem com os soviéticos.
Considerando que a França e a Inglaterra não têm fronteiras com a Polônia,
e portanto terão maior dificuldade em socorrê-la com prontidão, isso
simplificará as coisas aos nazistas."

"E mais do que isso, meu honorável amigo", interpôs Fukui. "Creio
saber que os bolcheviques se estão a comprometer a ajudar a Alemanha
caso a Inglaterra e a França declarem guerra por causa da Polônia. Está a
perceber o que isto significa?" Artur mostrou-se atônito com o que
escutava.

"Os comunistas juntam-se aos nazistas no ataque à Polônia?" "Sim!"
"Meu Deus! Isso cria dois blocos militares..."
"Sem dúvida. De um lado as democracias ocidentais, do outro a aliança

socialista nacionalista. Ao que parece esse pacto incluirá várias cláusulas
secretas além da partilha da Polônia. Os alemães e os soviéticos estão
aparentemente a negociar a divisão entre eles de vários países europeus,
com a entrega da Romênia e dos seus campos petrolíferos aos nazistas e da
Finlândia e dos estados bálticos aos comunistas."

"É... é incrível!"
"E grave", adiantou o japonês. "Muito grave mesmo. Repare que não

são só essas nações, além da Polônia, da Inglaterra e da França, que se
tramam. E também o meu próprio país." "O Japão?"

"Claro."
"Não vejo porquê. Sendo aliados dos alemães, um acordo germano-

soviético eliminaria a ameaça comunista ao Japão." Fukui abanou a cabeça.
"Não é bem assim, Artur-san. Repare, o que está a ser negociado é na

verdade um acordo de partilha de território que envolve cedências mútuas.
Se por um lado os soviéticos deixam os alemães fazer o que quiserem na
Europa, por outro os alemães deixam os soviéticos fazer o que quiserem na



Ásia, está a perceber? Não se esqueça que o meu país está mergulhado
numa guerra não declarada com a União Soviética ao longo da fronteira
mongol-manchu e, através dos comunistas chineses, na China. Isto significa
que os alemães, que nos convenceram a assinar o Pacto Anti-Comintern,
nos vão agora abandonar e deixar sozinhos a enfrentar os comunistas."

O que Fukui dizia parecia a Artur demasiado extraordinário, como se
tudo o que até ali tivesse por verdadeiro de repente se revelasse a maior das
falsidades.

"Mas, sendo eles vossos aliados, não deveriam fazer um acordo que
defendesse igualmente a vossa posição?"

"Na política tudo se move em função dos interesses do momento",
lamentou-se o japonês. "Não eram os nazistas também inimigos dos
bolcheviques? Agora olhe para eles..."

"Pois, tem razão", reconheceu o português. "Mas o que receiam vocês
exatamente? Que eu saiba o Japão não está em guerra com a União
Soviética."

"Oficialmente não. Acontece que o nosso Exército de Kwantung se
encontra desde a primavera envolvido em combates com o Exército
Vermelho soviético na zona do rio Khalkhin Gol, onde se situa a fronteira
entre a nossa Manchúria e a Mongólia comunista." "Ah."

"Se este acordo com os alemães vier mesmo a materializar-se, como
tudo indica, os soviéticos poderão retirar unidades da Europa e concentrar
todas as suas forças contra o Japão, está a perceber? E um desastre
absoluto! Nem sei se o meu governo já percebeu o alcance disto. Havendo
um entendimento germano-soviético, teremos de negociar um acordo
qualquer com os bolcheviques, o que em contrapartida lhes deixará as mãos
livres para dividirem a Polônia com os alemães e anexarem os estados
bálticos e partes da Romênia e da Finlândia. Estamos a falar, como deve
calcular, de uma completa e absoluta reviravolta no..."

Não acabou a frase porque o uivo prolongado das sirenes de alerta aéreo
começou nesse momento a soar em toda a cidade, enchendo Berlim de sons
de alarme.

As duas mulheres abandonaram apressadamente o lago do Tiergarten e
correram para junto dos maridos. Vinham afogueadas, Catarina a segurar as
saias e Ren a prender o quimono, e sentaram-se por momentos no banco do
jardim para recuperarem o fôlego.



"Oh, não!", exclamou a portuguesa quando se sentiu com capacidade
para falar. "Lá vêm eles com os seus malditos alertas!"

"E se o ignorássemos?", propôs Ren ainda ofegante. "No fim de contas,
é apenas um exercício..."

Os dois homens estavam já em pé, prontos para partirem.
"Não pode ser, minhas senhoras", retorquiu Fukui. "Ainda arranjávamos

problemas. Vocês sabem como são os alemães nestas coisas..."
Os quatro olharam em redor e viram os berlinenses que como eles

passeavam pelo Tiergarten a convergirem apressadamente para um ponto à
direita. Perceberam que havia ali um abrigo subterrâneo.

"Bom, está bem. Temos mesmo de ir."
Já restabelecidas, as mulheres levantaram-se do banco e os dois casais

encaminharam-se na mesma direção e juntaram-se assim à corrente
humana. A meio do caminho passaram de fato por uma tabuleta a indicar
Bunker e, uma centena de metros adiante, depararam-se com a boca do
abrigo do Tiergarten, guardada por um soldado da Wehrmacht que ia
apressando as pessoas.

"Schnell! Schnell!", dizia o soldado, fazendo gestos frenéticos como se
houvesse bombardeiros inimigos à beira de despejar bombas sobre a cidade.
"Depressa! Depressa!"

Desceram as escadas e mergulharam no que parecia um túnel, apenas
iluminado por lâmpadas amareladas que se encontravam pregadas em fila
às paredes de betão, a indicar-lhes o caminho. O corredor desembocou
numa vasta câmara sombria e cheia de gente. Uma voz elétrica enchia o ar;
era o chanceler Hitler que discursava no Reichstag. As suas palavras eram
religiosamente transmitidas por um aparelho de rádio instalado no local.

"Ali ao fundo há lugares."
O Bunker encontrava-se já quase completo, mas com efeito havia ainda

cadeiras disponíveis e os dois casais dirigiram-se para lá.
"Aqui está bom", considerou Artur, fazendo indicação às duas mulheres

para se sentarem nos melhores lugares que encontraram, por baixo de um
candeeiro. "Só teremos de esperar uns quinze minutos, não mais."

A luz era fraca, o que não impedia várias pessoas de lerem os jornais,
como se tentassem alhear-se das palavras de Hitler. Embora não soubessem
alemão, pelos títulos garrafais de primeira página os recém-chegados
perceberam o sentido das notícias que dominavam a imprensa alemã. As
manchetes tinham um ar catastrofista e Artur, impaciente de curiosidade,



pediu ao alemão que se encontrava sentado ao lado deles, e que pelos vistos
falava francês, que lhes traduzisse o que elas diziam.

Um exemplar do 12-Uhr Blatt nas mãos de um idoso falava no
"massacre de alemães na Polônia" e o B. Z. am Mittag dessa manhã, que
uma dona de casa lia com uma expressão chocada, noticiava: "Polacos
violam alemãs em massa."

Depois de o alemão terminar a tradução, Artur e Fukui trocaram um
olhar inquieto.

"Já viu isto?", perguntou o japonês, indicando os jornais. "Não lhe
fazem lembrar nada?"

"Isto é o que dizia a imprensa antes da anexação da Checoslováquia no
ano passado..."

O diplomata nipônico anuiu com um grunhido. Nenhum daqueles títulos
era minimamente credível, como ambos sabiam, mas era com aquelas
notícias que os alemães eram bombardeados diariamente nos últimos
meses. Tal como acontecera naquele Bunker, nas fábricas haviam sido
instalados alto-falantes para difundir os noticiários da rádio, repletos de
informações bombásticas sobre o calvário dos Volkdeutsche que viviam na
Polônia e as sucessivas declarações de Hitler e Goebbels de que essa
situação não poderia continuar e que a Alemanha, embora contra a sua
vontade e animada por um sincero desejo de paz, se via forçada a intervir
para pôr fim a tantos e tão hediondos abusos. Perante uma tal barragem de
propaganda, como poderiam os alemães acreditar noutra coisa?

O alemão que lhes traduzira as manchetes pareceu ter ganho gosto à
função, pois concentrou-se nas palavras que a telefonia difundia de Adolf
Hitler no Reichstag e pôs-se também a traduzi-las.

'"Hoje vou de novo fazer de profeta'", disse o alemão em francês,
reproduzindo o discurso do chanceler. '"Se os financeiros judeus
internacionais na Europa e fora dela conseguirem voltar a mergulhar as
nações numa guerra mundial, o resultado não será a bolchevização da Terra
e a consequente vitória dos judeus, mas a aniquilação da raça judaica na
Europa, pois o...'"

O casal Teixeira pensou nesse instante no doutor Rosenthal e suspirou
em uníssono. "Que disparate!"

O discurso de Hitler arrancou igualmente uma interjeição a Fukui.
"Sabe o que lhe digo, Artur-san? A guerra vai começar em breve."
"Em breve, quando?"



O diplomata japonês tirou os olhos do aparelho de rádio instalado no
Bunker e, voltando-se para o amigo português, esboçou um sorriso sem
humor com a conclusão lógica do sentido de todas aquelas notícias.

"Não lhe dou sequer um mês."



XXVII

Quando entrou no quarto, já a meio da tarde, Nadejda caiu sobre a cama
e permaneceu longamente deitada, de olhos fixos no teto, a ponderar a sua
vida. Perdera o emprego na véspera e, com a crise desencadeada em Xangai
pela guerra, não encontrara nenhum trabalho de jeito. Depois de passar toda
a noite no hospital por causa de Custódio, saíra pela manhã para percorrer a
Concessão Internacional de lés a lés. Batera duas vezes a Bubbling Well
Road e a Yates Road de uma ponta à outra, perguntara em todas as lojas por
onde passara se havia lugar para ela e... nada.

Ou melhor, havia de fato descoberto muitos empregos menores com
salários de quinze dólares por semana a limpar cozinhas de restaurantes ou
a fazer o serviço de quarto de hotéis de terceira categoria, é verdade, mas o
que eram quinze dólares? Só para pagar o quarto miserável onde vivia
precisava de dez. Como faria para o resto? Conseguiria alimentar-se, vestir-
se e deslocar-se com os cinco dólares que sobravam? E a conta do hospital
onde Custódio estava internado? Na segunda-feira teria de pagar cem
dólares, mais cem na semana seguinte e talvez mais cem se o internamento
entrasse na terceira semana. Teria a seguir de o internar no sanatório e isso
queria dizer mais dez dólares por semana. Nenhum destes valores estava ao
seu alcance.

Mesmo sem contar com as despesas de saúde de Custódio, a sua própria
sobrevivência seria difícil. Para se aguentar com aquele tipo de salário seria
forçada a alojar-se num pardieiro de Nantao repleto de ratazanas e comer só
arroz ao almoço e ao jantar. Ou seja, teria de viver quase como um cule
miserável. Isso estava totalmente fora de...

Um toque na porta interrompeu-lhe a cadeia de pensamentos. Sentiu-se
dividida; queria e não queria ser incomodada. Era verdade que precisava de
estar sozinha para estudar a situação e ponderar as alternativas com a
máxima frieza e tranquilidade. Por outro lado, tinha uma necessidade
imperiosa de calor humano e de desabafar com alguém e ouvir quem lhe
desse conselhos e a ajudasse a ver com clareza; só assim poderia libertar-se
do peso que lhe assentara sobre os ombros e da ansiedade que a asfixiava
como se o ar escasseasse tanto quanto os empregos. O problema é que
Custódio já não estava ali para lhe ouvir os desabafos nem para a ajudar a
pensar...



"Nadija, estás aí?"
Era Ludmila.
Respirou fundo, ainda na dúvida sobre se deveria ou não atender.

Acabou por se erguer da cama e, movendo-se com languidez como se um
peso a retivesse, foi abrir a porta.

"O que é, Mila?"
A amiga quase a empurrou para entrar.
"Então?", quis saber, evidentemente preocupada. "A boutique? Sempre

fechou?"
Nadejda esboçou um esgar de desânimo e fez no ar um gesto de

impotência.
"O que te parece?"
Vendo o semblante pesado da amiga, e percebendo que a conversa

poderia ser demorada, Ludmila deitou-se sobre a cama como se esta lhe
pertencesse.

"Pronto, já percebi que fechou", disse, ajeitando a almofada para se
acomodar melhor. "E agora?"

Depois de trancar a porta, para evitar os ouvidos indiscretos da dona do
apartamento, Nadejda cruzou os braços e encarou a visitante com menos
confiança do que se esforçava por aparentar.

"O fecho da boutique é o menor dos meus males, Mila. O Custódio está
com tuberculose e..."

"O quê!?"
"É uma coisa grave e vai ter de ficar duas semanas internado. Tenho de

arranjar duzentos dólares para pagar o hospital e depois mais dinheiro para
o sanatório onde ele terá de ser internado. O problema é que o pobrezinho já
não tem família, depende só de mim."

"Isso é uma loucura! Onde vais arranjar esse dinheiro?" "Não faço a
menor ideia", admitiu. "Os empregos que ainda aparecem são de tal modo
mal pagos que nem neste quarto me conseguiria manter, quanto mais juntar
uma quantia que me permita pagar o hospital e o sanatório. Mas se não os
aceitar não tenho maneira de ganhar dinheiro. Serei obrigada a abandonar o
quarto na mesma e nunca reunirei a quantia necessária para ajudar o
Custódio. Ou seja, o que quer que faça conduz-me sempre ao mesmo
resultado. Já viste isto? Estou num beco sem saída e não sei como dar a
volta a esta situação."



Fez-se silêncio entre elas. Nadejda sentou-se num pequeno banco e
escondeu a cara entre as mãos, derrotada e encurralada, enquanto a amiga
se recostou na cama e ficou a observá-la com um semblante levemente
impaciente, como se a solução fosse óbvia. "Sabes que tens uma solução,
não sabes?"

Percebendo muito bem onde ela queria chegar, Nadejda abriu os dedos
assentes na cara e espreitou entre eles.

"Ir para a Thibet Road?" Voltou a fechar os dedos e abanou a cabeça.
"Nem pensar."

"Por quê? Muitas garotas andam fazendo o mesmo, Nadija. E mesmo
sem serem tão bonitas como tu estão a amealhar um bom pecúlio. Fazem
centenas e centenas de dólares por mês. Agora imagina uma miúda como
tu." Fez um gesto na direção da amiga. "Com essa cara de Greta Garbo,
esse cabelo loiro brilhante à Jean Harlow e esse corpo voluptuoso de Mae
West, podias muito bem cobrar mais de dez dólares por hora, digo-te eu. Se
calhar trinta ou mesmo quarenta, quem sabe? Quantos homens não dariam
uma fortuna para estarem uma horinha com uma garota assim? Não só
dariam! Até fariam fila..."

"Quarenta dólares a hora? Não acredito!"
"Ai pagavam, pagavam!", insistiu Ludmila com grande firmeza. "Claro

que os rapazes novos não podem desembolsar uma quantia dessas, é certo.
Tinhas de aturar uns tipos mais entradotes, mas cheios de massa." Inclinou a
cabeça, como se amadurecesse o assunto. "O que, em boa verdade, tem as
suas vantagens, não digo que não. Alguns dos rapazes que vêm ter comigo,
sobretudo os marines, têm uma energia que nem te passa pela cabeça! Há
uns que saltam para cima de mim três vezes numa única hora, nem
imaginas o que é. Uma estafa. Quando apanho dois ou três desses numa
única noite, fico completamente derreada. Já os mais velhos, além de
pagarem melhor, têm a vantagem de só aguentar uma dose numa hora, se é
que me faço entender. Se quiserem mais, por exemplo duas, precisam de
umas seis ou oito horas para recuperar o vigor. E por seis ou oito horas,
minha linda, uma miúda como tu pode perfeitamente cobrar duzentos
dólares nas calmas. Estás a perceber o potencial da coisa?"

Nadejda tirou as mãos da cara e fitou a amiga.
"Ouve, Mila, não seria capaz de fazer isso", disse, embora não com a

convicção de que gostaria. "Sou uma pessoa honesta e..." "Estás a insinuar



que não sou honesta?", ofendeu-se Ludmila. "O dinheiro que ganho sai-me
literalmente do corpo, minha linda! Não o roubo a ninguém!"

"Sim, claro. Mas é preciso... sei lá, é preciso um certo estofo para fazer
o que fazes. Não seria capaz. Além disso, e mesmo que fosse capaz, seria
uma traição ao Custódio. Não o posso fazer." "E deixá-lo morrer na rua
como um cão? Considerando que tens a possibilidade de o salvar, não é
uma traição maior? Será pior traí-lo e salvar-lhe a vida ou não o trair e
deixá-lo morrer? E a escolha que tens de fazer."

Um dilema. A forma como a amiga apresentara o caso deixou Nadejda
momentaneamente calada e com a impressão de estar encurralada. Não
havia boas opções, percebeu, horrorizada. Ou escolhia um caminho horrível
ou seguia outro ainda pior.

Deitou as mãos à cara e começou a chorar.
"Não sei o que faça..."
A amiga pôs-lhe o braço sobre os ombros, tentando confortá-la, mas

deixou-a chorar. Quando Nadejda recuperou a compostura, falou-lhe no tom
mais suave que conseguiu.

"Por que não fazes uma experiência?", propôs com doçura. "As coisas
com os homens não são tão más como podem parecer. Pensa nisso como
uma dança. Ou uma massagem. As vezes encontram-se até uns tipos
jeitosos, talvez mesmo um principezinho..."

Nadejda enxugou as lágrimas e, o choro descarregado, sentiu-se um
pouco mais leve.

"Não gozes."
"A sério, nunca se sabe quem nos sai na rifa." Cruzou os braços, como

se esperasse uma resposta. "Então? Como é?"
Chegara a hora das decisões.
Nadejda encarou a amiga e pensou na sordidez do que vira na Thibet

Road. Inclinou-se para dizer que não, mas logo a seguir lembrou-se do
dinheiro que havia surpreendido na caixa do quarto de Ludmila e das
quantias astronômicas que ela lhe tinha dito levar por vezes para casa. Não
fora Ludmila que numa única noite acabara por fazer cem dólares? E não
dizia ela que, se arranjasse um cliente mais velho e endinheirado, poderia
cobrar duzentos numa única noite? Se ganhasse diariamente uma quantia
daquelas ao longo de várias semanas, cogitou, juntaria alguns milhares de
dólares. Uma soma dessas pagaria tudo o que fosse necessário, o hospital, o
sanatório, bons médicos... tudo. Se calhar Custódio ficaria curado num ou



dois anos e com o pecúlio acumulado poderiam ir para uma casa decente.
Isso resolveria todos os seus problemas.

Por que não tentar?
Porém, mal se inclinou para o sim, imaginou um bêbado a meter-se todo

pela boca dela e a explodir-lhe na garganta, como o pai da última vez que
lhe tocara, e sentiu um arrepio de nojo percorrê-la. Seria capaz de se sujeitar
a uma coisa daquelas? Ah, o ideal era receber o dinheiro sem passar por
nada daquilo!

"Ouve, não há alternativas?", perguntou, adiando a decisão até esgotar
todas as opções. "Não haverá outra maneira, em vez de... de..."

Calou-se, sem completar a pergunta.
"De quê?"
"De ir para a Thibet Road?", retorquiu, concluindo a questão que

deixara em suspenso. "Não existirá alternativa?"
Ludmila remexeu pensativamente os lábios.
"Podes sempre encontrar o tal príncipe encantado, lindo e amoroso, que

apareça num cavalo branco e te leve para a América e resolva todos os teus
problemas", disse num tom irônico. "Não é impossível que isso aconteça,
claro, mas aviso-te já que o mundo real não funciona assim. No mundo real
ninguém faz nada por ti em troca de nada, entendes? Quanto mais depressa
perceberes isso, melhor. O que tens tu para oferecer que seja de valor? Não
me parece que tenhas muitos estudos. A bem dizer, os únicos trunfos que
vejo em ti são essa cara e esse corpo maravilhosos que Deus te deu. Não é
pouca coisa, garanto-te. Usa-os para te safares e safares o teu namorado. A
sobrevivência está acima de tudo o resto."

A resposta deixou Nadejda desanimada.
"O que estás a dizer é que tenho mesmo de ir para a Thibet Road..."
A amiga reequacionou o problema.
"Não obrigatoriamente", considerou. "Há outros sítios e outras

modalidades, depende do que se ganha, do que se tem para oferecer e do
que se quer."

A afirmação animou a garota. Sentindo a esperança reacender-se, fitou
Ludmila com um misto de expectativa e medo, como se receasse esperar
demasiado e acabar decepcionada.

"Ai sim? Então quais são as opções?"
O olhar de Ludmila desviou-se para a avenue Joffre, visível da janela do

quarto.



"Olha, uma alternativa são os táxis", indicou. "Nunca reparaste nas
limusinas do Silver Taxi Service?"

"Quais? Aquelas prateadas que andam na rua?"
"Essas mesmo. Lembras-te, quando te conheci, de te ter sugerido irmos

ao cinema num Chevrolet verde do Johnson Hire? Essa ideia foi inspirada
no meu primeiro trabalho. Não sei se sabes mas as limusinas do Silver
Service que se veem a circular por aí são conhecidas por poderem ser
alugadas com uma garota no banco traseiro como brinde. Estás a ver a
coisa, não estás? O motorista fecha a janela entre ele e os passageiros e dá
uma volta pela cidade enquanto o cliente... enfim, se diverte com o brinde."

Nadejda fez uma careta cética.
"Não acredito."
"A sério. Não reparaste que os táxis prateados circulam muitas vezes

com as cortinas corridas para não deixar ver o interior? Quando isso
acontece é porque o passageiro tem uma garota lá dentro."

A expressão de incredulidade manteve-se.
"Desculpa, mas continuo a não acreditar."
"Achas que estou a mentir, Nadija?", quase se ofendeu. "Já te contei que

esse foi o meu primeiro trabalho desde que... enfim, desde que ando nesta
vida. Fui contratada pelo Silver Taxi Service como garota do banco traseiro.
Volta e meia entrava um cliente para uma voltinha e eu tinha de o...
entreter."

"Mas isso é a mesma coisa que estar na Thibet Road", argumentou
Nadejda. "Apenas muda o local. Por que quereria eu fazer uma coisa
dessas?"

"Muda o local e mudam as posições, se me permites. Fazer a coisa num
táxi, mesmo tratando-se de uma limusina como as prateadas do Silver Taxi
Service, tem os seus condicionalismos de espaço, como deves calcular. De
qualquer modo, há diferenças importantes entre ser uma garota dos táxis
prateados e uma garota da Thibet Road."

"A função é a mesma..."
"Sem dúvida, mas a exposição é diferente. Na Thibet Road estás à vista

de toda a gente, sujeita a dar de caras com uma pessoa que conheças. E
muito embaraçoso, posso garantir-te. Não te lembras quando noutro dia dei
contigo na rua? Não teve graça nenhuma, minha linda. Ia morrendo de
vergonha."



A referência ao encontro acidental da semana anterior fê-las juntarem-se
numa gargalhada e desanuviou um pouco o ambiente.

"Nem me fales nisso", exclamou Nadejda ainda a rir. "Fiquei com cara
de parva quando te vi."

"Eu então, nem se fala. Uma coisa dessas é muito mais difícil acontecer
no táxi, não é verdade? Enquanto na rua todos te veem, clientes e pessoas
que vão a passar, no táxi só o teu cliente te vê, mais ninguém. Isso diminui
muito o risco de um encontro embaraçoso com uma pessoa que conheças,
como deves imaginar."

"Sim, é verdade. Mas se assim é por que abandonaste o trabalho nas
limusines do Silver Service?"

"Porque não há bela sem senão. O que as garotas dos táxis prateados
ganham em discrição perdem em lucro. Quando trabalhas nos táxis só ficas
com um quarto do que o cliente paga pelo serviço. O resto do dinheiro vai
para o dono do Silver Service, que abocanha a fatia de leão do negócio por
ter de pagar as limusinas e a gasolina, e para o motorista. Na rua, pelo
contrário, ficas com dois terços do que o cliente paga. Isto é, e pela inversa,
o que na Thibet Road perdes em exposição ganhas em dinheiro. É uma
questão de escolheres."

As duas hipóteses foram consideradas por Nadejda. Ia para a rua fazer
uma boa maquia e arriscava-se a apanhar uma grande vergonha, ou seria
melhor andar a passear de táxi, abrigada dos olhares alheios pelas cortinas
corridas, mas a ganhar menos?

"O que me desagrada em qualquer dessas possibilidades, além de ser
infiel ao Custódio, é ter de... enfim, entreter um homem que não conheço,
talvez mesmo alguém com um aspeto que eu ache absolutamente asqueroso
e repelente. Isso pode acontecer-me na rua ou no táxi."

"Ó minha linda, pode acontecer, e acontece em qualquer parte. Quem se
mete nesta vida sujeita-se. Mas é bem melhor do que andares a passar fome
e a viver ao relento, não te parece? Além do mais podes juntar muito
dinheiro. Olha, meti na cabeça que vou fazer isto durante mais dois anos e
depois, quando já tiver um bom pé-de-meia, tento ir para a América e
começar tudo de novo num sítio onde ninguém me conheça e esta minha
vida seja esquecida. É assim que tens de pensar. Sacrificas-te por uns
tempos para mais tarde colheres os frutos."

A decisão não era fácil. Nadejda esfregou a cabeça com a ponta dos
dedos, tentando responder às questões que a dividiam. Iria enriquecer e



degradar-se para a Thibet Road? Iria fazer aquele serviço às escondidas nos
táxis prateados? Não faria nada disso e trabalharia por quinze dólares por
semana a limpar cozinhas durante dez horas por dia e iria viver para um
pardieiro repugnante de Nantao? Como sobreviveria e como salvaria
Custódio?

Suspirou ruidosamente, consumida pela indecisão.
"Não sei o que faça", desabafou, deprimida. "Não sei, não sei..."
"Tens de pensar no que queres."
"Quero outra opção, Mila. Não importa que ganhe menos dinheiro, mas

gostava de fazer alguma coisa que me permitisse dizer não ao cliente, estás
a perceber? Se ele não me agradar, não vou com ele e pronto, ninguém se
aborrece. Não haverá alguma coisa que me permita fazer isso?"

Ainda sentada na cama, Ludmila fitou-a longamente, talvez a
reconhecer na amiga o drama que ela própria tivera um dia de enfrentar.
Sabia que não era uma escolha fácil, mas tinha de ser feita.

De repente pôs-se de pé e abriu a porta do quarto para sair. Antes de
desaparecer no corredor, no entanto, lançou um último olhar a Nadejda.

"Amanhã vou apresentar-te ao senhor Wong."



XXVIII

O uivo alarmante da sirene rasgou o ar logo pela manhã. Vários
berlinenses começaram obedientemente a dirigir-se para os abrigos, mas
dessa vez, e violando as regras estabelecidas, Artur e Fukui ignoraram o
exercício e prosseguiram o seu passeio pelo centro de Berlim; sentiam-se
cansados de ir a correr para os Bunkers e participar naquele teatro.

"Estou farto de andar armado em toupeira", resmungou o japonês. "Yare
yare! Que perda de tempo!"

A verdade é que o dia estava bonito e uma calma estranha rodeava o
monumental edifício da nova chancelaria, onde as sentinelas impassíveis
com capacetes de aço e botas negras guardavam os acessos; pareciam
estátuas metálicas. Ao entrarem pela Vosstrasse, a rua da chancelaria,
notaram que a presença militar havia sido reforçada nas passagens laterais,
justamente as que conduziam aos jardins privados de Hitler.

O olhar curioso do adido militar português fixou-se na fachada cor-de-
rosa da enorme construção inaugurada com grande pompa poucos meses
antes, e em particular nas grandes janelas do primeiro andar, justamente a
área onde se situava a Führerwohnung, a ala dos aposentos do Führer.

"Será que Adolf está lá dentro?"
"Considerando todo este aparato, é o mais provável", considerou Fukui.

"Não se esqueça que as minhas fontes me garantiram que a guerra começa
hoje."

"Ainda me custa acreditar."
Fukui manteve os olhos presos ns janelas da Führerwohnung. "Se assim

for, é muito natural que Hitler-san se encontre no seu gabinete revendo os
planos de batalha." Fez uma careta. "Ou então esta tropa toda é só para
despistar e ele foi fazer alguma inspeção ns unidades do front. Quem sabe?"

Duas janelas da Führerwohnung estavam abertas e Artur olhou-as com
um certo fascínio.

"Ouvi dizer que tudo isso não passa de um grande blefe. Parece que em
privado o grande chefe não para de vociferar contra os poloneses, acusando-
os de serem teimosos e mais isto e aquilo. Mas consta que, se eles não
cederem, o senhor Hitler poderá avançar com uma solução de
compromisso."



"Tem piada, porque eu ouvi dizer que, no derradeiro instante, Hitler-san
vai propor o desarmamento de todos os países da Europa e aparecer assim
como um anjo da paz", retorquiu Fukui com um esgar trocista. "Também me
garantiram a pés juntos que o senhor Göring informou Hitler-san de que a
Alemanha não está ainda em condições de entrar em guerra com as
potências ocidentais e que apresentará a sua demissão se as hostilidades
forem iniciadas." Fez um esgar de indiferença. "Boatos, claro." "Tem razão,
meu caro", concordou Artur. "Tudo isto não passa de rumores. Uns dizem
que os polacos não lutarão, outros dizem que vão combater até ao último
homem. Já me juraram que a Inglaterra e a França tencionam capitular no
último minuto, como fizeram quando foi com a Checoslováquia, mas
também já me garantiram que desta vez não recuarão. Onde diabo está a
verdade? Se quer que lhe diga, tenho a impressão que a boataria reflete
apenas os desejos ou os receios das pessoas." Não havia ali nada para ver e
os dois prosseguiram o passeio. Meteram pela Hermann Göring Strasse em
direção às Portas de Brandeburgo.

"A prova de que a guerra é inevitável é este pacto recente entre a
Alemanha e a União Soviética", observou Fukui. "Como reagiram à notícia
em Portugal?"

O português riu.
"Acho que ficou toda a gente estupefata", disse. "Recebi uma carta de

uma pessoa amiga em Lisboa a dizer que os nacionalistas andam incrédulos.
Há militares no meu país que passavam a vida a cantar loas aos nazistas e a
dizerem que só Hitler podia travar os comunistas e mais não sei quê, e que
agora andam calados que nem ratos. Parece que até deixaram de aparecer
nos cafés que costumavam frequentar, só para não serem gozados."

"E os comunistas?"
"Oh, esses não têm vergonha! Depois de andarem anos a guerrear-se

com os fascistas, agora dizem que isto é uma grande vitória da classe
operária e que até têm muitas afinidades com os nazistas, pois afinal são
todos socialistas. Agem como se isto fosse perfeitamente normal e suspeito
que, se amanhã se zangarem outra vez com os nazistas, fingirão que nunca
tiveram esta aliança e que tal rotura é outra grande vitória da classe
operária." Baixou a voz, em jeito de desabafo. "Embora, devo reconhecer,
me pareça que há de fato muitos pontos em comum entre estes ismos
todos."

"Que quer dizer com isso?"



"O que partilham todas estas ideologias, meu caro? O princípio
totalitário do estado, o socialismo e o culto da supremacia e da violência. Os
nazistas falam em supremacia de uma raça, os fascistas na supremacia de
uma nação, os comunistas na supremacia de uma classe. E todas preveem e
sancionam o recurso à violência no processo histórico. Feitas as contas,
estão todos bem uns para os outros!"

Passaram diante do setor consular da embaixada americana, situado
numa esquina das Portas de Brandeburgo com a Hermann Göring Strasse e
viram uma multidão a fazer fila até à porta. O solidéu nas nucas de vários
idosos denunciava a sua etnia e religião e a imagem distraiu-os da conversa.

"Coitados", observou Artur. "Estão desesperados por sair da Alemanha,
já viu?"

"Pudera! Desde a Kristallnacht que as coisas pioraram muito para eles.
Os protestos da população alemã contra a violência sobre os judeus levaram
as autoridades a tornar-se mais discretas, mas também mais insidiosas.
Controlam os atos violentos em público, mas expulsaram as crianças das
escolas e proibiram os judeus de exercer atividades comerciais. Não viu que
saiu uma lei a obrigá-los a venderem todos os bens até 1º de janeiro?
Empresas, propriedades, joias... até quadros, veja lá. Tiveram de vender
tudo! Quem se aguenta assim?"

"Mas para onde irão os desgraçados?"
"O meu governo decidiu há uns meses em Tóquio adotar uma política de

acolhimento dos refugiados judeus e foi-lhes dado acesso a Xangai, que
agora controlamos. O problema é que os meus colegas em Xangai disseram-
me que os navios com judeus não param de chegar à cidade, ao ponto de o
conselho que governa a Concessão Internacional ter dado ordens para
limitar a imigração pois não há espaço para tanta gente. Terão de ir para
outro lado."

"Mas para onde?", questionou Artur. "A Inglaterra já lhes fechou a
torneira e a América tem a quota das raças inferiores preenchida e as listas
de espera são infindáveis."

A porta do consulado americano parecia bloqueada, tão grande era a
multidão que tentava entrar, e as filas estavam pejadas de velhos, mulheres e
crianças. Os homens encontravam-se em campos de concentração ou
dormiam todas as noites em lugares diferentes para fugir à Gestapo. Por
causa do doutor Rosenthal, e também chocado pela forma como vira os
judeus serem tratados desde que chegara à Alemanha, Artur andara a



informar-se sobre o assunto e percebera a que ponto era desesperada a
situação daqueles que queriam sair do país.

"Quanto tempo tem esta gente de aguardar para conseguir um visto para
a América?"

"Oito anos."
"Hee!", exclamou Fukui. "E aguentar-se-ão esse tempo todo?"
"Claro que não. A Gestapo acabará por arrebanhá-los a todos."
A referência à temível polícia alemã silenciou-os por momentos, como

se receassem que a simples menção do nome pudesse atrair azar.
"Essa gente é terrível, hem?"
"Nem me diga nada!", retorquiu o português. "Andei toda a semana a

falar com eles. Já os tenho pelos cabelos!"
O japonês soergueu uma sobrancelha.
"O meu honorável amigo andou a falar com a Gestapo?"
"Foi por causa de uma portuguesa que vive na Áustria. A infanta Maria

Adelaide de Bragança, neta do nosso antigo rei D. Miguel, foi detida e
condenada à morte pela Gestapo por fazer parte de um grupo de resistência
antinazi."

"Ah, coitada. E agora?"
"O chefe do governo do meu país, o doutor Salazar, foi alertado para o

caso por nós e deu-nos ordens estritas para intervir em defesa dela. O
próprio doutor Salazar falou com os alemães e alegou que se trata de uma
infanta de Portugal e por isso é uma questão nacional. Este caso deu-me
água pela barba durante toda a semana, nem imagina. Tive até de ir duas
vezes à sede da Gestapo, ali na Prinz-Albrecht-Strasse, para falar com os
tipos do Departamento A." Estremeceu. "Um sítio sinistro, só lhe digo."

"Dizem que se torturam aí pessoas."
"Não vi nada, mas que o ambiente é pesado não se pode negar. Só lhe

digo, enquanto não saí dali não descansei."
"Parece que o Kempeitai, no Japão, é a mesma coisa. Há um sujeito que

conheço desde a minha infância que agora desempenha aí funções e..." Fez
uma pausa e sacudiu a cabeça, afastando da mente a figura de Miyamoto
Sawa, o seu velho inimigo, e esforçou-se por regressar ao presente. "Enfim,
e a senhora em causa? O que lhe aconteceu?"

"Consegui que os idiotas lhe comutassem a pena de morte." Suspirou
como se estivesse aliviado. "Safou-se."

Fukui assentiu com um ligeiro movimento afirmativo da cabeça.



"Para se dar a tanto trabalho para a salvar, o seu chefe de governo deve
gostar muito dela..."

"Por acaso não. O doutor Salazar deu-se a canseiras para salvar a vida
de uma pessoa por quem não tem apreço."

"Não?"
Recomeçaram a andar e Artur, de olhos pousados no asfalto da rua a

apreciar a ironia da situação, levou algum tempo a responder.
"Proibiu-a de voltar a Portugal."
Abandonaram o setor da chancelaria e da embaixada americana e

encaminharam-se para a Potsdamer Platz. Todas as ruas que convergiam
para a grande praça estavam bloqueadas por trânsito militar; viam-se
caminhões de transporte de tropas, peças de artilharia pesada puxadas por
veículos, motos individuais e com sidecar, veículos militares ligeiros,
viaturas de abastecimento, caminhões-tanque com combustíveis e
caminhonetes com munições, e muitos soldados de fardas feldgrau e os
característicos capacetes Stahlhelm que Artur tinha visto vinte anos antes
nas trincheiras da Grande Guerra.

As sirenes ainda soavam e nos telhados dos edifícios em redor os dois
diplomatas viram os canos longos das peças de defesa antiaérea voltados
para cima a vigiar os ares, como sentinelas do céu. Lá no alto, a encher todo
o firmamento azul-claro dessa manhã do último dia de agosto, ambos
lobrigaram múltiplos pontos prateados em formações geométricas; eram as
esquadrilhas de aviões da Luftwaffe que, bem acima de Berlim, se dirigiam
para leste em formações sucessivas. Eram tantos e tantos bombardeiros
Junker e caças Stuka e Messerschmitt que havia já uma hora ensombravam
o céu e faziam vibrar o ar com um murmúrio sinistro permanente.

"Tem mesmo a certeza de que a guerra começa hoje?"
O japonês indicou com as mãos os veículos militares em redor e os

milhares de bombardeiros e caças que sem cessar cruzavam o firmamento
num zumbido incessante.

"O que acha que significa isto, meu honorável amigo?", perguntou,
como se tudo o que os rodeasse fosse prova suficiente. "De resto, as
informações que o meu governo recebeu são inequívocas. Aconteça o que
acontecer, os alemães vão entrar esta noite na Polônia."

O olhar de Artur ficou por momentos preso numa jovem alemã que
apressava o passo a empurrar um carrinho de bebé em direção ao Bunker da
Potsdamer Platz.



"Pergunto-me o que pensarão eles de tudo isto."
"Uns aprovam, outros não", considerou Fukui. "Mas como as pessoas

têm medo de falar nunca sabemos o que vai realmente na cabeça delas,
claro. De uma coisa, no entanto, tenho certeza. Todos estão nervosos. Não
lhes vê o rosto, Artur-san?”

Não se vislumbrava de fato um sorriso entre os alemães que se dirigiam
para os abrigos; os semblantes estavam carregados e as expressões traíam
uma grande ansiedade. Muitos receavam que dessa vez as potências
ocidentais não cedessem e que a fácil conquista da Checoslováquia no ano
anterior não se repetisse. Apesar de o pacto firmado uma semana antes com
a União Soviética eliminar a possibilidade de uma intervenção do Exército
Vermelho contra a Wehrmacht, a Alemanha teria ainda de fazer frente ao
exército polaco, que tinha a reputação de ser o mais temível da Europa de
Leste, e provavelmente aos exércitos francês e inglês. Teria o país dentes
para tanto?

"E incrível pensar que estamos à beira de uma nova guerra europeia",
observou o português. "Como é possível que ninguém tenha aprendido com
a Grande Guerra?"

O japonês olhava ainda para os berlinenses que se apressavam em
direção aos Bunkers.

"Ontem fui à estação de Stettiner despedir-me de dois diplomatas
ingleses com quem por vezes me encontrava", disse Fukui. "Todos os
comboios que saem do país em direção a Copenhaga vão cheios de
estrangeiros, incluindo o pessoal do corpo diplomático americano, inglês e
francês que as suas embaixadas consideraram não essencial, e ainda as
famílias, mesmo as dos que tiveram de ficar. Ninguém quer permanecer na
Alemanha. Acontece que muitos dos comboios iam cheios de crianças que
os alemães enviavam para a província. Suspeito que, se pudessem, muitos
alemães também fugiriam do país."

"Como sabe isso?"
"Não sei. Mas antes de partir um dos diplomatas ingleses contou-me

uma com piada. Quer ouvir?"
"Não me diga que é outra anedota..."
"E melhor rir do que chorar, acho eu", defendeu-se Fukui. Afinou a

garganta. "Hitler e Goebbels foram dar um passeio a cavalo e sem querer
mataram um cão que pertencia a um agricultor das redondezas. Como gosta
muito de cães, Hitler mandou Goebbels informar o agricultor do sucedido.



O pobre do Goebbels lá foi ao casebre do agricultor e bateu à porta. Quando
o agricultor abriu, Goebbels disse-lhe: 'Heil Hitler! O cão morreu!' O
agricultor levantou as mãos para o céu e exclamou: 'Graças a Deus!"'

Riram os dois.
"Duvido que algum alemão se atrevesse a contar uma anedota dessas em

voz alta. Nem a brincar."
"Oh! Seria fuzilado!"
Todas as janelas da praça estavam tapadas por cartolinas negras e

vedadas com cruzes formadas por tiras de fita adesiva branca, conforme
ordenado no rádio.

Quando iam a sair da Potsdamer Platz, os diplomatas viram dois civis
dirigir-se a eles com ar ansioso; um trazia nas mãos um jornal do dia, na
circunstância o Deutsche Allgemeine Zeitung, a anunciar na primeira página
"Ultimo Aviso" em letras enormes e ao lado uma coluna intitulada "Polacos
assassinos".

"Heil Hitler!"
"Grüss Gott”, retorquiu Artur, utilizando a fórmula aceitável para quem

não queria saudar Hitler. Depois mudou para o francês, que muitos dos
alemães educados falavam. "Posso ajudar?"

"Entschuldigen Sie, meine Herren", desculpou-se um deles. "Reparei
que os senhores são estrangeiros e pode ser que me confirmem uma notícia
que acabei de escutar. Disseram-me que a Polônia cedeu às nossas
exigências. E verdade?"

"Eu ouvi outra coisa", disse o segundo alemão, igualmente em francês.
"Confirma-se que os ingleses e os franceses anunciaram que não lutarão
pela Polônia e que os polacos, les salauds, ficaram sozinhos para nos
enfrentar?"

Artur trocou um olhar com Fukui antes de responder.
"Onde ouviram isso?"
"É o que se diz."
"Que nós saibamos, a Polônia vai lutar e os ingleses e os franceses

também."
Os dois alemães pareceram ficar decepcionados, mas um deles não

desarmou.
"Talvez os senhores não estejam devidamente informados..."
"É possível", admitiu o português. "Os acontecimentos estão sempre a

evoluir, não é verdade? Já no ano passado, quando da crise dos Sudetas, os



ingleses e os franceses fizeram mil ameaças e no fim encolheram-se. Pode
ser que também o façam agora, quem sabe? Porém, devo avisá-los de que
não há até ao momento nenhuma notícia nesse sentido."

Os dois alemães deram meia volta, cabisbaixos, e encaminharam-se para
os abrigos da praça. Era evidente que muitos alimentavam ainda a esperança
de um volte-face de última hora que tudo resolvesse. De resto fora
exatamente assim quando do conflito com a Checoslováquia por causa dos
Sudetas. A crise do ano anterior mantinha-se na mente de toda a gente e os
alemães pareciam esperar que as potências ocidentais voltassem a ceder,
embora fosse evidente o receio de que dessa vez isso não acontecesse.

Fukui ficou um longo momento a vê-los afastarem-se antes de voltar a
encarar o amigo português.

"A boataria não para, hem?"
Em contraste com o que se passava na embaixada americana,

submergida por uma multidão de judeus em pânico, o ambiente na legação
portuguesa era de absoluta tranquilidade. Depois de Artur almoçar com
Fukui, cada um seguira para a sua embaixada; o dia era muito importante
pois, por causa da iminência da guerra, havia rádios para escutar e relatórios
para redigir.

Ao chegar ao gabinete deu com os envelopes e os embrulhos do correio
pousados sobre a secretária. Dedilhou-os apressadamente. Havia como de
costume jornais, ofícios pouco importantes do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, um pacote com livros, dois telegramas cifrados que requeriam
atenção urgente e...

Parou.
Uma carta de Eugênia de Athayde. Endereçada a si. O que lhe quereria a

antiga amante? Com a ansiedade a roer-lhe o estômago, rasgou o sobrescrito
pelas bordas e extraiu uma fotografia. A imagem mostrava uma criança
sorridente.

"Meu Deus!"
Deixou-se cair sobre a cadeira, incapaz de descolar os olhos daquele

rosto infantil. Tivera apenas dois anos antes a notícia do tenente Garcia
sobre o nascimento do menino a quem a antiga amante dera o nome de
Gabriel. Desde então não soubera mais nada. E ao fim daquele tempo todo
Eugênia enviava-lhe uma fotografia a mostrar um garoto de cabelos
encaracolados, olhos grandes e vivos e enormes bochechas aparentemente
rosadas.



Virou a fotografia e deparou-se no verso com uma curta nota em letra
arredondada de mulher.
 

 
Leu a nota duas vezes, ponderando o que dizia e o seu significado.

Manifestamente, o que lá ia lá ia. O tempo encarregara-se de sarar as feridas
do passado e Eugênia não só lhe perdoara por não a ter escolhido como
reconhecia que o menino era filho dele, embora sublinhasse que se tratava
de um segredo.

Essa condição era aliás um dado adquirido e nem precisaria de a
recordar. O marido dela jamais poderia saber daquilo. Para Artur isso não
constituía problema, pois também ele teria de ocultar de Catarina a
existência do menino. Só quando o tratamento a que estava a ser sujeita
resultasse e ela própria conseguisse ter filhos poderia saber. Enquanto isso
não acontecesse, uma descoberta daquelas seria violenta de mais. A mulher
provavelmente não conseguiria lidar com uma coisa assim.

O mais avisado ainda seria destruir a fotografia. Virou-a de novo e
contemplou mais uma vez a imagem do garoto. Seria parecido com ele?
Talvez os olhos. E, vendo bem, quando era miúdo tivera umas bochechas
iguais. Não, não era capaz de destruir aquele cliché. Tratava-se da única
ligação que tinha ao filho que gerara e nunca conhecera. Aquela fotografia
seria sempre preciosa para ele. Não a podia de modo algum destruir.

Mas também não a podia levar para casa.
Depois de namorar a imagem durante mais uns minutos, abriu a gaveta

da secretária e escondeu a fotografia dentro de um exemplar de O Crime do



Padre Amaro que ali guardava. Sempre que quisesse ver o filho, tê-lo-ia à
distância de um braço.

Agora havia que trabalhar, pois os eventos mundiais precipitavam-se.
Sintonizou a emissão em ondas curtas da BBC no gabinete e acomodou-se
por detrás da escrivaninha a ouvir as notícias. Quando o noticiário acabou,
inseriu uma folha A4 na máquina de escrever, abriu o livro de cifras e
deixou-o exposto na página das tabelas. A seguir começou a dactilografar
um curto relatório cifrado para enviar o mais depressa possível para Lisboa.

"O que está a fazer, meu caro?"
Levantou a cabeça e viu o ministro plenipotenciário, Veiga Simões,

plantado à porta do seu gabinete a olhar para ele.
"A minha fonte assegurou-me que os alemães avançam mesmo esta

noite, senhor embaixador", disse, recomeçando a dactilografar. "Temos de
informar Lisboa."

"A sua fonte deu-lhe alguma informação sobre os planos alemães em
relação à França?"

"A França?", devolveu Artur, admirado com a preocupação do chefe da
legação. "O alvo desta operação é unicamente a Polônia, senhor
embaixador."

Vendo o adido militar a metralhar o teclado da máquina de escrever, o
ministro plenipotenciário abanou a cabeça.

"Não se esforce, senhor coronel, não vale a pena. Os serviços de
telegramas foram encerrados e também já não é possível fazer chamadas
telefônicas de longa distância."

"O quê?"
"Acabei de vir dos correios. Já não há comunicações com o exterior."

Deu meia volta e afastou-se, de regresso ao seu gabinete. "Só chamadas
locais."

Artur era militar e percebia muito bem o significado dessa informação.
A rede de comunicação civil do Reichspost ficara decerto reservada às
operações militares e o correio que recebera fora provavelmente o último
em muito tempo. Pareceu-lhe a indicação mais forte de que as informações
de Fukui eram, como de resto comprovara múltiplas vezes no passado,
absolutamente verdadeiras. Não havia dúvidas, os alemães iriam mesmo
avançar nessa noite.

Pousou o olhar no papel que começara a dactilografar e, com um gesto
de frustração por se ver impossibilitado de transmitir informações tão



importantes, arrancou-o da máquina de escrever com um movimento brusco
e irritado.

"Porra!"
Pensou no que deveria fazer e lembrou-se que o noticiário da rádio

francesa estava prestes a começar. Levantou-se e ligou o aparelho do seu
gabinete, girando o botão em busca da frequência usada pela emissora de
Paris. A escuta de emissões estrangeiras era estritamente proibida na
Alemanha, embora não se estendesse aos cidadãos de outras nacionalidades
e muito menos às legações estrangeiras. Quando tentava ainda sintonizar a
rádio francesa, contudo, o telefone tocou. Seria Fukui com novidades?

Voltou à sua secretária e atendeu.
“Coronel Teixeira?', perguntou do outro lado da linha uma voz em

francês com sotaque alemão. “Daqui o doutor Rosenthal. Peço desculpa por
estar a incomodá-lo, mas... o senhor pensa que a guerra vai mesmo começar
esta noite?'

“Todas as indicações vão nesse sentido, doutor. As embaixadas estão a
retirar todo o pessoal não essencial e acabei de saber que as ligações do
sistema de comunicações ao estrangeiro foram tornadas inacessíveis ao
público em geral, o que significa que estão reservadas aos militares. Os
acontecimentos começaram a precipitar-se."

“Mas, senhor coronel, disseram-me que o exército alemão fez um
ultimato, ameaçando revoltar-se caso a ordem de marchar sobre a Polônia
seja dada..."

“Onde ouviu tal coisa?"
“É o que se diz por aí, senhor coronel."
“Boatos, doutor. Boatos."
Fez-se um breve silêncio na linha e por momentos Artur apenas ouviu a

respiração pesada do interlocutor. O doutor Rosenthal parecia atormentado.
“O senhor acha que fiz mal em não ter saído da Alemanha?" Formulou a

pergunta em voz baixa, como se descarregasse um peso que havia muito
transportava sobre os ombros.

“Bem... depende da perspetiva. Eu no seu lugar teria saído. Mas o
doutor sempre me disse que não quer abandonar a Alemanha porque
entende que é o seu país. Quem sou eu para questionar o seu sentimento?"

“Os nazis fizeram tudo até agora para convencer os judeus a sair da
Alemanha, senhor coronel. Insultam-nos, humilham-nos, perseguem-nos,
impedem-nos de exercer as nossas profissões, metem-nos em campos de



concentração... fazem o que podem para nos assustar. Mas, se a guerra
começar mesmo, as fronteiras serão encerradas. O que farão eles então?
Uma vez que ficaremos impossibilitados de sair, não valerá a pena
empurrarem-nos para fora do país, não concorda?'

“Bem... sim, presumo que sim."
Tratava-se mais de um desejo que de uma análise e ambos tinham

consciência de que, uma vez iniciada a guerra, o futuro dos judeus na
Alemanha constituía uma incógnita.

“Será que é agora que os nazis vão deixar de nos aborrecer? Há alguma
informação sobre esse assunto nos meios diplomáticos?’’

“Não sei de nada, receio bem. O que diz o marido daquela paciente
sua?"

“Diz que posso ficar tranquilo."
Falavam ambos do oficial das SS cuja mulher estava a ser tratada pelo

médico judeu, mas que nenhum deles mencionava diretamente ao telefone
para não correrem riscos. Não só não havia sistema de comunicações cuja
inviolabilidade estivesse assegurada na Alemanha como os pequenos sons
nas linhas telefônicas das embaixadas eram sinal de que elas estavam de
fato sob vigilância. Artur tinha até a convicção de que esses sons eram
propositados; tratava-se de uma forma de os nazis deixarem os diplomatas
saber que se encontravam sob escuta e deveriam ter cuidado com o que
diziam e faziam.

“Aí tem a sua resposta."
“Mas, senhor coronel, não sei se posso confiar no que ele me diz.

Enquanto eu estiver a ministrar o tratamento à mulher dele, sem dúvida que
me dará proteção. O problema é que nunca me dirá nada que me leve a sair
da Alemanha, não lhe parece? Se eu me fosse embora, quem trataria da
mulher? Ele sabe isso e fará o que for preciso para me convencer a ficar."

O próprio Artur estava perante o mesmo dilema, pelo que entendia bem
a posição do oficial das SS. Se o doutor Rosenthal se fosse embora, o que
aconteceria ao tratamento de Catarina?

“É bem visto."
“ Além do mais, é bom não esquecer que Hitler disse há pouco tempo no

Reichstag que, se a guerra começasse, o resultado seria o extermínio de
todos os judeus na Europa."

“Eu ouvi esse discurso, doutor. Mas.... ora, ora! Isso é só conversa para
vos assustar e convencer a fugir do país..."



“Também acho, senhor coronel, e é o que tenho dito a toda a gente que
me questiona sobre o assunto. Falar em extermínio não faz sentido nenhum,
não passa de uma metáfora. Mas mesmo assim a minha família anda
nervosa, sobretudo porque parece que a guerra vai mesmo começar."

“Ouça, porque não faz um acordo com o marido da sua paciente? Diga-
lhe que, em troca de lhe curar a mulher, o senhor quer que ele o ajude a sair
da Alemanha se e quando for caso disso."

Fez-se um novo silêncio na linha.
“O problema é que a taxa de sucesso do tratamento é de apenas

cinquenta por cento..."
Como ao telefone não se podia dizer tudo, era preciso saber ler nas

entrelinhas. O que o médico acabava de lhe dar a entender era que o
tratamento da mulher do oficial das SS não produzira ainda os resultados
desejados.

"Pois, estou a perceber."
"Além do mais, nenhum nazi me impedirá de sair se eu o quiser fazer.

Mortinhos por se verem livres de nós estão eles. O problema é encontrar um
país que me aceite e me dê vistos."

"Dadas as suas altas qualificações, isso não me parece difícil, doutor. O
senhor tem tudo a postos para sair do país caso seja necessário?"

"É claro, senhor coronel. Eu e a minha família temos os passaportes em
dia e fomos ao Allgemeine Treuhandstelle für die Jüdische Auswanderung,
o gabinete para a emigração judaica, converter vinte marcos em dólares
conforme permitido pelo Freigrenze, a garantia que nos permite levar essa
quantia se formos para um país com o qual a Alemanha não faça fronteira.
Temos também os bens no limite da Warenfreigrenze, que nos autoriza a
levar coisas até um valor máximo de mil marcos."

"Muito bem. Então, se e quando tomar a decisão de deixar o país,
informe-me e logo veremos isso."

O doutor Rosenthal respirou fundo, aparentemente aliviado com o que
lhe pareceu uma promessa.

"Agradeço-lhe do fundo do coração, senhor coronel. Nem sabe como me
tranquiliza. Aguardemos contudo o evoluir dos acontecimentos. Para já
conto com a proteção do influente marido da minha paciente e por isso não
vejo necessidade de sair da Alemanha, pelo menos de imediato. Vou
prolongar os tratamentos dessa senhora porque muitas vezes acontece os
resultados só aparecerem perto do segundo ano. Se no entanto vir que é



mesmo preciso sair daqui, voltarei a falar consigo sobre este assunto, está
bem?'

"Fica combinado."
O oficial português desligou o telefone e desviou o olhar para a janela.

Um eléctrico passava diante da legação e imobilizava-se na parada para
recolher passageiros. Tudo parecia tão calmo e normal que Artur
experimentou uma sensação de irrealidade, como se o mundo no qual vivia
não tivesse a mínima correspondência com aquele que conhecia das
notícias.

A guerra começaria mesmo nessa noite?



XXIX

Já intimidada por ser a primeira vez que calcorreava o interior do
magnífico Hotel Cathay, o mais luxuoso de Xangai, foi a medo que Nadejda
pôs o pé vacilante dentro da estranha caixa metálica com ar de gaiola.
Receava que a estrutura cedesse ao peso e se despenhasse em profundezas
desconhecidas que a sua mente imaginava estarem cavadas nas entranhas da
terra, mas ao assentar o seu peso verificou que o chão se mantinha firme e,
embora trêmula de pavor, acabou por entrar inteiramente no elevador.

"E... e agora?"
Trocou um olhar apreensivo com Ludmila, temendo pela sua segurança

mas também afogueada pela claustrofobia de quem não estava habituada a
fechar-se num espaço tão apertado.

"Tem calma, Nadija. Vai correr tudo bem."
Mais do que estas palavras tranquilizadoras foi o sorriso confiante que a

amiga lhe devolveu que sossegou o tumulto que lhe revoluteava na alma.
Além do mais, os outros homens que ali se encontravam, e que aliás
pareciam incapazes de descolar os olhos dela, também lhe sorriram para a
tranquilizar. Tudo estava bem, ou pelo menos assim parecia.

O homem barbudo de tez escura e farda branca que ficara junto à porta,
um sique alto de porte distinto com um turbante vermelho na cabeça,
fechou as grades metálicas e virou-se para encarar os passageiros.

"Para onde, ladies and gents?"
"Terceiro andar, please", respondeu um turista inglês que pelos vistos se

divertia a praticar pidgin. "Chop chop, não é assim que se diz por aqui?"
"Yes, master."
"Sixième étage", indicou outro passageiro, um francês relutante em usar

o inglês, que queria ir para o sexto andar. Como o homem da farda lhe
devolveu o olhar opaco de quem nada entendera, teve de condescender.
"Sixth floor, s'il vous plaît." "Para o Peking Room", indicou Ludmila
quando o sique olhou para ela. "E no oitavo, não é?"

"Yes, missee. Tiffin?'
Tiffin era almoço em pidgin.
"Quem me dera."
O sique da farda branca e turbante vermelho virou-se para o painel de

botões e carregou no três, no seis e no oito. Ato contínuo, a caixa deu um



solavanco e começou a subir com um rumor baixo, balançando ligeiramente
para os lados. O movimento assustou a já enervada Nadejda, que não queria
dar parte de fraca mas mesmo assim agarrou o braço da amiga e apertou-o
com força, quase como se a sua vida dependesse desse aperto.

"Tem calma, Nadija", insistiu Ludmila com um esgar de dor devido à
força do apertão. "Nunca andaste de elevador?" Lívida e amedrontada,
Nadejda abanou negativamente a cabeça.

"Nyet."
"É perfeitamente seguro, fica descansada. São só mais uns instantes e já

chegamos lá a cima."
A cada parada Nadejda foi-se sentindo mais confiante e, para sua

própria surpresa, acabou até por descobrir um certo encantamento com
aquela novidade. O elevador tremia e gemia e ruminava, ouviam-se os
cliques e os claques do mecanismo sempre que as portas se abriam e
fechavam e o ascensor começava a subir ou parava com um solavanco
assustador, mas tudo parecia funcionar com a precisão de um relógio e ela
acabou por descontrair.

"Oitavo andar, ladies."
O anúncio do ascensorista foi feito logo que o elevador deu o último

solavanco e se imobilizou.
"Já?"
O sique correu a grade metálica com um movimento brusco e fez um

gesto para o exterior, como um mestre de cerimônias a anunciar a atração
seguinte.

"O Peking Room." Curvou-se numa vênia para se despedir das
passageiras. "Apreciem o tiffin."

As duas russas saíram do elevador e Nadejda estacou, os olhos muito
abertos como se devorassem o vasto espaço em torno dela. As paredes do
grande estabelecimento de luxo no topo do Hotel Cathay eram decoradas
por desenhos em filigrana minuciosa assentes em bronze e em estuque,
seguindo motivos inspirados em modelos da Cidade Proibida e do Templo
do Céu, em Peiping. Os tetos brilhavam com figuras de dragões e fênix em
relevos de ouro. Nunca vira decoração mais graciosa do que aquela nem
chão, paredes e tetos mais requintados.

A temperatura ambiente, por seu turno, era amena e agradável, produto
dos aparelhos de ar condicionado instalados no salão e que criavam um
rumor de fundo para o burburinho das conversas que emanava das mesas.



"O que é isto?", admirou-se, questionando a amiga. "Estamos num
restaurante?"

Ludmila assentiu.
"O Peking Room é o restaurante mais fino de Xangai", disse.

"Fantástico, não é?" Fez-lhe um gesto para que a acompanhasse. "Anda
daí."

Dirigiram-se a uma mesa ao fundo, onde vários magnatas chineses riam
e conversavam sob um teto pálido de fumo de tabaco, mas as recém-
chegadas foram interceptadas por dois homens corpulentos, um chinês e o
outro um europeu loiro, ambos com cara de poucos amigos.

Os desconhecidos barraram-lhes o caminho e um deles, o loiro, assumiu
a palavra.

"Onde vão?"
Foi Ludmila, como lhe competia, quem respondeu.
"Privet, Boris", saudou-o em russo. Pelos vistos já se conheciam.

Indicou um dos homens sentados à mesa. "Queria falar com o senhor Wong,
se faz favor."

"O senhor Wong está ocupado, não vês? E hora do tiffin e hoje tem
companhia importante."

"Pedi ontem para falar com o senhor Wong e ele mandou-me vir a esta
hora." Levantou uma sobrancelha. "Por favor, informa-o de que já aqui
estou."

O russo, evidentemente um guarda-costas, trocou um olhar com o
chinês, como se lhe pedisse aprovação. O chinês deu-a com um gesto subtil
de assentimento.

Depois de se deter a examinar a figura desconcertante de Nadejda, Boris
indicou às duas visitantes um lugar mais afastado do restaurante.

"Aguardem ali."
As garotas plantaram-se no local que lhes foi designado, junto às janelas

do restaurante, e ficaram a contemplar a cidade lá fora. O sol jorrava para
os pés delas, projetando no chão um vasto quadrado de luz, e o seu calor
amenizava a temperatura climatizada do Peking Room. Fascinada com a
paisagem, Ludmila fez um gesto largo para exibir a cidade.

"Olha para esta vista, Nadija. Espetacular, hem?"
A amiga mantinha os olhos pregados para lá da janela e admirava

Xangai a espraiar-se a seus pés.
"Blin!"



O panorama era preenchido pelo vasto braço do rio Huangpu. Viam-se
alguns cargueiros e vapores, um paquete de cruzeiros a aproximar-se do
cais, muitos juncos de velas desfraldadas e centenas de minúsculas
embarcações chinesas, as sampanas; pareciam palitos a percorrer o rio ou a
ligar as duas margens. O que impunha maior respeito, no entanto, eram
indubitavelmente os vários navios de guerra ancorados naquelas águas
barrentas.

"Olha, o USS Augusta voltou!", exclamou Ludmila, subitamente
excitada. "Já viste?"

Nadejda observou o navio que ela apontava. Tratava-se de um enorme
cruzador prateado com dois grandes canhões voltados para a frente e um
guindaste na ré.

"O que tem ele de especial?"
"É o maior navio da frota americana na Ásia, Nadija. Ah, hoje vai ser

uma festa das antigas na Thibet Road! Quando o USS Augusta chega,
despeja na cidade marines aos magotes e eles vão todos à procura de
meninas. Nem te passa pela cabeça!" Riu-se e até bateu palmas. "Acho que
esta noite vou faturar bem!"

A amiga, no entanto, não partilhou o entusiasmo. Além do cruzador
americano, apenas viu no rio um outro navio de guerra ocidental, neste caso
uma fragata com a bandeira inglesa, o que contrastava com os cinco
destroyers e a dezena de corvetas ali ancorados com o pavilhão do Sol
nascente hasteado. O desequilíbrio de forças entre japoneses e ocidentais,
com evidente vantagem para os primeiros, pareceu-lhe preocupante.

Observou os vastos campos verdes que se estendiam na outra margem
do rio, em Pootung, e a seguir olhou para a esquerda. Fixou a atenção no
cotovelo do rio e estudou o emaranhado urbano de Hongkew, controlado
pelos japoneses. O arame farpado tinha desaparecido, mas daquele ponto
alto era possível vislumbrar o número espantoso de antiaéreas e de
blindados que Tóquio enviara para a área que controlava na Concessão
Internacional de Xangai. Havia uma fila de gente a tentar entrar no setor
japonês pela Garden Bridge, sobretudo chineses, mas o acesso era
dificultado pelos soldados nipônicos que verificavam os documentos.

"É extraordinário como os japoneses estão a trazer mais e mais tropas
para aqui", observou ela. "Já viste, Mila?"

A amiga mantinha ainda os olhos colados ao USS Augusta.
"Sim. E depois?"



"E depois? Há cada vez menos forças ocidentais, Mila", retorquiu
Nadejda. "Olha para ali. Os americanos e os ingleses só aqui têm dois
navios de guerra."

"Disso não há dúvida", concordou Ludmila. "Os japoneses é que
mandam na cidade."

As duas baixaram os olhos para o Bund, mesmo a seus pés. Via-se à
direita o monumento às vítimas da Grande Guerra e o cais da alfândega. À
esquerda estendia-se o arvoredo do Public Garden e os arcos metálicos da
Garden Bridge. Daquele ponto privilegiado, Nadejda tinha a sensação de
estar a estudar um mapa em formato real e só desejou poder dar a volta a
todo o edifício para observar o resto da cidade, e em particular as ruínas
calcinadas de Chapei a norte e o casario e os espaços verdes da Concessão
Francesa a sul. Fosse como fosse, a imagem que colhia do alto do hotel
dava-lhe a noção clara de que os setores internacionais de Xangai se
encontravam nesse momento cercados pelos japoneses, o que a deixava
muito desconfortável. Já tinha vivido sob o jugo dos japoneses em Dairen e
começava a perceber que voltaria a atravessar a mesma experiência.

O pensamento provocou-lhe um calafrio que lhe percorreu o corpo.
"Isto ainda vai acabar mal."
"Isto o quê?", perguntou Ludmila, sem entender nada. "Os japoneses ou

tu?"
Sentindo-se abatida, Nadejda desviou o olhar para a mesa em torno da

qual se sentavam os magnatas chineses e suspirou, preocupada por saber
que o seu futuro estava nas mãos daquela gente e interrogando-se sobre se
seria capaz de aceitar o inaceitável.

"Tudo."
Com um gesto lançado do outro lado do Peking Room, Boris fez às suas

duas compatriotas sinal de que se aproximassem. Exalando pelas narinas o
fumo que acabara de inspirar, Ludmila esmagou o cigarro no cinzeiro
pousado numa mesa e voltou-se para a amiga.

"Estão a chamar-nos", constatou, agarrando no braço de Nadejda e
puxando por ela. "Anda."

As duas encaminharam-se para os dois guarda-costas que garantiam a
segurança dos chefes chineses. Ao abeirarem-se deles, verificaram que um
dos magnatas que estavam no tiffin à conversa na mesa do canto com os
seus capangas se levantara e dirigia-se a elas.



O chinês redondo vinha a fumar um charuto e parou diante de Ludmila,
embora o olhar lhe fugisse para a loira vistosa que se encontrava atrás.

"Então, o que se passa?"
"Senhor Wong, agradeço a gentileza em receber-nos", disse a russa

ruiva, fazendo uma vênia. Deu um passo para o lado e virou-se de modo a
deixar que o chinês visse melhor a sua acompanhante. "Queria apresentar-
lhe a minha amiga Nadija."

O magnata lançou a Nadejda um olhar analítico. A garota estava
incrivelmente elegante com a peça de alta costura que May May lhe tinha
oferecido no último dia de trabalho na boutique; tratava-se de um vestido
negro de seda que lhe contornava o corpo sinuoso até pouco abaixo dos
joelhos, uma peça adornada por um pequeno chapéu de veludo negro
pousado sobre a nuca, quase como uma coroa, e longas luvas brancas que
lhe subiam pelos braços até aos cotovelos. O bom gosto da roupa, o corpo
escultural e o rosto de princesa davam-lhe ares de estrela de cinema.

Depois de a estudar com minúcia deliberada, Wong tirou o charuto da
boca e fez uma curta vênia.

"Inclino-me perante a sua beleza, madame", disse, claramente agradado.
"É um prazer conhecê-la."

Nadejda forçou um sorriso.
"O prazer é meu."
"Em que lhe posso ser útil?"
"A Nadija precisa de trabalho", esclareceu Ludmila. "Perdeu o emprego

por causa desta maldita crise e... e, enfim, pensei em vir ter consigo para ver
se a podia ajudar."

Wong voltou a mordiscar o charuto enquanto contemplava a figura
graciosa da loira.

"Em que tipo de trabalho estão a pensar?"
"Bem... o que houver."
"Estás a referir-te, presumo eu, ao trabalho existente na minha área de

negócio..."
"Com certeza", apressou-se Ludmila a confirmar. "Como o senhor pode

constatar, a Nadija é uma garota com uma presença muito agradável.
Embora... não esteja disposta a tudo." O chinês voltou a estudar Nadejda,
dessa vez como se apreciasse gado. Olhou ostensivamente para o volume
do peito e para as pernas. A seguir deu a volta em torno da garota e
examinou-lhe a curva das nádegas.



"Se a menina não está disposta a tudo, está disposta a quê?" Ludmila fez
com os olhos um sinal à amiga, como se lhe dissesse que lhe cabia dar a
resposta.

"Depende", disse ela num fio trêmulo de voz, intimidada pela forma
ostensiva como Wong a examinava. "Quais são os trabalhos que me pode
oferecer?"

O chinês aproximou a sua cara da cara dela e largou uma baforada
aromática do seu charuto sobre o rosto de Nadejda num gesto óbvio para
estabelecer a sua autoridade.

"Uma tipa como tu?", murmurou. "Posso dar-te, pelo menos à
experiência, o melhor trabalho de todos. Gostavas de ser namorada de um
chefe? Comerias nos melhores restaurantes, viajarias por toda a parte,
dormirias nos melhores hotéis. E serias bem paga, claro. Estou a falar de
mil dólares por mês."

A russa arregalou os olhos, chocada com o valor.
"Mil?"
"É uma valente soma, não é?", sorriu Wong, convencido de que a sua

proposta era irresistível. "No entanto, aviso-te já que não é um emprego que
possas largar quando quiseres. Estarás sempre ao serviço do teu senhor e só
te poderás ir embora daqui a uns anos, quando ele assim o decidir. Se ele
assim o decidir." Arqueou as sobrancelhas para sublinhar a ideia. "Está
claro?" Nadejda engoliu em seco. O valor apresentado era de tal modo
elevado que até sentia vertigens. A tentação de aceitar era enorme, pelo
menos dessa perspetiva. Mas também a vontade de recusar e fugir dali.
Seria capaz de trair Custódio, mesmo para o salvar? Conseguiria encará-lo
depois disso? Teria estômago para se entregar a um homem que nunca vira?
Conseguiria aguentar uma hora que fosse com um sujeito que, com toda a
probabilidade, acabaria por lhe causar nojo? Tolerararia isso dias e dias,
meses a fio, anos até? E se deixasse de o suportar? Como faria para se
desenvencilhar dele? Uma proposta daquelas não a reduziria à escravatura?

"Se me quiser ir embora, o que acontecerá?"
"Não podes ir embora enquanto o teu senhor não o disser." Meteu o

charuto à boca e aspirou mais uma baforada. "Pensei que isso tinha ficado
claro."

"Mas imagine que me vou embora na mesma..."
A insistência não foi do agrado de Wong, que soprou sobre ela a nova

nuvem de fumo.



"Não te vais embora", repetiu, mais devagar para fazer valer a sua
posição. "Vou dizer isto de forma clara para que não haja equívocos e não
venhas depois dizer que não foste avisada." Apontou-lhe o dedo ameaçador.
"Se tentares fugir, o menos que te pode acontecer é acabares no fundo do
Huangpu com as pernas e os braços amarrados e uma data de pedras nos
bolsos para garantir que ficas mesmo lá em baixo." Estreitou os olhos
pequenos. "Percebeste?"

Uma gota de transpiração nasceu do couro cabeludo dourado da garota e
ziguezagueou-lhe por entre as têmporas. O homem encarava-a com uma
expressão muito dura e Nadejda percebeu que a ameaça era real. Teria de
ter muito cuidado com aquela gente.

"Se... se eu fosse trabalhar para um chefe, seria quem?" Wong voltou-se
e apontou para a mesa de onde viera e onde se encontrava ainda um grupo
de chineses à conversa.

"Estás a ver aquele senhor à esquerda, o da gravata vermelha?",
apontou. "E Ming Li. Alguma vez ouviste falar nele?"

A garota examinou-o à distância. Tratava-se de um homem anafado, de
cabelo negro curto e face redonda. O rosto dele parecia inchado, a pele sem
uma ruga, faces pálidas que lhe conferiam um certo aspeto de Buda
esculpido em mármore branco, mas o que nele mais se destacava era o olhar
frio e calculista que acentuava as suas feições inexpressivas.

"Não. Quem é?"
Os lábios de Wong curvaram-se no vestígio de um sorriso.
"É o novo chefe do Gangue Verde. Era um lugar-tenente de Du

Yuesheng, o chefe dos chefes, que teve de fugir para Hong Kong para
escapar aos japoneses. Li ficou a substituí-lo à frente da tríade. Devo-lhe
um grande favor e gostaria de lhe oferecer um presente de agradecimento à
altura da minha dívida." Voltou-se de novo para a russa. "Olhando para ti,
vê-se logo que não poderia encontrar melhor prenda." Pôs as mãos nas
ancas, como se exigisse uma decisão naquele momento. "Estás disposta a
ser embrulhada como presente para o novo chefe do Gangue Verde?"

"O senhor quer que eu fique com ele?"
"Quero que te ponhas às ordens dele", esclareceu, refraseando a

proposição. "Se Li gostar de ti é natural que fiques com ele. Se não gostar,
passa-te para outro. Era por isso bom para ti que te esforçasses por lhe
agradar, não é verdade? Para todos os efeitos, estarás entregue e ele fará de
ti o que bem entender."



O prêmio era grande, pensou Nadejda, mas o risco ainda maior.
Procurou a amiga com o olhar, como se lhe pedisse conselho, mas Ludmila
mantinha um semblante inexpressivo e despojado de emoções, como se se
tivesse transformado numa esfinge. A decisão, percebeu, teria de ser dela e
só dela. Se errasse, não teria ninguém a quem culpar senão a ela própria.

"Oiça, agradeço a oferta mas... enfim, não gostaria de me pôr numa
situação da qual, no caso de não me sentir bem, não possa sair", acabou por
dizer. "Não tem outra coisa?"

O rosto de Wong fechou-se. Parecia claro que não gostara da negativa,
embora a aceitasse.

"Posso pôr-te num bordel de luxo que temos ali na Concessão Francesa,
na route Cardinal Mercier, não sei se sabes onde é, mesmo ao pé do Cercle
Sportif Français, estás a ver? Com as gorjetas és capaz de tirar uns bons
quinhentos dólares por mês." Balançou a cabeça para o outro lado, como se
houvesse ainda uma outra possibilidade. "Ou então podes ir para a Thibet
Road com a tua amiga Mila. Nesse caso ficas sob a minha proteção e ao
final do dia me dás um terço do dinheiro que ganhares. E mais arriscado e
rende menos, mas também serve. O que achas?"

Nada daquilo lhe agradava. Todas as situações apresentadas envolviam
obrigatoriamente sexo.

"Pois, mas... sabe, eu não queria um trabalho em que tivesse de ser
forçada a... a..."

"Ela não quer ser obrigada a ir para o quarto com um homem",
interrompeu Ludmila, explicando o problema. "Foi por isso que me lembrei
de si, senhor Wong. Ela podia trabalhar no Majestic. Bonita como é, de
certeza que atrairia gente ao cabaré."

"Pois sim", admitiu o chinês. "Mas se eu tiver uma miúda, por mais
bonita que seja, que depois não faz nada com eles, vou ter clientes zangados
no meu estabelecimento. Isso não pode ser."

"Ela não disse que não faria nada com os clientes", corrigiu Ludmila.
"O que ela não quer é ir com um homem contra a sua vontade." Virou-se
para a amiga, em busca de confirmação. "Não é assim, Nadija?"

"Bem... sim."
Tendo já formado uma opinião sobre a garota, Wong cravou os olhos

desconfiados nela, como se a dissecasse.
"Se o cliente te agradar, vais mesmo com ele?"



Nadejda susteve-lhe o olhar e tentou ocultar as dúvidas que ainda a
apoquentavam.

"Vou."
O chinês manteve o olhar fixo nela ainda durante um instante e de

repente descontraiu, como um balão a esvaziar-se.
"No fim de contas, o que interessa isso?", perguntou, mais para si

próprio do que para as russas. "Vais atrair clientela ao Majestic, não tenho
qualquer dúvida. O que depois fizeres com os clientes é um problema teu,
até porque o lugar de taxi-girl é mal pago."

A expressão arrancou um novo olhar assustado à garota.
"taxi-girl? Eu não quero ser taxi-girl!"
Wong revirou os olhos, já enfadado com tantas objeções por parte de

quem lhe viera implorar emprego, e virou as costas para se ir embora.
"Lamento, mas não tenho paciência para isto..."
"Espere", interveio Ludmila, agarrando-o pelo ombro. "É um equívoco.

Ela pensa que taxi-girl é a garota do Silver Taxi Service." Virou-se para a
amiga. "A taxi-girl é uma dançarina, Nadija. Significa que vais dançar com
os clientes do Majestic, mais nada."

Nadejda olhou-a nos olhos, desconfiada.
"Mais nada?"
"Mais nada que não queiras fazer", corrigiu Wong, que acabara por

ficar. "Mas lembra-te de que as taxi-girls são mal pagas. Se quiseres ganhar
umas massas valentes, terás de satisfazer os clientes com... enfim, de outras
maneiras, se é que me entendes."

Não era uma boa novidade.
"Quanto vou receber?"
"Depende do que dançares", foi a resposta de Wong. "Vais ganhar por

cada dança que fizeres, percebes? Se muitos homens quiserem dançar
contigo, ganhas mais. Se ninguém quiser dançar contigo, não ganhas nada.
É tão simples quanto isso. Cada cliente paga apenas dez cêntimos por dança
e tu só ficarás com metade desse valor. Terás ainda direito a uma
percentagem do que eles pedirem para beber, pelo que te convém
emborrachá-los o mais que puderes com as bebidas mais caras, sobretudo
uísque e champagne. De qualquer modo, o máximo que as taxi-girls bem-
sucedidas ganham não ultrapassa em geral os quarenta dólares por semana,
e isto quando têm muitos clientes. Depois, se precisares de mais dinheiro, é
só uma questão de aceitares as propostas que eles te façam." Consultou o



relógio, mostrando que já começava a ter pressa, e lançou uma olhadela
para a mesa onde continuavam os companheiros, incluindo o novo chefe da
mais importante tríade de Xangai. "Então? Estás de acordo?"

Nadejda sentiu uma profunda serenidade abater-se sobre ela, abafando a
inquietação em que mergulhara havia uma semana. Tinha enfim encontrado
uma solução que lhe parecia satisfatória. Com quarenta dólares conseguiria
manter o quarto e pagar o sanatório de Custódio. Ficava por resolver o
problema da conta do hospital, claro. Talvez tivesse de fazer uns sacrifícios
extra, é verdade, mas aquele negócio era o melhor que podia encontrar em
circunstâncias em que, tinha sempre presente, não havia opções boas,
apenas más e muito más.

"Negócio fechado", disse com um sorriso aliviado e estendendo-lhe a
mão. "Quando começo?"

O chinês pegou-lhe na mão mas não a largou de imediato; o negócio
ainda não estava fechado.

"Tenho, no entanto, uma condição prévia a apresentar", ressalvou. "E
aviso-te já que não é negociável."

A russa suspendeu a respiração, inquieta com o que aí vinha. "O que é?"
Wong voltou a indicar a mesa dos comparsas.
"A minha dívida com Li está por saldar e continuo a achar que és uma

bela prenda para ele. Acontece que tenho reservada a suíte do sétimo andar
aqui no Hotel Cathay e gostaria que fosses agora para lá e o esperasses na
cama." Levantou o indicador, em sinal de aviso. "Só te deixarei trabalhar no
Majestic se aceitares esta condição. Se recusares, garanto-te que nem na
Thibet Road encontrarás lugar."

A proposta deixou Nadejda horrorizada.
"Eu... eu..."
Antes que ela respondesse, o chinês deitou a mão ao bolso interior do

casaco e extraiu um punhado de notas de dez dólares, que acenou diante da
cara da garota.

"Como prêmio adicional, dou-te cem dólares."
A atenção de Nadejda virou-se por momentos para as notas que

dançavam diante dela. Cem dólares correspondiam a quase um mês de
trabalho na May May Boutique e sobretudo davam para pagar a primeira
metade da conta do hospital de Custódio.

"Cem dólares?", certificou-se. "Por uma única vez? De certeza?"
"Isso mesmo. O que dizes?"



A russa desviou os olhos para o chefe do Gangue Verde e, tentando
ganhar coragem, forçou-se a ver o que ele tinha de positivo. Para já, e
embora não fosse propriamente novo, também não era velho. Depois, não
parecia muito feio, se bem que tivesse de ignorar o ar anafado e a pele
gasta. Analisou-o, da gravata aos sapatos pontiagudos, e não desaprovou.
Vestia-se bem e tinha um aspeto asseado, apesar dos dedos amarelados do
ópio. Podia não ser a pessoa mais simpática do mundo, o olhar frio e o
semblante enigmático denunciavam um homem cruel e calculista, mas que
se poderia esperar de um gangster? Porém, iria com ele uma única vez e
depois nunca mais teria de o encontrar. Em troca, ficaria com cem dólares
de uma assentada, o mesmo valor que Mila tinha feito com dez marines
numa noite inteira, e poderia trabalhar como dançarina no Majestic Café.
Trairia Custódio, é certo, mas ao traí-lo salvá-lo-ia. Além do mais, não o
fazia porque queria, mas porque não havia alternativa.

Só tinha opções más e muito más.
Talvez não fosse a melhor proposta do mundo, mas não estava afinal

encurralada pelas circunstâncias? Se ia trabalhar como taxi-girl num cabaré
repleto de homens que só pensavam em levar as dançarinas para um quarto,
que sentido fazia estar a armar-se em esquisita? Além disso, não passara
bem pior com o pai e sobrevivera à experiência? E não vivera na mais
completa das misérias na Ucrânia? O que era aquilo perante a morte
iminente de Custódio se não arranjasse o dinheiro ou em comparação com
outras coisas bem mais graves que enfrentara na vida?

Além do mais, o que lhe dissera May May quando se tinham visto pela
última vez? Que teria de ser como a flor de lótus e manter a pureza do
espírito no meio da lama do mundo, não fora? Então seria assim mesmo.
Elevar-se-ia no meio da lama como a flor de lótus.

"Faço-o por duzentos dólares."
A contraproposta não era esperada por Wong. Passada a surpresa, o

magnata chinês soltou uma gargalhada.
"Estás a aprender depressa, miúda." Anuiu com a cabeça. "Seja."
Nadejda engoliu em seco e forçou o melhor sorriso de que naquelas

circunstâncias foi capaz.
"Onde está a chave do quarto?"



XXX

A sombra do crepúsculo anunciava-se já no horizonte, lançando uma
mancha violeta e azul-petróleo sobre o firmamento, quando Artur saiu da
legação com uma edição atrasada de O Século debaixo do braço e apanhou
o trólei para casa. Ia inquieto; a informação de Fukui de que o ataque
alemão à Polônia estava marcado para essa noite não o podia deixar
indiferente. Se se confirmasse, era bem possível que no dia seguinte viesse
a retaliação e Berlim fosse bombardeada pela aviação inglesa e francesa.
Como reagiria Catarina? A verdade é que nada podia fazer. Tentou distrair-
se com as notícias que o jornal lhe trazia de Portugal, mas eram tão velhas
que se sentiu exasperado.

Impacientando-se, retirou do bolso a cópia do último telegrama que
chegara de Lisboa antes de o Reichspost se fechar às mensagens civis e
releu-a em voz baixa.

'"A nossa convicção é que a guerra é provavelmente inevitável e que a
Inglaterra entrará nela'", murmurou. Levantou a cabeça e, olhando pela
janela, suspirou. "Mais uma vez vai acertar, o diabo do homem!"

O homem a quem se referia era o autor do telegrama, o ministro dos
Negócios Estrangeiros, Oliveira Salazar. Como era possível que na distante
Lisboa o ditador já tivesse adivinhado tudo?

O trólei ziguezagueava nessa altura pelas ruas de Berlim e, como
habitualmente, foi-se detendo-se em cada parada para arrancar logo de
seguida. Artur guardou a mensagem e voltou os olhos de novo para O
Século. Com a atenção nas páginas do matutino português que chegara
nessa manhã à legação, foi-se deixando embalar pelas oscilações ritmadas
que pontuavam a viagem.

A certa altura percebeu que o trólei se mantinha imobilizado por um
período anormalmente longo. Levantou a cabeça e tentou entender por que
não avançavam. Constatou que estavam retidos em Tiergartenstrasse e a
primeira impressão que teve foi que o trânsito na artéria se encontrava
bloqueado. Teria havido algum acidente?

Da rua chegaram-lhe então os sons de cornetas e de tambores e de vozes
a cantarem em coro. Intrigado, meteu a cabeça pela janela e espreitou o
exterior para perceber o que se passava.
 



 
A rua estava ocupada por um regimento da Wehrmacht que avançava ao

ritmo de Erika, a popular canção do ano anterior que o Heer havia adotado
como marcha e que era tocada por uma banda militar e entoada na rua em
uníssono por centenas de vozes. A multidão seguia do passeio a marcha dos
soldados em passo de ganso e formação perfeita e, à frente, dois polícias a
cavalo iam abrindo caminho e dando indicações ao trânsito.

"Oh, não!", murmurou. "Nunca mais saímos daqui..."
As pessoas que enchiam os passeios pareciam extasiadas. Da janela do

eléctrico, Artur notou um homem de meia-idade com uma cruz de ferro ao
pescoço e uma outra medalha pregada ao sobretudo azul-escuro; era decerto
um veterano da Grande Guerra. O velho contemplava os soldados com ar
embevecido.

"Ach! Wunderbar! Wunderbar!", exclamava. "Que maravilha! Que
maravilha!" Com ar sonhador, suspirou cheio de nostalgia. "Zu
Weihnachten in Paris!"

Apesar de não falar alemão, Artur entendeu esta última frase e sentiu
um arrepio percorrer-lhe o corpo. Pelos vistos os alemães, ou pelo menos
aquele alemão em particular, sonhavam ver a Wehrmacht marchar em Paris
pelo Natal.



XXXI

O marine americano saiu de cima de Nadejda e rolou para o lado da
cama, ofegante e a transpirar. Fazia um calor úmido e a luz do Sol
espreitava pelos farrapos de madeira que cobriam a janela, cintilando em
milhentos grãos de poeira que pairavam no ar. Enquanto ele recuperava o
fôlego, a russa levantou-se e foi para o quarto de banho lavar-se no bidé.

Depois de se secar com a toalha, consultou o relógio.
Três da tarde.
Daí a uma hora teria de estar no Shanghai Sanatorium. Já não dispunha

de muito tempo; tinha de se despachar.
Cobriu-se com um robe e voltou ao quarto, onde deu com o marine

sentado na borda da cama a vestir-se. Ao vê-la de regresso, o fuzileiro pôs-
se em pé.

"Quanto é?"
"Vinte dólares."
O americano abanou a cabeça.
"Não os mereceste", repreendeu-a. "É verdade que és uma verdadeira

pin-up, não nego, mas nem sequer gemeste."
Ela cruzou os braços.
"Não sou paga para gemer", devolveu com secura. "Combinamos vinte

dólares, tu fizeste comigo o que quiseste e agora tens de pagar o valor
estipulado."

O cliente deitou a mão ao bolso, extraiu dinheiro e atirou-o para cima da
cama desmanchada.

"Quinze é o preço correto."
"Combinamos vinte", insistiu Nadejda, nada agradada com aqueles

joguinhos. "Faltam cinco."
"Da próxima vez empenha-te mais."
O olhar dela desviou-se para a porta.
"Queres que chame o gorila que está lá fora?"
O marine hesitou, considerando a alternativa. Valeria mesmo a pena

apanhar uns tabefes dos tipos das tríades chinesas por causa de cinco
dólares de Xangai? Acabou por retirar mais cinco dólares do bolso e
lançou-os para junto das restantes notas.

"Fica com o troco."



Depois de abotoar a camisa, o americano verificou ao espelho que
estava bem, pegou num maço de Golden Dragon Cigarettes e acendeu um
cigarro. Depois de exalar uma baforada cinzenta, pôs-se a trautear uma
cançoneta da moda e saiu do quarto para regressar à sala de dança do
Majestic, onde a animação prosseguia.

Com um suspiro resignado, Nadejda pegou no dinheiro espalhado sobre
os lençóis e verificou a quantia. Vinte dólares certos. Não aceitava muitas
vezes ir para a cama com os clientes. Não gostava de o fazer, sentia-se suja
e carregava um permanente sentimento de culpa perante Custódio.

Contudo, por vezes as circunstâncias impunham-no, como fora o caso, e
justamente por causa do namorado. Guardou o dinheiro na carteira e pensou
que deveria pensar positivamente e concentrar-se, não no ato em si, mas na
intenção que a ele conduzira. Fazia aquilo para o ajudar, não para o trair.
Enquanto fosse capaz de perceber isso encontraria sempre forças para
levantar a cabeça.

Vestiu-se em poucos minutos e abandonou o quarto, atravessando o
Majestic Café em passo rápido em direção à porta de saída.

"Miss Nadija!", chamou uma voz. "Miss Nadija!"
A garota estacou e virou-se para trás, encarando o proprietário do

estabelecimento, que quase corria para ela.
"O que é, senhor Wong?"
"Não se vá já embora. Temos mais clientes americanos que querem

dançar consigo."
"Combinamos que eu sairia às três e já são três e dez."
"Fique só mais meia hora."
"Não pode ser, senhor Wong." Apontou para o relógio. "Tenho de estar

às quatro no hospital."
"Mas chegou um barco americano e o Majestic está cheio de clientes.

Preciso de si."
A russa rodou sobre os calcanhares e recomeçou a andar, dirigindo-se

em passo largo e decidido para a saída. Estava absolutamente fora de
questão chegar atrasada ao sanatório. O mais que o patrão teria naquele
momento seria o aceno de despedida que lhe lançou de costas antes de se
fazer à rua.

"Até logo, senhor Wong."
Faltava meia hora para a secretaria encerrar quando Nadejda se

apresentou diante do guichê. Havia apenas duas pessoas à sua frente, por



isso não teve de esperar muito até chegar a sua vez de ser atendida.
"Vim fazer o pagamento."
A funcionária chinesa pegou no caderno com os registros de nomes e

pagamentos.
"Em nome de quem?"
"Custódio Gonçalves."
Depois de folhear o caderno com dedos irrequietos, a funcionária

localizou o nome.
"Ah, ei-lo", disse. "Mesmo em cima da hora, hem? Hoje era

precisamente o último dia para saldar as contas."
"São vinte dólares, não são?"
"Exato."
Nadejda deitou a mão à carteira e extraiu os vinte dólares que o marine

lhe tinha entregue quarenta minutos antes, pousando-os sobre o parapeito
do guichê.

"Estão aqui."
A funcionária verificou a quantia e registrou-a no caderno. A seguir

passou um recibo e entregou-o à visitante.
"Tudo regularizado", confirmou a chinesa. "Até daqui a duas semanas."
A russa não respondeu.
Pegou no recibo e ficou a olhar para ele por alguns momentos, pensando

no que tivera de fazer apenas uma hora antes para poder pagar aquela conta.
Era aliás um ritual que cumpria sempre que vinha ali à secretaria do
sanatório deixar os vinte dólares quinzenais que custava o internamento do
namorado. Mirava sempre o recibo, talvez espantada pelo fato de os seus
atos com os clientes se converterem magicamente em papéis tão
insignificantes.

Por fim guardou o papelinho na carteira e encaminhou-se para as
enfermarias.

Apesar de quase todos os internados estarem na varanda a apanhar ar
fresco ou a deambular pelo perímetro do sanatório para exercitarem as
pernas e os pulmões, Nadejda deu com Custódio na enfermaria deitado na
cama. Inclinou-se sobre ele e deu-lhe um beijo na testa; não podia tocar-lhe
nos lábios, por recomendação dos médicos, devido aos riscos de contágio.

"Olá, meu querido!", cumprimentou-o com um sorriso. "Então? Ainda
na cama? Que preguiçoso me saíste!"

"Hmm?"



O namorado estava com ar atordoado e não parecia ter melhorado muito
nos últimos meses.

"Como te sentes?"
Já mais desperto, devido à presença dela, o português reagiu com uma

careta.
"Assim assim."
"Ainda tens tido muita tosse?"
"Alguma."
"E febre?"
"Só à noite."
A russa respirou fundo, desanimada. Depois de ter feito tantos

sacrifícios, queria ver a recompensa. Porém, a evolução do rapaz estava a
ser mais demorada do que inicialmente esperara.

"Se calhar temos de ir ver outros médicos", alvitrou ela. "Os do
sanatório não prestam para nada e disseram-me que no Hospital Sainte
Marie, na Concessão Francesa, existe um bom. Parece que trata dos taipans
e tudo."

"Então deve ser caro."
"Um bocado."
"Nem penses nisso. Está fora das nossas possibilidades." "Eu cá me

arranjo."
Custódio atirou-lhe um olhar inquisitivo.
"Arranjas-te como?"
"Não te preocupes com isso."
Contudo, ele preocupava-se.
"O hospital custou uma fortuna, já me estive a informar", disse com voz

débil. "O sanatório também leva uma pipa de massa. E ainda queres
contratar um médico que trata taipans? Como vamos fazer isso? E
impossível."

"Não te preocupes, já te disse."
"Mas onde vais tu buscar o dinheiro?"
Aí estava uma pergunta que Nadejda há muito tempo aguardava. Tantos

gastos não podiam passar despercebidos ao namorado. Acontece que a russa
não foi apanhada desprevenida. Já tinha uma explicação engatilhada para
quando esta situação ocorresse.

"Arranjei emprego."
Os olhos dele animaram-se.



"A sério? Onde?"
"É uma empresa de venda de sedas a domicílio. Quanto mais vender

mais ganho."
"Seda?", surpreendeu-se. "Vendes muita?"
"O suficiente para pagar as contas todas."
"Ainda bem." Acomodou-se na almofada. "Que tipo de seda vendes?"
A garota não estava à espera desta pergunta; quando pensou naquela

desculpa não lhe ocorrera que existissem diversas variedades de seda.
"Sei lá. Isso importa?"
"Gosto de saber. A seda que vendes vem de onde?"
"Da... da China."
"Ah. Sabes se é seda amora, seda tasar, seda eri, seda muga, seda

anaphe ou qualquer outro tipo?"
"É... é essa última."
"A anaphe?"
"Sim, essa. Agora que falas nisso, lembro-me de me terem dito que era

essa."
"E vem de onde?"
"Acho que é de... uh... Hunan."
O rapaz teve nessa altura um ataque de tosse e pôs um lenço na boca

para colher o sangue.
"Isso vai?"
"Mais ou menos."
"Olha lá, como é que sabes tanta coisa sobre sedas?"
Com a pergunta queria sobretudo distraí-lo da doença. "Quando era

miúdo os meus pais deram-me uns bichos da seda e interessei-me pelo
tema. Os meus bichos eram tasar chineses, mas cheguei a arranjar dois
japoneses. Passava horas e horas a vê-los."

"Os bichos faziam mesmo seda?"
"Claro que faziam." Sorriu. "Mas não vendi nada. Era pouca

quantidade."
"O que lhes aconteceu?"
Quando ia responder teve um novo ataque de tosse, este ainda mais

prolongado que o anterior, e Nadejda socorreu-o com palmadinhas nas
costas.

"Esta maldita tosse está a dar cabo de mim", resmungou ele quando se
restabeleceu. "Estou farto disto!"



"O médico tem te visto?"
"Ainda esta manhã veio aqui."
"E o que te disse?"
Custódio encolheu os ombros.
"Que a infeção saiu dos pulmões e se espalhou por outras partes e é por

isso que está a ser mais difícil a recuperação, mas que tivesse coragem e
pensamento positivo e essas tretas todas. Sempre a mesma conversa, já a
conheço de cor."

Em bom rigor, Nadejda estava a par do diagnóstico médico e com mais
pormenores. O namorado tinha os dois pulmões infetados e o bacilo havia-
se espalhado também pela pleura. Os médicos suspeitavam que os ossos
estavam igualmente contaminados, o que complicava a recuperação, mas
não tinham a certeza e iam ainda fazer testes adicionais.

A pedido da namorada, nada disso fora explicado ao rapaz. Não valia a
pena atormentá-lo mais, argumentou junto dos médicos. Já bastava o
desânimo que ele sentia. O importante, dissera ela, era acarinhá-lo e dar-lhe
força. Foi justamente por isso que nesse dia, quando se preparava para se
despedir, a russa passou a mão carinhosamente pelo cabelo negro e liso do
português. "Vai tudo correr bem, fica descansado."

Custódio balançou afirmativamente a cabeça e fingiu acreditar, mas a
expressão triste que lhe toldava o olhar era bem a imagem do seu desânimo.
A tuberculose atingira-o duramente e Nadejda achou que a angústia que ele
não conseguia ocultar se devia a estar ciente da elevada taxa de mortalidade
da doença. A garota manteve por isso um semblante seguro, apesar de ela
própria não alimentar grandes ilusões. Se o queria salvar, teria mesmo de
contratar o tal médico do hospital francês. Custaria uma boa nota, mas ela
faria no Majestic o que fosse necessário para juntar o dinheiro. Perdera
parte da família na grande fome da Ucrânia e na altura assistira a tudo
impotente. Não queria voltar a sentir a mesma impotência e estava
determinada a tomar conta do destino.

O que Nadejda não sabia é que o namorado desconfiava dela.



XXXII

A noite caíra já quando o trólei reatou a marcha, meia hora depois da
parada na Tiergartenstrasse por causa da parada militar. O resto da viagem
pelas ruas de Berlim durou apenas mais quinze minutos e Artur apeou-se na
sua parada habitual um pouco mais tarde do que gostaria.

O bairro residencial onde vivia parecia adormecido à meia-luz e o adido
militar da legação portuguesa encaminhou-se para casa enquanto remexia o
bolso à procura da chave. Passou pelo polícia que habitualmente fazia a
ronda na sua rua, um barrigudo chamado Hans, que estendeu o braço na
saudação romana imposta pelos nazis.

"Heil Hitler!"
Artur devolveu com um gesto displicente com a mão:
"Heil Salazar!"
A troca do nome dos ditadores nas saudações era uma brincadeira que o

português gostava de fazer com o velho Hans, embora não tivesse a certeza
de que o guarda da rua a apreciasse. De qualquer modo, o polícia alemão
sabia muito bem que o homem diante dele era da legação de Portugal, de
modo que tolerava a graçola.

"M'sieur Teixeira por acaso tem informação sobre se a Polônia cedeu às
nossas exigências?"

Na sua juventude, Hans estivera no exército e durante a Grande Guerra
fizera parte da guarnição que tomara conta dos prisioneiros de guerra em
Lille. Tivera por isso contato com muitos prisioneiros portugueses para ali
encaminhados, por quem ganhara até uma certa simpatia, e além disso
adquirira um domínio admirável da língua francesa e de algumas palavras
portuguesas ensinadas pelos reclusos, em especial as menos recomendáveis.

"Que eu saiba está tudo na mesma, senhor guarda. Parece que a guerra
vem aí."

Ajeitando o seu casaco branco, o polícia forçou uma gargalhada.
"Não haverá guerra nenhuma, M'sieur Teixeira, vai ver", disse,

abanando a cabeça. "Fosga-se!", praguejou no seu português de Lille. "Os
polacos vão ceder. Os cabrões têm de ceder." Disse cabrões também em
português. "Qu'en pensez-vous?"

"Concordo."



"Teufel! Se não cederem, esses paneleiros levam uma tareia das
antigas." Paneleiros fora pelos vistos outra palavra que os prisioneiros
portugueses lhe tinham ensinado em Lille. "Seria o castigo merecido por
tratarem tão mal os nossos compatriotas que lá vivem. A sorte dos polacos é
termos sido tão bondosos com eles. Excessivamente bondosos, se quer a
minha opinião. O Führer mostrou-se um homem muito paciente, não acha?"

O guarda alemão estaria simplesmente a exorcizar os seus medos ou
quereria sondá-lo? O mais provável era a primeira hipótese. No fim de
contas não passava de um homem insignificante e por aqueles dias toda a
gente andava ansiosa com a situação e sentia necessidade de desabafar.
Ainda assim pareceu ao português que seria mais prudente jogar à defesa;
não se dizia que havia informadores por toda a parte?

"Não sei."
"Não haverá guerra", repetiu Hans, talvez mais para se convencer a si

próprio do que para persuadir o interlocutor. "Será como no ano passado,
não se lembra? Todos diziam que haveria guerra por causa da
Checoslováquia e mais isto e mais aquilo, mas no último momento o nosso
Führer tirou o coelho da cartola e salvou a paz com o acordo em Munique.
Um golpe de mestre, tem o senhor de concordar. Agora vai acontecer a
mesma coisa, tenho a certeza. Todos têm medo de enfrentar a Alemanha,
não acha?"

Nada interessado em prosseguir uma conversa que lhe parecia não
passar de terapia para os nervos do polícia, Artur recomeçou a caminhar em
direção ao seu prédio.

"Vamos ver, senhor guarda." O português acenou em despedida. "Boa
noite."

A chave rodou na fechadura da porta de entrada do prédio e Artur
penetrou no átrio do edifício onde vivia; cheirava a salsichas, decerto o
jantar de algumas famílias que ocupavam apartamentos no edifício. Tigou a
luz e encaminhou-se para o ascensor, o soalho envelhecido a ranger sob o
peso do seu corpo.

Puxou a porta do elevador e, no momento em que ia entrar na caixa
gradeada, a porta do apartamento da porteira abriu-se e o rosto rechonchudo
de Frau Braun espreitou para o átrio.

"Herr Teixeira, tem alguma informação?", perguntou ela com a
ansiedade estampada na cara. "O que se diz nas embaixadas? Vai mesmo
haver guerra?"



"Parece que sim, Frau Braun."
A Portierfrau engoliu em seco.
"Ach, isto é terrível", disse ela, abanando a cabeça. "Estamos a meter-

nos num grande sarilho, não estamos?"
"Receio bem que assim seja, Frau Braun."
O semblante da mulher era o da angústia personificada. "Acha que será

como na Grande Guerra?"
"Talvez pior. Sabe, eu combati nessa guerra e só vi miséria, Frau Braun.

Foi terrível. Queira Deus que aquela tragédia não se repita, mas parece-me
que os homens nada aprenderam e agora vamos meter-nos noutra ainda
pior."

Os olhos da porteira umedeceram.
"Estou tão ralada, Herr Teixeira! O meu pequeno Jan foi chamado para

a unidade dele. O coitadinho saiu de casa esta madrugada. O que lhe irá
acontecer se houver guerra? Ele é tão jovem, tão sensível..." Fungou,
lutando para conter as lágrimas. "Ach, é terrível!"

"Não acontecerá nada ao seu rapaz, vai ver."
"Que a Virgem o permita. Ainda hoje fui à igreja rezar por ele e por

toda a humanidade." Baixou a voz. "Tenho fé que o papa ainda consiga
convencer o Führer a... a ter juízo."

"Pela forma como os nazis têm tratado os católicos aqui na Alemanha,
duvido que o papa tenha a menor influência sobre o senhor Hitler."

Antes que se desfizesse num pranto, a Portierfrau recuou e, no momento
em que ia fechar a porta do seu apartamento, benzeu-se como boa católica
que era.

"Deus nos proteja a todos, Herr Teixeira."
O homem da farda negra sinistra, evidentemente o oficial das SS, pegou

no doutor Rosenthal pelos colarinhos e arrastou-o pela clínica até à janela,
abriu-a de par em par e, erguendo-o no ar, atirou-o para a rua e ficou a vê-lo
estatelar-se lá em baixo, o crânio aberto com a massa encefálica e o sangue
a espalharem-se pelo passeio. A seguir o oficial de negro veio ter com
Artur, agarrou-o também pelos colarinhos e arrastou-o ao longo do mesmo
percurso até à janela, acusando-o de ser um espião e de andar a proteger o
médico judeu, e no momento em que se preparava para o atirar igualmente
para a rua o telefone tocou.

"Hã?", perguntou Catarina. "O que é isto?"



Artur acordou, ofegante e transpirado por causa do pesadelo, e viu tudo
escuro.

"Onde... onde estou?"
Acabou de falar e compreendeu que se encontrava deitado na sua cama.

Apercebeu-se de que ao lado dele se recortava um vulto sombrio e, passada
a confusão natural de quem acabara de despertar do sono profundo,
reconheceu-o; era a mulher, que parecia prestar atenção a alguma coisa,
como se tivesse escutado um barulho e estivesse alerta.

A seguir ouviu o som característico da campainha do telefone a retinir
do outro lado do apartamento; tratava-se do mesmíssimo toque que
instantes antes lhe irrompera no sonho.

"Estão a telefonar", constatou ela com uma voz arrastada de sono,
virando-se para o marido. "Olha lá, que horas são?"

Artur estendeu o braço e acendeu o candeeiro que se encontrava na
mesinha de cabeceira para poder consultar o relógio.

"Cinco e quarenta."
Catarina bocejou ruidosamente e girou os braços esticados pelo ar,

espreguiçando-se.
"Valha-me Deus, isto não são horas de se ligar a ninguém! Quem será o

estafermo que se pôs a telefonar antes das seis da manhã?"
Resignando-se ao inevitável, a mulher levantou-se da cama a

resmungar, vestiu o roupão e calçou os chinelos, sempre a resmonear
palavras ininteligíveis mas certamente pouco simpáticas para com o autor
da chamada, e abandonou o quarto.

Deitado na cama, Artur ouviu-lhe os passos a afastarem-se e depois o
toque do telefone ser interrompido quando ela enfim atendeu. A seguir
escutou um murmúrio breve de palavras trocadas em voz baixa; com a
distância, contudo, não tinha modo de destrinçar o que era dito.

"E para ti!", gritou Catarina do outro lado do apartamento. "É o Fukui!"
Se o amigo lhe ligava àquela hora decerto havia novidades graves. Já

completamente desperto, saltou da cama e, quase a correr, saiu do quarto.
No corredor cruzou-se com a mulher, que voltava para a cama a arrastar os
pés e com ar estremunhado, como uma sonâmbula, e precipitou-se sobre o
bocal do aparelho que ficara pousado no aparador do pequeno átrio do
apartamento.

"Está? Fukui? Aconteceu alguma coisa?"



Ouviu na linha umas palavras em japonês e, passada a confusão inicial,
presumiu que o amigo falava com alguém, provavelmente a mulher. Fukui
devia ter-se apercebido de que ele já estava ao telefone pois interrompeu de
repente o que dizia na sua língua para falar em português diretamente para o
bocal.

"Está? Artur-san?"
"Sim, sim. O que se passa?"
Ouviram-se na linha outras palavras em japonês, com certeza quem quer

que estivesse com Fukui acrescentara mais alguma coisa e o diplomata
ainda falava com essa pessoa antes de voltar a sua atenção de novo para o
telefone para dar a Artur a notícia que o levara a telefonar-lhe àquela hora
tão imprópria.

"Os bombardeiros alemães acabaram de descolar rumo à Polônia."



Parte Três



I

O taberneiro tinha o rádio ligado numa estação em língua chinesa e o
locutor de serviço dava nesse instante notícias sobre a invasão alemã da
Polônia. Lian-hua pegou na tigela que o taberneiro lhe estendera e sentou-se
numa mesa no canto mais escuro e abrigado do estabelecimento, tendo o
cuidado de virar as costas para a entrada.

Tinha ideia de ter ouvido falar da Polônia quando estudara na escola dos
filhos dos professores da Universidade de Yenching, mas não seria capaz de
a localizar no mapa. Já a Alemanha era outro caso. Lembrou-se de ouvir o
pai dizer que os alemães ajudavam o general Chiang Kai-shek com armas e
conselheiros. Uns traidores, aqueles estupores. Logo que o general se
voltara contra os japoneses, na sequência do incidente na Ponte Marco Polo,
dois anos antes, os mesmíssimos alemães abandonaram a China e puseram-
se do lado do inimigo.

"Safados..."
Murmurou a censura não por mero patriotismo mas por saber que a

China estava entregue a si mesma e isso significava que tão cedo ela
própria, Lian-hua, não se livraria dos japoneses, e portanto do coronel
Sawa. Sentindo-se deprimida com a evolução dos acontecimentos, decidiu
pensar noutra coisa e desviou a sua atenção para a tigela quente pousada
diante dela.

Colou os lábios à colher e percebeu que a sopa escaldava. Sorveu-a
pelas bordas, de modo a não se queimar; estava a ferver, mas parecia
suculenta. Virou-se para trás e fixou o olhar na entrada do estabelecimento.
Quando viria ela?

Ao fim de uma dezena de minutos, quando sentia já uma dor no pescoço
por se voltar tantas vezes para ver o que se passava nas suas costas,
lobrigou um vulto familiar a cruzar a porta.

Era a mãe.
"Olá, filha!", saudou-a Mei-xing com um sorriso efusivo. "Como estás,

minha querida? Até que enfim..."
A garota cortou-lhe a palavra com um gesto e indicou-lhe a mesa atrás

dela.
"Sente-se aí de costas para mim e não fale em voz alta", recomendou

apressadamente num sussurro tenso mas disfarçado, certificando-se de que



o taberneiro não as vira trocar aquelas poucas palavras. "O coronel não
pode saber que nos encontramos."

Mei-xing obedeceu e sentou-se na mesa vizinha do modo que a filha lhe
recomendara. As duas ficaram de costas uma para a outra, mas quase se
tocavam. A mãe pediu um chá e, quando o taberneiro o trouxe, colou a
chávena aos lábios como se o bebericasse, para ocultar o movimento dos
lábios.

"Então, minha filha? Há quanto tempo não te via! Já vai para um ano,
não é verdade? Como estás?"

"Podia andar pior", respondeu ela com secura. "O pai?"
"Vai vivendo, coitado. Os japoneses cumpriram a promessa e deixam-

me vê-lo uma vez por semana. Levo-lhe o que ele precisa e lá se aguenta.
Tens recebido as minhas cartas?"

"Uma por mês, conforme a autorização do coronel. Mas elas contam
tudo o que há para contar?"

A mãe suspirou.
"Sabes bem que não o posso fazer. Os piratas anões leem a

correspondência."
"O que não me contou?"
Mei-xing sorveu ruidosamente o chá, como se quisesse mostrar que

estava de fato a bebê-lo.
"Ele passou mal no início. O Kempeitai maltratou-o para revelar

pormenores sobre a rede clandestina do Kuomintang em Pequim. Mas há já
muitos meses que não o incomodam. Ayah, até engordou!"

"Maltrataram-no?", afligiu-se a filha. "O que lhe fizeram?"
"Coisas. Não interessa, agora está tudo bem. Como diz o ditado, é

melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, não é verdade?
Demos graças por ele estar vivo e concentremo-nos nisso. Nada mais
interessa."

Não era preciso Lian-hua ser muito arguta para perceber que o pai fora
torturado. Essa parte não estava no acordo com o coronel Sawa, mas a
garota tinha noção de que não teria havido modo de a evitar.

"A Chu-hua?"
"A tua irmã está bem. Desde que a Universidade de Yenching foi

transferida para Sichuan, frequenta uma escola chinesa." Fez com a língua
um estalido contrariado. "Não é a mesma coisa, eu sei, mas não podíamos



sair de Pequim, pois não? Contigo e com o teu pai aqui retidos, nem pensar
em irmos para Sichuan."

"Então de que vivem?"
"Olha, filha, vivemos como podemos. Felizmente a universidade ainda

me paga o ordenado do teu pai. Sem isso, não sei como nos aguentaríamos."
"Ainda bem."
"E tu? Fala-me de ti. Como te trata o oficial do Kempeitai que ficou

contigo?"
O tema não era do agrado de Lian-hua, mas percebeu que à mãe teria de

dizer alguma coisa. Não a podia deixar na ignorância.
"O que há para dizer? Ser concubina é bem melhor do que ser mulher de

conforto militar do exército japonês, não lhe parece?"
"E verdade, minha filha. Lembra-te do provérbio, o fracasso não está na

queda mas na recusa de nos levantarmos. Apesar de os tempos serem
difíceis, temos obrigação de enfrentar todas as contrariedades e transformá-
las em oportunidades."

"Pois, é isso mesmo", anuiu a garota, conformada. "Se formos a ver
bem, o coronel dá-me boas roupas, alimenta-me bem, estou
confortavelmente alojada, tenho..."

Calou-se ao aperceber-se de um movimento na porta do
estabelecimento. Viu um vulto fardado entrar e fixar a atenção nela e
reconheceu-o; era o motorista ao serviço do coronel Sawa e de quem se
tinha escapulido quando meia hora antes a trouxera ao mercado.

"Ah, está aí!", exclamou o homem com sotaque japonês, acercando-se
dela. "Onde se meteu a menina?"

A garota indicou a tigela fumegante diante dela.
"Vim aqui comer uma sopa."
O motorista lançou um olhar carregado de suspeita na direção do

taberneiro e da mulher que, nas costas da sua protegida, bebia uma chávena
de chá, mas a aparente indiferença de ambos acalmou a sua desconfiança.

"Temos de voltar."
Lian-hua pegou a tigela.
"Deixe-me só acabar."
Engoliu pela borda da tigela o que restava da sopa. Quando terminou

levantou-se e, preocupada com garantir que o motorista não se apercebesse
de que havia conversado com a mulher sentada nas suas costas, saiu da



taberna sem sequer olhar para ela. Mais tarde arrepender-se-ia
amargamente.

É que, não o sabia ainda, mas fora a última vez que estivera com a mãe.



II

Noutras circunstâncias Artur teria pensado que aquele dia era
absolutamente normal. A manhã nascera cinzenta, com as nuvens a
penderem sobre Berlim, mas os pássaros chilreavam e saltitavam pelos
galhos das árvores da cidade e ao menor raio de Sol o telhado dourado do
Reichstag resplandecia acima do casario; dir-se-ia uma imensa coroa a
pairar sobre a grande capital da Alemanha.

Depois do telefonema de Fukui com o anúncio de que os bombardeiros
alemães haviam descolado em direção à Polônia, dando assim início à
guerra, o adido militar da legação portuguesa telefonara ao seu ministro
plenipotenciário com a novidade, mas como as comunicações com o
exterior da Alemanha permaneciam interrompidas não tinham maneira de
informar Lisboa e por isso nada havia a fazer. Na verdade nem era
importante, porque logo que acordassem os governantes portugueses teriam
a notícia nas rádios internacionais. Assim sendo, Artur ainda regressara
para a cama; o problema é que se sentia de tal modo excitado que não
conseguira voltar a adormecer e acabara por se levantar pouco depois para
escutar as notícias na telefonia.

Pelas sete e meia saíra de casa para tomar o pulso à cidade. Além dos
soldados, havia poucas pessoas a circular e todas tinham um ar atordoado.
Não encontrou entusiasmo em parte alguma, embora não faltassem os
anúncios públicos e as marchas militares enchessem de sons vibrantes as
ruas de Berlim; disso se encarregavam de resto os muitos alto-falantes que
as autoridades haviam instalado nas vias públicas e dos quais não paravam
de jorrar palavras de ordem e incitamentos, entre os sons cacofônicos e
marciais dos tambores e das cornetas das bandas da Wehrmacht.

Uma idosa com ar ansioso aproximou-se dele na companhia de uma
garota, evidentemente a neta.

"Wie lautet die Nachricht?”
"Uh... entschuldigung, aber ich spreche nicht Deutsch", respondeu o

português no seu alemão macarrônico, abanando as mãos como se indicasse
que não era a pessoa adequada para interpelarem. "Desculpe, mas não falo
alemão."

"A minha avó quer saber as notícias", explicou a garota num francês
colorido pelo sotaque gutural alemão. "O senhor sabe se é verdade que as



tropas francesas e alemãs que se encontram frente a frente no Reno se
recusaram a combater e estão a confraternizar?"

"Não ouvi nada disso, mademoiselle. Receio bem que seja um boato."
A garota traduziu a resposta e a idosa, que parecia muito agitada,

formulou uma nova pergunta que a neta verteu para francês.
"Também já ouvimos dizer que os franceses começaram a bombardear

Saarbrucken e que a cidade está reduzida a um monte de escombros. Sabe
alguma coisa?"

"Não, mademoiselle. Não sei nada."
As duas alemãs afastaram-se, desconsoladas, e Artur seguiu o seu

caminho. Como de costume os boatos multiplicavam-se, neste caso até
contraditórios, o que refletia os receios e os anseios da população num país
onde ninguém confiava verdadeiramente no que ouvia na rádio ou lia nos
jornais.

Os miúdos percorriam a Wilhelmstrasse com bonés na cabeça e os
jornais debaixo dos braços, a proclamar aos quatro ventos as grandes
novidades do dia.

"Es ist der Gegenangriff!", gritava um deles enquanto exibia a edição
dessa manhã do 12-Uhr Blatt. "Es ist der Gegenangriff!"

Os conhecimentos de alemão de Artur eram quase nulos, mas conhecia
algumas expressões militares, como era seu dever devido às funções que
desempenhava na legação, e sabia que Gegenangriff queria dizer "contra-
ataque". Seria cômico se os acontecimentos não fossem tão graves. A
imprensa alemã apresentava a invasão da Polônia não como ela era
realmente, uma invasão, mas como um contra-ataque, como se as palavras
tivessem o poder de mudar a realidade. Ah, um artista, aquele Goebbels!

O curioso é que os transeuntes alemães não pareciam prestar grande
atenção ao que os ardinas diziam nem ao que os jornais escreviam, pois
apesar da importância dos acontecimentos noticiados poucos compravam as
edições da manhã. Artur passou pelo luxuoso Hotel Kaiserhof e ainda
pensou em entrar para ver se haveria jornais estrangeiros, mas uma tabuleta
em alemão e inglês instalada ao lado da porta principal travou-o.
 



 
A tabuleta irritou-o; deu meia volta e regressou à calçada. Ali perto

constatou que os operários que construíam o novo edifício da IG Farben
laboravam como se aquele dia fosse absolutamente normal. Como era uma
coisa daquelas possível? Não saberiam que o fim do mundo vinha aí? Tudo
parecia bizarramente rotineiro, o que não o impediu de prosseguir a sua
pequena excursão pelo centro de Berlim.

Ao aproximar-se do velho edifício da Opera Kroll, o local onde Hitler
habitualmente fazia os seus discursos, o português apercebeu-se de uma fila
de homens de farda negra das SS, todos perfilados em sentido ao longo da
rua, enquanto vários militares com a farda da Luftwaffe montavam ali perto
cinco grandes peças de defesa antiaérea.

Intrigado com estas movimentações, sobretudo as das SS, Artur
abeirou-se de um transeunte que observava a cena com uma expressão
expectante.

"Desculpe, vai acontecer aqui alguma coisa?"
O alemão não parecia perceber inglês nem francês, mas o tom

inquisitivo e o dedo que o homem que o interpelara apontara aos soldados
das SS eram suficientes para que ele entendesse o sentido da pergunta.

"Ja, ja", confirmou. "Der Führer kommt."
Também não era preciso falar fluentemente alemão para compreender a

resposta. O Fubrer vinha aí. Se o destino do chefe alemão era a Ópera Kroll,
isso significava que iria ali fazer mais uma das suas intervenções. A
diferença é que dessa vez não se tratava de um discurso qualquer; era o
discurso a anunciar e justificar a guerra. Tinha de o ouvir, mas como? E
certo que as palavras de Hitler seriam com certeza transmitidas pelos alto-
falantes instalados nas ruas da cidade, mas nada entenderia. Precisava de
estar com alguém que lhe traduzisse o que o Führer dizia.



Sem perder tempo, encaminhou-se em passo rápido para o apartamento
onde vivia o casal Satake, não muito longe dali. Não eram horas de visitar
quem quer que fosse, tinha consciência disso, mas a verdade é que aquele
dia também não podia ser considerado normal. Além do mais, não fora o
próprio Fukui que lhe ligara para casa a uma hora imprópria?

O locutor calou-se e fez-se silêncio nas ondas hertzianas, se é que se
poderia chamar silêncio à multiplicidade de sons raspados de estática que
enchiam o éter. Artur trocou um olhar expectante com os anfitriões; Fukui
parecia muito concentrado e Ren preparava um chá. Sentindo que a hora
chegara, a empregada alemã dos Satake abeirou-se um pouco mais do
móvel da rádio e afinou a garganta, preparando-se para dar início ao seu
trabalho de tradutora; era uma mulher de trinta anos, de ar austero, e Artur
perguntou-se se não seria uma informadora das autoridades alemãs.

Uma voz gutural, rouca e poderosa, irrompeu então pelo alto-falante do
móvel no característico tom manso e controlado que adotava sempre no
arranque dos seus discursos.

"Abgeordnete, Manner des Deutschen Reichstages!"
'"Senhores deputados, homens do Reichstag alemão!'", traduziu a

empregada em francês. "'Nos últimos meses houve um problema que nos
atormentou a todos. Um problema que o Diktat de Versalhes criou há muito
tempo. Na sua depravação e degenerescência, tornou-se agora...'"

"Lá vem ele com Versalhes", observou Fukui, indiferente à
possibilidade de a criada alemã informar as autoridades sobre o seu tom
jocoso a propósito do ditador alemão. "Sempre a mesma conversa!"

A empregada prosseguiu a tradução do discurso, no qual Hitler ia
batendo nas suas velhas teclas. A injustiça do Tratado de Versalhes, a
opressão das minorias alemãs no Leste da Europa, o sincero desejo de paz
da Alemanha, a perfídia e o barbarismo dos eslavos...

"'Na noite passada, e pela primeira vez, os soldados do exército polaco
invadiram o nosso território e atacaram-nos no nosso próprio solo'",
traduziu a empregada, enquanto no rádio se ouvia Hitler a dizer "Seit 5.45
Uhr wird jetzt zurückgeschossen". "Estamos respondendo ao fogo desde as
cinco e quarenta e cinco da manhã. A partir de agora, as bombas serão
respondidas com bombas. Quem nos combate com veneno será combatido
com..."

"Yare yare!", exclamou Fukui com uma gargalhada incrédula. "Ouviram
isto? O senhor Hitler está a dizer que foi a Polônia que atacou a Alemanha!



O tipo tem lata, hem?"
A voz no rádio já não era mansa. Ganhava arrebatamento à medida que

entrava nas questões mais quentes, como era costume nos discursos de
Hitler. Nesse momento quase parecia ladrar.

'"Vesti hoje o meu uniforme de soldado!'", traduziu a empregada. "'Não
o despirei até que a Alemanha saia vitoriosa! Se eu cair no campo de
batalha, Hermann Göring será o meu sucessor. Se Hermann Göring cair,
Rudolf Hess será o vosso chefe."'

"Deutschland Sieg..."
Em resposta a este grito solitário de Hitler a proclamar a "Alemanha

vitoriosa", o coro de vozes dos quatrocentos deputados do Reichstag fez-se
ouvir nas ondas hertzianas e não foi necessário tradução.

"Heil!"
"Sieg..."
"Heil!"
"Sieg..."
"Heil!"
Ao terceiro Heil, as vozes desfizeram-se numa apoteose de aplausos,

plebiscitando a decisão do Führer de responder ao "ataque" que a Polônia
lançara essa madrugada.

Praguejando algo imperceptível em japonês, Fukui levantou-se e baixou
o som do rádio, mostrando assim à empregada que os seus préstimos de
tradutora já não eram necessários.

"Alguma novidade de Paris ou de Londres, Artur-san?", perguntou,
voltando-se para o amigo. "Sabe se os bombardeiros ingleses já vêm a
caminho da Alemanha?"

"A BBC não fez nenhuma referência a tal coisa. Fica-se com a
impressão de que Chamberlain ainda acredita num milagre."

O japonês abanou a cabeça, agastado.
"Ah, o tonto!"
A referência à iminência do bombardeamento de Berlim deixou Ren

nervosa. A dona da casa levantou-se e foi meter pão e salsichas numa cesta
de vime.

"Hee! Tenho de preparar a merenda para levar para o abrigo."
Os dois homens ficaram a olhar para o rádio. Do aparelho jorravam

agora as vozes dos deputados do Reich a entoarem as estrofes
"Deutschland, Deutschland über alles". Fukui parecia em transe mas,



quando o hino da Alemanha terminou, levantou-se e foi à janela da sala
espreitar a rua. Ergueu os olhos para o céu e esboçou uma expressão
ambígua. Num primeiro momento pareceu perscrutar o firmamento mas
depressa a sua fisionomia se transfigurou e deu a impressão de exprimir
uma súplica.

"Os ingleses têm de atacar... e depressa."



III

O swing tocado pela orquestra filipina do Majestic Café estava à beira
do fim quando se ouviu um burburinho nas mesas. Nadejda atirou para ali o
olhar inquisitivo e notou uma certa perturbação, mas não conseguiu
perceber do que se tratava porque o marine encostou a boca ao seu cabelo
dourado e sussurrou-lhe um convite previsível.

"Que tal continuarmos a nossa dança no quarto lá de cima?", perguntou-
lhe ao ouvido. "Mandava vir umas cervejas e..."

O cheiro a álcool era aquilo que a russa mais detestava num homem,
resquício sem dúvida da sua experiência traumática com o pai. Além disso,
não tinha necessidade urgente de dinheiro. Foi assim sem hesitação que
abanou a cabeça.

"Não."
O americano estremeceu, desconcertado com a rejeição, que não

esperava. Julgava que todas as dançarinas do cabaré se encontravam à
disposição dos clientes que estivessem dispostos a aliviar um pouco mais a
carteira a troco de uns momentos de intensa intimidade. Duvidou por isso
que ela o tivesse entendido bem, pelo que recuou um passo e fitou-a nos
olhos.

"Mas eu pago-te vinte dólares..."
"Não."
"Trinta?"
"Não quero", disse ela num tom que não admitia mais negociação. "Se

não tiveres ninguém para dançar a seguir, faço-te companhia na mesa. Mas
mais nada."

A música terminou e, como Nadejda previa, ou talvez não fosse simples
previsão mas uma certeza nascida do fato de trabalhar ali no cabaré como
taxi-girl havia mais de ano e meio, quando o marine saiu já outro cliente a
esperava com o seu talão entre os dedos. Em bom rigor a russa deveria
sentar-se à mesa com o americano e convencê-lo a beber uns copos. Era
esse o seu dever e além do mais ganhava uma percentagem pelas bebidas
que ele consumisse e lhe oferecesse, sendo o champagne a mais rentável de
todas para ela e para a casa, mas a memória dolorosa do pai encharcado de
vodca pesou mais. Não lhe apetecia encorajar um ébrio a embebedar-se



ainda mais e, apesar de assim perder dinheiro, preferiu passar para o cliente
seguinte.

O rapaz que instantes depois lhe estendeu o talão devia ter uns vinte e
poucos anos e exibia um sorriso tímido.

"É agora a minha vez?"
Nadejda olhou para o talão e verificou que era válido; custara dez

cêntimos ao cliente e ela ficava com metade dessa quantia. Uma ninharia.
Guardou-o no bolso, para depois o entregar na caixa com todos os outros e
assim receber a sua fatia, e abriu os braços para se deixar agarrar pelo rapaz
e com ele girar pelo palco de dança.

A orquestra filipina começou uma nova música, dessa feita uma balada
entoada em mandarim por uma cantora chinesa que dava ares de boneca de
porcelana, e os pares entretanto refeitos, dançarinas russas com clientes
europeus e asiáticos, puseram-se a rodopiar devagar pelo grande salão do
Majestic ao ritmo lento da canção de amor.

O cliente parecia nervoso. A garota, apesar de mais nova, pois tinha
apenas dezoito anos, sabia-se infinitamente mais experiente do que ele, pelo
que, sentindo-o tenso, procurou acalmá-lo.

"Hmm, cheira bem", sussurrou num sopro meloso, tentando quebrar a
distância. "Como se chama?"

"François."
"É francês?"
"Sim."
"Ah, adoro ouvir falar francês. E tão romântico!" "Parece-lhe mesmo?"
Ela estreitou-o nos braços, acompanhando o ritmo da música. "Claro

que sim." Aproximou a boca do ouvido dele e segredou-lhe um pedido.
"Sopre-me qualquer coisa em francês, por favor."

"O que quer que lhe diga?"
"Sei lá. O que lhe apetecer."
François riu-se com embaraço antes de se concentrar para fazer a

vontade à dançarina.
"Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par des

brillants soleils", sussurrou-lhe ele ao ouvido. "Le tonnerre et la pluie ont
fait un tel ravage, quil reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils."

Nadejda desprendeu-se dele para aplaudir.
"Bravo!", disse. "Lindíssimo!"
"Gostou?"



"Não entendi nada. Mas o som da sua língua... que doçura!" "E o início
de um poema das Fleurs du mal que tive de decorar quando estava na
escola."

"Quem é o poeta?"
"Charles Baudelaire."
"É o seu Pushkin?"
"Se assim lhe quiser chamar."
A cantora chinesa calou-se entretanto e a música terminou nesse

instante, pondo fim à dança. François hesitou, sem saber até onde a taxi-girl
o deixaria ir.

"Você quer...?"
"Sim, sim", disse ela, sabendo perfeitamente onde o cliente pretendia

chegar. "Quero uma bebida, pois claro. E se fosse champagne, tanto
melhor..."

Uma bebida não era exatamente o que o francês tinha em mente nessa
altura, sobretudo depois de achar que a tinha derretido com um poema de
Baudelaire. Estava determinado a fazer-lhe um convite que não deixasse
dúvidas sobre a sua masculinidade, mas a dançarina não lhe dera hipóteses
e ele teve de se resignar à despesa adicional antes de prosseguir para as
verdadeiras matérias que lhe interessavam.

Encaminharam-se ambos para uma mesa vazia e, como habitualmente
nessas circunstâncias, Nadejda passou os olhos pelo salão para ver se
haveria ainda muitos homens de talão na mão à espera de dançarem com
ela, mas constatou que a maior parte, sobretudo os marines americanos e
um grupo de militares japoneses do Kempeitai que se instalara num canto
menos iluminado do salão, estavam mergulhados em conversas acesas, uns
de semblantes preocupados, outros com um entusiasmo inquietante.

O casalzinho sentou-se à mesa e Nadejda, seguindo as instruções em
vigor no Majestic e em todos os cabarés da cidade, pediu champagne ao
empregado que de imediato foi ter com eles. Era a bebida mais cara e o
cliente teria de a pagar. Quando o empregado se afastou, a russa lançou um
novo olhar intrigado às mesas dos militares.

"O que se passa?"
Enfeitiçado pela graciosidade da loura, François levou alguns segundos

a perceber que se tratava de uma pergunta.
"O quê?", retorquiu, sem entender o sentido da questão. "O que se passa

onde?"



"Ali, nas mesas", indicou a taxi-girl. "Há já algum tempo que está toda a
gente a falar e ninguém liga à música nem às garotas. Não é normal.
Aconteceu alguma coisa?"

O francês virou a cabeça na direção das mesas em redor da pista de
dança e constatou que de fato se instalara por ali um certo burburinho. Os
homens fardados eram os mais animados.

"Ah, sim!", exclamou. "Foram as notícias que agora chegaram sobre a
guerra. O pessoal deve estar a comentá-las."

O primeiro pensamento de Nadejda foi para a guerra entre os chineses e
os japoneses. Será que Xangai ia mais uma vez ver-se envolvida numa
batalha, como acontecera dois anos antes? Sabendo que não seria capaz de
suportar novamente uma situação daquelas, fitou o rapaz com intensidade, o
alarme a incendiar-lhe o olhar.

"O que aconteceu?"
"E por causa da Polônia", disse. "Não sabe que a Alemanha invadiu a

Polônia?"
Aliviada por constatar que as notícias se referiam a acontecimentos na

distante Europa e que Xangai estava a salvo, a russa fez um gesto com a
mão a desvalorizar o assunto.

"Oh, isso já toda a gente sabe."
"Pois, mas a grande novidade é que a Inglaterra acabou de declarar

guerra à Alemanha. E a minha França também." Esboçou um semblante
resignado. "As coisas agora vão aquecer, receio bem."

A dançarina ponderou a notícia. Esta sim, já era relevante e interessante,
sem dúvida, mas nada que afetasse a existência da cidade, e portanto a sua
própria vida. Ou seja, e isso é que lhe parecia o mais importante, nada de
fundamental mudara.

"Ah, bom." Corrigiu-se, para não parecer insensível. "E mau que haja
mais uma guerra, claro. Os políticos fazem os disparates e o povo é que
paga. O costume. Precisávamos é que toda a gente se entendesse, não lhe
parece? Mas, enfim, pelo menos esta nova confusão é lá longe e não nos
afeta. Valha-nos isso."

O rapaz abanou a cabeça vigorosamente.
"Como pode achar que não nos afeta? Olhe, por causa da invasão alemã

da Polônia fui chamado de urgência a França para prestar serviço militar.
Foi por isso que vim cá hoje ao Majestic. Quero despedir-me em grande de
Xangai, porque parto amanhã no vapor."



"Oh, coitado!"
"Mas não pense, mademoiselle, que Xangai escapará ilesa desta

tormenta."
"Por que não? Estamos tão longe..."
"Então não sabe que a Alemanha é praticamente aliada do Japão? Se

nós e os ingleses estamos em guerra com os alemães, onde pensa que isso
nos vai deixar?"

Nadejda olhou-o sem perceber em toda a sua plenitude as
consequências últimas do que o cliente acabara de lhe dizer.

"Nós quem?"
"Nós, os europeus aqui em Xangai."
"Oh, estaremos cá sempre. O mundo muda, mas Xangai será sempre

Xangai."
O empregado reapareceu e depositou na mesa duas pequenas garrafas

de champagne. Despejou o conteúdo de uma delas num copo para o cliente
e a seguir deitou o conteúdo da outra num copo para a dançarina. Nadejda
bebericou um trago, sabendo que o seu champagne não era verdadeiro
champagne, mas a bebida sem álcool que se entregava às taxi-girls que
convenciam os homens a consumir bebidas no cabaré, embora cobrada ao
preço do champagne.

François, todavia, não pegou no seu copo enquanto não completou o
raciocínio e lhe expôs o que ela pelos vistos ainda não havia entendido.

"Está enganada, mademoiselle. A guerra significa o fim de Xangai."
A russa ia contra-argumentar quando sentiu uma presença ao lado dela.

Voltou-se quase instintivamente para ver quem era e deparou-se com um
rosto esquelético muito familiar.

"Olá, Nadija."
Ficou paralisada e boquiaberta, incrédula e quase em estado de choque,

a fitar o rapaz que a interpelara.
Era Custódio.



IV

As batidas na porta, tão fortes e afirmativas que se diriam verdadeiras
pancadas, interromperam o pequeno-almoço dos Teixeiras. Catarina
preparava o café e Artur barrava a manteiga na torrada ao som das notícias
da manhã na emissão em ondas curtas da BBC, gestos que ambos
suspenderam quando ouviram os toques insistentes. Quem diabo batia à
porta daquela maneira?

Apesar de estar de roupão, Artur pousou a faca e a torrada e levantou-se
para ver quem era. Ao abrir a porta deparou-se com o vulto do polícia do
bairro, o seu velho conhecido Hans, de braço direito estendido em saudação
romana.

"Heil Hitler!"
"He/7 Salazar!", foi a costumeira resposta do português. "Por aqui tão

cedo?"
O alemão nem sorriu. Em boa verdade, vinha com cara de poucos

amigos. Não se percebia se era por causa da graçola do Heil Salazar! ou se
haveria mais alguma coisa a incomodá-lo. Deitou as mãos à cintura e mirou
o inquilino do apartamento com uma expressão carrancuda; dir-se-ia um
forcado a enfrentar o touro.

"Não me diga, Herr Teixeira, que é agora que tenho de o levar preso!"
"A mim? Ora essa, por quê?"
O guarda pôs-se por um breve momento em bicos de pés e espreitou o

interior do apartamento atrás de Artur.
"O que está o senhor a ouvir?"
O português fez uma pausa para tentar perceber a que se estava o polícia

a referir e as vozes do noticiário da BBC chegaram-lhe aos ouvidos e
deram-lhe a resposta.

"As notícias, claro. Qual é o problema?"
"Não são notícias normais, Herr Teixeira."
"Não são? Ora essa, por quê?"
"Porque são em inglês!", disparou Hans, pondo-se de repente a gritar e a

derramar a irritação acumulada na sua cara inchada de fúria. "E o rádio do
inimigo está tão alto que todo o prédio escuta esse... esse lixo... essas
mentiras! O senhor não sabe que é verboten... uh... que é proibido escutar
rádios estrangeiras?"



"Ah, lá vem você com as proibições! Irra! Parece que neste país é tudo
proibido, homem!"

"Ouvir rádios estrangeiras é proibido! Para mais sendo do inimigo!"
"A lei, ao que me disseram, só se aplica a cidadãos alemães", devolveu

Artur num tom tranquilo, nada impressionado com o polícia. "Não sei se
sabe, sou português."

"Mas as pessoas que vivem neste prédio são alemãs e estão a ouvir
essa... essa porcaria toda! O senhor está a conspurcar o prédio com as
mentiras inglesas!"

"Enquanto estrangeiro, a lei permite-me escutar as estações estrangeiras.
Desde que pague os dois marcos da taxa de rádio, e pago, os senhores não
têm de me aborrecer. Quer ver o recibo que comprova que tenho a taxa em
dia? Tenho-a ali a..." "Não quero saber disso para nada! O senhor não pode
ter a telefonia em altos berros a difundir pelo prédio inteiro toda a trampa
que os ingleses andam a espalhar!" Disse trampa em português, como
aprendera com os prisioneiros que guardara em Lille durante a Grande
Guerra. "Não pode! É... é verboten! Ou o senhor desliga o rádio ou eu vou
ter de... de..."

"De quê?"
O som do alerta antiaéreo rasgou o ar e fê-los dar um salto de susto; era

o primeiro alerta do gênero desde que a Inglaterra decretara guerra à
Alemanha. Não se tratava pois de um simples exercício, como aqueles que
se haviam multiplicado nas semanas anteriores ao ataque contra a Polônia,
mas de um verdadeiro alerta de um raide inimigo a sério.

"Ach, fosga-se!"
Com ar momentaneamente desorientado, o polícia largou a correr pelas

escadas e Artur voltou à pressa para o apartamento à procura da mulher.
"Catarina!", chamou. "Vamos já para o abrigo!"
Na verdade, não teria sido preciso dizê-lo porque ela já vinha a correr e

quase esbarrou com o marido à porta da cozinha, os olhos esbugalhados no
pânico de saber que iam estar sob um bombardeamento real; vinham aí
bombas que matavam mesmo.

"Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus!"
Sem parar de guinchar, a mulher saiu a correr do apartamento, de

chinelos e com apenas um roupão sobre o vestido de noite, e Artur, também
de chinelos e roupão sobre o pijama, pegou nas torradas que abandonara
para atender o guarda Hans e ainda considerou a possibilidade de levar a



manteiga com ele, mas lembrou-se que se tratava de um produto racionado
para os alemães e considerou que exibir no abrigo uma quantidade daquelas
de um bem tão raro poderia ser encarado pelos vizinhos como uma afronta.
Limitou-se a barrar as torradas e a levá-las consigo já prontas, juntamente
com uma garrafa de leite.

Se os ingleses metessem uma bomba no abrigo, sorriu para consigo, ao
menos morreria de barriga cheia.

O som melancólico das sirenes a assinalarem o final do alerta encheu
toda a gente de surpresa. Os moradores do prédio haviam passado os
últimos vinte minutos encolhidos no abrigo, a tremer de medo com a
possibilidade de o edifício ser arrasado pelos bombardeiros britânicos. Para
que se havia o seu país metido com os ingleses?, interrogavam-se,
angustiados. A Inglaterra tinha o maior império do planeta e não era
impunemente que se desafiava um gigante desses. A punição estava a
chegar e a Alemanha seria esmagada pelo inimigo.

Artur vira-se na contingência de abraçar a mulher para a acalmar.
Catarina esteve à beira de um ataque de nervos todo o tempo que
permaneceram na cave do prédio. Porém, nada acontecera. Não só nenhuma
bomba ali caíra como, e isso era realmente muito estranho, não escutaram
nenhuma detonação em parte alguma, por mais longínqua que fosse.
Ouviram os motores dos aviões a zumbirem lá no alto, é certo, o que
significava que o alerta tinha tido razão de ser, mas não se aperceberam de
qualquer explosão. Que raio de bombardeamento vinha a ser aquele?

"Ach!", desabafou Frau Braun com evidente alívio. "Afinal não foi tão
mau como isso..."

Seguindo atrás do guarda Hans, os moradores meteram em fila indiana
pelas escadas do abrigo, na verdade a cave do prédio, e ascenderam ao rés-
do-chão. Olharam em redor, atentos a sinais de destruição que
confirmassem os seus piores receios, mas tudo parecia estranhamente
normal.

"Se calhar era melhor vermos o que se passa lá fora", sugeriu um dos
vizinhos, ainda incrédulo com a tranquilidade da experiência. "Deve haver
coisas a arder na cidade e pessoas em dificuldades a precisar de ajuda."

Pareceu-lhes uma boa sugestão e saíram para a rua. Artur descobriu que
tinha o pijama rasgado entre as pernas e ainda considerou a possibilidade de
dar um salto ao apartamento para se vestir, mas deixou-se levar pela
curiosidade e seguiu os vizinhos.



Fazia calor e, uma vez cá fora, todos perscrutaram o horizonte sobre o
casario e o céu em busca de sinais da aviação inglesa e da devastação que
ela teria provocado. No firmamento azul pairavam flocos de nuvens como
pedaços de algodão flutuante, na verdade a única coisa que viram. Tudo
parecia ordeiro e sereno e, ao contrário do que esperavam, não lobrigaram
uma única coluna de fumo negro de incêndio a erguer-se nas alturas.

"Was ist das?', perguntou Frau Braun, inclinando-se para o chão. "O que
é isto?"

Os olhares de toda a gente desceram para o nível da rua. Os passeios e o
asfalto estavam cobertos de pequenos papelinhos, como confete de festa
que o vento tivesse soprado ali e que iam esvoaçando ao sabor da brisa,
irrequietos. Pareciam folhas secas de outono que pulavam daqui para
assentarem ali, entregues aos humores do vento caprichoso.

Como todas as pessoas à volta dele, Artur apanhou um exemplar e
percebeu que se tratava de um folheto redigido em alemão.

"Que raio!..."
Qual o significado daquilo? Não entendia o texto escrito em alemão e

olhou para os vizinhos em busca de uma explicação. Alguns deles riam-se.
"Feiglinge!", exclamou entre gargalhadas o polícia que vinte minutos

antes lhe batera à porta por causa do rádio. "Uns cobardes! Os ingleses não
passam de uns cobardes!"

Sem perceber o sentido da afirmação, o português lançou um olhar
inquisitivo a Frau Braun, a única pessoa do prédio com quem tinha
confiança.

"São folhetos", esclareceu a porteira. "Atiraram-nos folhetos."
Artur voltou-se para o papel em alemão que mantinha entre os dedos e

examinou-o com redobrada incredulidade. Seria possível?, interrogou-se.
Ainda estupefato, alçou os olhos para o céu e voltou a perscrutar as nuvens
e o espaço azul entre elas, como se esperasse que os bombardeiros
regressassem com a resposta para aquele mistério. A conclusão que tirou
era tão extraordinária e incrível que se recusava terminantemente a acreditar
nela.

"Os alemães bombardeiam a Polônia com bombas e os ingleses
bombardeiam a Alemanha com panfletos?"



V

Foram necessários longos segundos para Nadejda recuperar do choque e
da vergonha por ver o namorado diante dela em pleno Majestic Café, a
surpreendê-la a trabalhar como taxi-girl no ato de entreter um cliente.

"Custódio?", acabou por balbuciar, estupefata. "O que... o que estás aqui
a fazer?"

O rapaz tinha um aspeto emaciado, os ossos protuberantes e olheiras
escuras em redor dos olhos. Era quase um esqueleto ambulante; a
tuberculose prolongada transformara-o num fantasma.

"Vim ver-te."
"Mas... mas..."
Depois de deitar um olhar de desdém ao cliente com quem a namorada

conversava com uma garrafa de champagne na mesa, o português
perscrutou a pista de dança e as taxi-girls russas, todas elas prostitutas, que
se agarravam aos clientes.

"Quis saber se era mesmo verdade o que me tinham dito", murmurou.
"Pelos vistos é."

A presença ali de Custódio constituía uma surpresa total. A garota
sempre considerara a possibilidade de alguém que conhecesse a ver no
Majestic; era esse o terror de qualquer taxi-girl. Admitira até que o
namorado fosse informado, mas pensara que como se encontrava internado
no sanatório havia tanto tempo, e por isso afastado do mundo e de toda a
gente, o seu segredo estava seguro.

Pelos vistos enganara-se.
"Eu... eu... não sei o que te diga."
"O que há para dizer? Eu estou internado no sanatório, tu trabalhas num

prostíbulo. Esta é a realidade."
Nadejda baixou a cabeça, envergonhada. "Não tive alternativa..."
"Não te preocupes", disse ele, engolindo em seco como se engolisse o

próprio orgulho para poder dizer o que achava que tinha de dizer. "Não te
levo a mal. Como poderia censurar-te se és tu quem me tem sustentado?"
Suspirou tristemente. "Mesmo assim, não posso deixar de reconhecer que é
duro ver-te num sítio como este. Muito duro."

"Não é mais duro para ti do que para mim", retorquiu ela, um súbito
sentimento de injustiça a sobrepor-se à vergonha. "Havia contas para pagar



e não tinha emprego. Ou aceitava isto ou... ou morrias. Tão simples quanto
isso."

O rapaz mordeu o lábio inferior, lutando contra as lágrimas que lhe
molhavam os olhos; a aceitação do que se passava fora meramente racional,
não emocional. O coração revoltava-se contra a cabeça.

"Mesmo assim, pensar que um desses se pôs em cima de ti..." Fez um
gesto na direção de um marine embriagado que no palco de dança apalpava
descaradamente as nádegas da taxi-girl com quem dançava. "Não sei se
alguma vez conseguirei deixar de te imaginar deitada numa cama a... a..."

Deixou morrer a frase, incapaz de a concluir. O momento era
infinitamente constrangedor. Em bom rigor, nenhum dos dois sabia o que
fazer. O que havia a dizer? Nadejda não ignorava que o fato de Custódio ter
descoberto o que ela verdadeiramente fazia, e de onde vinha o dinheiro que
o mantinha no sanatório e lhe pagava os médicos e os tratamentos, ia alterar
tudo. As consequências eram imprevisíveis; as coisas do coração não
obedeciam à razão. É verdade que ela não tivera verdadeira alternativa, mas
fossem quais fossem as circunstâncias que homem honrado aceitaria uma
situação daquelas?

Sem mais nada para dizer, abalado pelo que vira e com dificuldade em
dominar as emoções, o rapaz voltou-se para se ir embora.

A namorada levantou-se e agarrou-o pelo braço para o travar. "Espera!"
Ele deteve-se e ficou imóvel, plantado junto à mesa, mas sem a olhar; o

orgulho não lho permitia.
"O que é?"
"Onde vais?"
"Vou-me embora."
"Não vás."
"Por que não?"
"Porque... porque, temos de conversar, tenho de te explicar tudo, não

tive alternativa, esta foi a única maneira de te salvar", disse, repetindo-se
mas com esperança de tornar a realidade mais aceitável. "É importante que
entendas o que verdadeiramente aconteceu, por que fiz o que fiz."

"Eu já entendi o que havia para entender."
Ela não queria que ele se fosse, não naquelas circunstâncias, mas de fato

o que havia a explicar que ele não tivesse entendido? A situação era
absolutamente clara e não havia nada que Nadejda pudesse fazer senão
esperar que o namorado acabasse por aceitá-la.



O tom de voz da garota tornou-se conformado.
"Como é que... que..."
"Foi o dinheiro que te denunciou", disse ele, ainda de costas,

adivinhando a pergunta. "O dinheiro e a seda."
"A seda?"
O rapaz virou-se e encarou-a.
"Disseste que vendias seda anaphe produzida em Hunan. Acontece que

a anaphe não é fabricada na China, mas em África. Devias ter preparado
melhor a tua mentira, Nadija."

"Foi isso?"
"Foi isso que me fez ver que não me estavas a contar a verdade. Como

parecias ter dinheiro para todas as despesas, e não eram pequenas, comecei
a querer saber onde o irias buscar. Se não vendias seda, fazias o quê? Pedi a
um amigo que te seguisse depois da última visita que fizeste ao sanatório e
ele contou-me que vieste para aqui, que entrou atrás de ti e te viu com estes
homens a fazer... sei lá o quê."

Nadejda não conseguiu suster-lhe o olhar.
"Não tinha alternativa, Custódio", murmurou. "Por favor, tens de

acreditar em mim."
O namorado sacudiu o braço, libertando-se da mão dela, e arrastou-se

para fora do Majestic, cabisbaixo e derrotado, Era um homem quebrado
pela doença e pela desilusão.

Foi então que a russa caiu de joelhos e vomitou.
O médico francês colou o estetoscópio às costas de Nadejda e

auscultou-a durante uns segundos, os olhos perdidos num ponto infinito do
seu gabinete, em pleno coração do Hospital Sainte Marie. Manteve-se
concentrado nos sons do corpo da paciente, em busca de indícios que lhe
facilitassem o diagnóstico, até que retirou o estetoscópio e se endireitou.

Sem revelar se ficara satisfeito com o resultado da auscultação, rodou o
indicador no ar.

"Vire-se, mademoiselle, s'il vous plait."
Reprimindo a ansiedade, a garota deu meia volta. O doutor Santelli

dessa vez espetou-lhe o estetoscópio sobre o peito, depois sobre as costelas
e por fim em cima do ventre, repetindo sempre todo um ritual silencioso
enquanto se esforçava por ouvir o que o corpo dela lhe dizia.

Quando alguns segundos mais tarde se deu por convencido, voltou a
endireitar-se e fitou-a com um ar tão sério que a deixou ainda mais



assustada.
"É grave, doutor?"
O médico francês manteve uma expressão compenetrada; seria de

preocupação?
"Há quanto tempo a mademoiselle tem esses vômitos?"
A pergunta e o semblante sisudo do doutor Santelli não auguravam nada

de bom, pensou Nadejda, já muito nervosa com os sinais que lia nele.
Talvez os vômitos que nos últimos tempos lhe revolviam as entranhas
fossem sintoma de algo muito mais grave do que se atrevera a admitir.
Primeiro pensara que fora tudo causado pela comoção de se ver descoberta
no prostíbulo pelo namorado, mas a repetição do episódio fez-lhe ver que a
causa teria forçosamente de ser outra.

"Foi na semana passada que vomitei pela primeira vez", murmurou já à
beira do pânico, uma mancha negra a ensombrar-lhe a alma. "Diga-me,
senhor doutor, por favor. Não me esconda nada, peço-lhe." Fitou-o nos
olhos, tentando captar quaisquer indícios que ele involuntariamente pudesse
deixar escapar. "É... é grave?"

"E em que ocasiões os vômitos ocorreram?", insistiu ele, ignorando as
perguntas da paciente. "Antes das refeições? Depois? De manhã? À tarde?
Ao deitar-se?"

Presumindo que o médico ainda nada lhe revelara porque não tinha
certezas, a russa dominou os nervos e fez um esforço para se concentrar.
Rebuscou a memória à procura das circunstâncias em que os episódios
haviam ocorrido.

"Para ser franca, doutor, e embora da primeira vez tenha sido à tarde, na
generalidade parece-me que é logo pela manhã", indicou. "E às vezes, antes
de comer, o mero cheiro de certos alimentos provoca-me náuseas. São essas
náuseas que por vezes acabam em vômitos."

O ar circunspecto do doutor Santelli era deveras perturbador e, incapaz
de interpretar o semblante opaco do seu rosto, como se o médico usasse
uma máscara que nada deixava transparecer, Nadejda sentiu-se acossada
por uma nova vaga de pânico.

"Diga-me a verdade, por favor", quase suplicou, agora à beira das
lágrimas. "E grave, doutor?"

O médico francês levantou-se do banco que puxara para junto dela e
dirigiu-se à sua secretária. Abriu uma gaveta e tirou do interior um saquinho
cor-de-rosa que estendeu à paciente.



"Tome", disse. "São sais para cheirar sempre que sentir essas náuseas e
esses vômitos."

"Mas o que tenho eu, doutor?"
O doutor Santelli sentou-se atrás da secretária, fechou a gaveta que

tinha aberto e encarou-a.
"Parabéns!"
As felicitações surpreenderam a russa, que encarou o médico sem

compreender. "Porquê, doutor? O que se passa?"
O semblante grave do doutor Santelli foi substituído por fim pelo que

parecia um sorriso que timidamente se lhe formava no rosto, como se não
tivesse a certeza de lhe dar boas notícias.

"Está grávida."
Saiu do gabinete do médico e percorreu o hospital da Concessão

Francesa aos tropeções, como uma sonâmbula, um turbilhão de sensações
contraditórias e difíceis de definir a remoinhar-lhe no coração. Ia ser mãe!
Tinha dezoito anos e trazia um filho no ventre. Não sabia o que pensar nem
o que sentia e apenas se interrogava sobre como fora possível uma coisa
daquelas. Tinha tido tanto cuidado, usara todas as proteções possíveis,
vigiara os períodos antes dos rigores com tanta atenção e... e estava
grávida?

Como diabo tinha aquilo acontecido?
Na verdade, saber como engravidara não era o mais importante nesse

momento; o passado não podia ser alterado. Realmente relevante era o
futuro. Perante aquela realidade, o que iria fazer? Sim, o que iria fazer?
Essa é que era a questão realmente crucial. Levaria a gravidez até ao fim?
Ou... ou faria um aborto?

Só de pensar nisso lembrou-se do irmão esquelético a ser metido no
saco de serapilheira na Ucrânia e sentiu um vômito aflorar-lhe à garganta.
Percebeu que não seria capaz de levar a cabo tal coisa. Um aborto não. Nem
mais uma criança morta. Mas então o quê? Como se sairia daquela
situação?

A notícia embatera em Nadejda com a força de um murro. Ah, como
desejava ter Ludmila ali com ela! Desabafaria, conversariam, escutá-la-ia.
O fato é que a amiga já não estava na cidade. Quando a situação se agravara
e os americanos e os ingleses de Xangai começaram a mandar embora as
famílias, de repente viram-se sozinhos em casa e acabaram por convidar
garotas russas para viverem com eles. Era um arranjo temporário, claro,



conveniente para ambas as partes. Eles conseguiam companhias atraentes,
elas encontravam um teto e refeições na mesa. Por vezes, todavia, o
entendimento tornava-se definitivo. Fora o que sucedera com Ludmila, que
se mudara para o apartamento de um major escocês e no início do ano
partira com ele para Singapura. Nadejda ficara sem a amiga por perto para a
aconselhar.

Em bom rigor, a pessoa de quem mais precisava nesse momento era da
mãe. O problema é que o contato com ela fora cortado pela guerra. Usando
uma caixa postal dos correios de Xangai como endereço, trocara
correspondência com ela durante muito tempo, mas o incidente na Ponte
Marco Polo e a subsequente batalha de Xangai interromperam as
comunicações com Dairen. Além do mais, e mesmo que o contato se
mantivesse, o que poderia a mãe fazer?

E depois havia o problema de Custódio. A criança não podia ser dele e
isso em breve tornar-se-ia claro. Acontece que o namorado ficara em estado
de choque na semana anterior quando a encontrara no Majestic a trabalhar
como taxi-girl. Desde então fora visitá-lo ao sanatório duas vezes e a
conversa revelara-se um desastre. Na realidade, não houvera conversa. Ela
tentara falar, Custódio ouvira-a com a cabeça baixa e nada dissera.
Mergulhara numa melancolia profunda e parecia ter perdido toda a vontade
de viver.

Como iria ele receber esta notícia?



VI

Os Teixeira encontraram-se com os Satake ao final da manhã para
fazerem compras na Unter den Linden e admiraram as mudanças que se
haviam operado na cidade. As janelas superiores do velho palácio do Kaiser
estavam cobertas por sacos de areia, para proteção durante os
bombardeamentos que se adivinhavam para qualquer momento. Além
disso, as janelas de todos os edifícios encontravam-se tapadas por cartões
negros, de modo a garantir o blackout noturno.

"Que tristeza..."
As mulheres arrastaram Artur e Fukui para as ruelas situadas no início

da grande avenida e que albergavam várias lojas de doces, de confeitarias a
chocolatarias. A Fassbender und Rausch, a mais antiga chocolataria da
cidade, tinha filas de alemães à espera da sua ração de guloseimas, apenas
duas pralines para cada comprador e nem pensar em chocolates, os quais de
resto há muito tinham desaparecido das prateleiras.

A maioria dos estabelecimentos, no entanto, apresentava-se de portas
cerradas, apesar de as vitrines de alguns ostentarem magníficas caixas de
chocolates de fazer crescer água na boca.

"Isto é absurdo!", constatou Fukui, incrédulo. "As lojas sem chocolates
estão abertas e as que têm chocolates estão fechadas. Isto faz algum
sentido?"

Catarina sorriu.
"Vê-se mesmo que vocês, homens, nunca fazem compras. Então não

sabem que os produtos nas vitrines são só para manter as aparências?"
"Perdão?"
"Estas caixas de chocolates estão vazias, meus grandes tontos. Os

nazistas mandam pô-las aqui unicamente para darem a impressão de que
tudo vai bem na Alemanha, estão a perceber?" "Está a brincar..."

"Quem me dera. Isto acontece com os chocolates e com quase todos os
produtos, diga-se de passagem. Vemos as..." "Olhem!", interrompeu-a
Fukui, apontando para o outro lado da rua. "Aquela loja tem produtos e está
aberta!"

Voltaram-se todos para a direção indicada e viram uma mercearia com
alimentos nas vitrines, incluindo frutos secos, salsichas e garrafas de
cerveja. Pormenor de grande importância, o estabelecimento tinha de fato



as portas abertas. Receando que os produtos também se esgotassem ali,
passaram rapidamente para o outro lado e entraram na mercearia.

"Guten Morgen!", saudou Artur com jovialidade. "Por favor, será que..."
"Heil Hitler!"
A resposta abrupta do merceeiro foi dada em tom irritado, como se

reprovasse o cliente por não ter usado a forma adequada de saudação.
"Uh... Grüss Gott!", devolveu o português, optando pela alternativa

aceitável. "Por favor, será que podíamos comprar salsichas e cerveja?"
A resposta veio seca e pronta.
"Estão esgotados."
O oficial arqueou as sobrancelhas, surpreendido, e apontou para a

vitrine.
"Esgotados?" Hesitou. "Nesse caso levo o que está ali exposto."
"Ach, não pode ser. São produtos para exibição, meu caro senhor, não

para venda."
Artur olhou para os acompanhantes, como se lhes perguntasse se

percebiam o que ele não percebera. Fukui parecia tão admirado quanto ele,
mas as duas mulheres sorriam como se se estivessem a divertir.

"Mas... não estou a entender. Se tem os produtos ali, por que não os
vende?"

O merceeiro encolheu os ombros, indiferente ao absurdo da situação.
"Ordens superiores."
Saíram da mercearia como entraram; sem nada. Fukui e Artur pareciam

abismados, sem saberem o que pensar e dizer. Foi Catarina que os
esclareceu.

"Isto é assim todos os dias e por toda a parte", explicou. "Vemos as
vitrines das lojas cheias de comida, sapatos, panelas... o que quer que seja,
mas quando entramos dizem-nos que está tudo esgotado. O que se encontra
exposto é apenas para fingir que as coisas vão bem."

Fukui esboçou uma careta.
"Yare yare! Quer dizer que não há nada de nada em loja nenhuma? Não

temos onde ir às compras?"
As duas mulheres trocaram um olhar, como se se questionassem

mutuamente sobre um sítio de Berlim onde ainda fosse possível adquirirem-
se produtos.

"Parece que no Karstadt há umas coisitas à venda", alvitrou Ren. "Já lá
foi, Catarina?"



A portuguesa esboçou com a cabeça um gesto de assentimento. "Têm os
produtos que roubaram na Checoslováquia."

Um ambiente tranquilo dominava o magnífico edifício Art déco do
Karstadt, o maior empório de Berlim e um dos maiores da Europa, tão
grande que até tinha uma estação de metro na cave. Depois de deixarem
Catarina e Ren na zona das roupas para senhora, Artur e Fukui subiram para
o andar das confecções masculinas.

"Havia de ver o ralhete que ouvi à Catarina quando depois do alerta
voltamos ao apartamento", disse o português. "Tudo porque fui esta manhã
para o abrigo com o pijama roto! Chiça! Como se alguém se importasse!"

"Ah, o meu honorável amigo sabe como são as mulheres..." "Sim, mas...
com franqueza, isto é um exagero. Então agora preciso andar com o pijama
impecável só porque os alertas podem ocorrer no meio da noite? Mas isto é
uma passagem de moda ou é uma guerra?"

O diplomata japonês riu.
"Se fosse você, Artur-san, faria como eu: usaria quimono. É prático, é

elegante e nunca nos deixa mal."
Chegaram ao setor das roupas para homem e encaminharam-se

diretamente para o balcão. Havia uma pequena fila e aguardaram a vez
deles atrás de um homem calvo que lia o 12-Uhr Blatt com a primeira
página repleta de notícias do bombardeamento alemão sobre Varsóvia e da
invasão da Polônia pela União Soviética. O homem ergueu o olhar do jornal
e espreitou os recém-chegados, fixando sobretudo Fukui.

"O senhor é chinês?"
"Japonês."
A revelação arrancou um sorriso do homem.
"Ach so, um aliado!", exclamou com satisfação. "Já viu as novidades?

Parece que os russos declararam guerra à Inglaterra, a Itália começou a
enviar tropas para nos ajudar e a França declarou a neutralidade.
Maravilhoso, não é?"

O olhar surpreendido de Fukui desviou-se para o jornal. "Isso está
escrito aí?"

"Não, mas foi o que ouvi há pouco. Depois de acabarmos com a
Polônia, vamos tratar da saúde dos ingleses, ja?"

O português e o japonês trocaram um olhar de bons entendedores; os
boatos não paravam. Acharam no entanto por bem nada desmentir.



"Pois", assentiu Fukui. "Pelos vistos a Alemanha e a Rússia são agora
aliados, hem?"

O alemão esboçou um sorriso e baixou a voz.
“Ach, isto é maravilhoso!", disse. “Sabe, antes de ser nacional-socialista

fui comunista, pelo que deve compreender como me sinto feliz. Esta aliança
é a união dos socialismos contra o capitalismo. Wunderbar!"

Os dois estrangeiros decidiram nem sequer alimentar a conversa, tal a
sensibilidade da matéria. Preferiram permanecer calados a aguardar a sua
vez.

Não tiveram de esperar muito.
“Queria um par de pijamas", pediu Artur em francês quando por fim se

encostou ao balcão. “Quais são os mais baratos?"
“Peço desculpa, não estamos autorizados a vender nada."
A resposta espantou o português.
“Mas vocês têm ali pijamas..."
“São instruções superiores", justificou-se o empregado. “As vendas só

poderão ser retomadas quando saírem as senhas de racionamento."
“Mas eu sou diplomata", insistiu Artur, tirando do bolso a credencial

que lhe fora passada pelo ministério alemão dos Negócios Estrangeiros.
“Não tenho de me submeter ao racionamento."

O empregado atirou um olhar displicente à credencial.
“Isso era antes. As ordens que recebi da gerência são agora totalmente

diferentes. Parece que com a guerra toda a gente passa a submeter-se ao
sistema de racionamento, incluindo os diplomatas estrangeiros. Lamento
muito."

O adido militar da legação portuguesa ainda fez tenções de voltar à
carga, mas desistiu. O tempo que levava a viver na Alemanha ensinara-lhe
como eram intransigentes os alemães no que dizia respeito às regras. Fez
por isso um gesto cortês a agradecer e afastou-se a resmungar.

“Cambada de carneiros!", rosnou em voz baixa. “Já viu esta gente?
Neste país só há soldados que obedecem cegamente, mesmo às instruções
mais absurdas, e generais que apenas sabem gritar ordens. Para um alemão
é melhor atravessar uma passadeira com sinal verde e ser atropelado por um
automóvel do que desrespeitar um sinal vermelho para peões, mesmo que a
rua esteja deserta. É de loucos!"

“Também há gente assim no Japão, acredite." Encaminhavam-se ambos
para as escadas, o português frustrado por não ter podido fazer a compra.



“E agora? O que dirá a Catarina quando soar um alerta a meio da noite e
eu tiver de ir para o abrigo com o pijama roto? Que não estou apresentável?
Já viu a minha vida?"

“Use quimono, já lhe disse..."
Ao abeirarem-se da escadaria, Artur recordou os momentos em que

aguardavam a sua vez no balcão.
"Prestou atenção aos boatos que aquele careca andava a espalhar?",

perguntou, indicando com o polegar o balcão que ficara para trás. "Reparou
na mudança de tom em relação aos primeiros dias? Antes os alemães
andavam todos encolhidos de medo, convencidos de que os ingleses lhes
iam cair em cima com toda a força. Os boatos iam todos no sentido de que a
paz chegara, de que havia um acordo qualquer... essa conversa. Como ainda
ninguém veio bombardeá-los, já mudaram de tom, ganharam confiança e
tornaram-se cagões. Agora são eles que vão cair em cima dos ingleses e
mais não sei quê."

Fukui não respondeu de imediato. Desceu as escadas mergulhado nos
seus pensamentos, a inquietação a ensombrar-lhe o olhar.

"Reparei nisso, sim", acabou por dizer. "Mas, se me permite, o que é
realmente grave não é a mudança de tom da boataria e da postura dos
alemães. Se refletir bem, o meu honorável amigo verá que isso não passa de
um sintoma de algo profundamente mais sério."

O oficial português assentiu com um suspiro.
"Está a referir-se à atitude dos ingleses, não é?"
O japonês parou ao fundo das escadas e voltou-se para o amigo, o corpo

inteiro a contorcer-se numa interrogação.
"De que estão eles à espera para atacar?"
"Também me interrogo sobre isso", anuiu Artur. "Reparou que eles

fizeram esta manhã um raide sobre Berlim, mas em vez de despejarem
bombas largaram panfletos?" Esboçou um esgar de exasperação.
"Panfletos!"

Fukui abanava a cabeça.
"O que se passa na cabeça dessa gente? Não me digam que o

Chamberlain vai roer a corda aos polacos como roeu aos checoslovacos..."
"Isso não é possível", disse o português. "Não se esqueça que ele fez

uma declaração de guerra à Alemanha. Juridicamente os dois países estão
em conflito."



"O que é isso de estar juridicamente em conflito?", questionou o amigo,
inconformado. "Os ingleses estão em guerra com a Alemanha mas só
atacam com panfletos? Que disparate vem a ser este? Acharão eles
porventura que os alemães ficam aterrorizados quando veem papéis a cair
do céu?"

O adido militar da legação portuguesa coçou a cabeça, também ele
perplexo com a passividade inglesa.

"Eu sei, eu sei", anuiu. "Se há momento em que os ingleses deveriam
atacar é agora. Eles e os franceses, note. A Alemanha tem todas as forças
concentradas na Polônia. Se as potências ocidentais avançassem neste
momento, apanhariam os alemães com as cuecas nas mãos. Estive ontem na
legação à volta do mapa com o meu embaixador e apercebemo-nos de que
entre a fronteira francesa e Berlim quase não há tropas alemãs. Nada de
nada.

Este é o momento certo para atacar a Alemanha e não haverá outra
oportunidade assim tão boa. Se eu sei isso e se os alemães sabem isso,
como é possível que os ingleses e os franceses não saibam?"

Fukui girou sobre os calcanhares e recomeçou a caminhar, dirigindo-se
com Artur de volta à seção das roupas de senhora.

"Sabe o que lhe digo? Os ingleses estão borrados de medo."
"É incrível, mas é verdade", concordou o português. "Nem com os

alemães de costas eles têm coragem de os atacar. Essa é que é a triste
realidade."

"Tudo isto é terrível."
Permaneceram um instante em silêncio, a amadurecer a conclusão a que

haviam chegado. A Inglaterra e a França não atacavam porque tinham medo
da Alemanha, mesmo tendo esta a fronteira ocidental totalmente
desprotegida.

Foi Artur que voltou a falar.
"E reparou naquilo que o careca disse sobre ter sido comunista antes de

se tornar nacional-socialista? Já em Itália aconteceu o mesmo. Quem criou
o fascismo foram justamente os comunistas. Que bicho andará a morder os
socialistas da Europa para se transferirem de armas e bagagens para o
socialismo nacionalista?"

"Não é só na Europa, Artur-san”. Na Ásia é a mesma coisa."
"Está a brincar..."



"A sério. Quando eu andava na Universidade Imperial, muitos dos meus
colegas eram comunistas. Pois a maior parte deles já abandonou o Partido
Comunista e defende agora o socialismo nacionalista. São isso no fundo os
ultranacionalistas."

"Mas... por quê?"
"Porque chegaram à conclusão de que o internacionalismo é uma

fantasia. Olhe para o Comintern, Artur-san. Foi criado para encorajar a
revolução do proletariado em todo o mundo, não é verdade? Mas o que
querem realmente os russos é gerar problemas em redor deles para se
protegerem. A revolução mundial do Comintern é na verdade uma
revolução para salvar a União Soviética. Ou seja, os bolcheviques usam o
internacionalismo para fortalecer o seu nacionalismo. Assim sendo, por que
razão iriam os comunistas japoneses lutar para defender um outro país? E
por isso que muitos comunistas, incluindo marxistas destacados como Sano
Manabo e Ryu Shintaro, fizeram tenko, ou conversão, e abraçaram o
kokutai, a nação. Agora andam a apregoar o socialismo nacionalista."

"Ou seja, o Japão começou a seguir as pisadas da Alemanha, da Itália e
da Rússia."

"Todas as nações que se sentem exploradas pelos grandes países
capitalistas estão a abraçar uma versão nacionalista do socialismo, Artur-
san. Até a China. O que é o Kuomintang senão a versão chinesa do
socialismo nacionalista? E mesmo o Partido Comunista Chinês, se
sobreviver à guerra, acabará um dia por cortar com os russos e decretar uma
versão nacional do socialismo, verá."

Artur franziu o sobrolho.
"É por isso que vocês são aliados dos alemães?"
"Nós temos é de ser aliados de nós próprios. Não há nações amigas, há é

nações com interesses comuns"
"Mas não é do vosso interesse a vitória da Alemanha?"
Fukui deu mais uns passos pensativos, o rosto perdido numa expressão

lúgubre.
"Depende da perspetiva", precisou. "Para os nossos militares, sim. Mas

para o país é diferente. A verdade é que a postura receosa da Inglaterra me
parece desastrosa para o Japão. Desastrosa."

"Por que diz isso?"
O japonês ponderou o que responder.



"Sabe, Artur-san, os nossos militares estão a seguir com muita atenção
estes acontecimentos na Europa. E o que veem eles? A Alemanha a triunfar
e a Inglaterra a acobardar-se. Receio que estes acontecimentos os
convençam de que têm um aliado imbatível e de que as potências ocidentais
são muito mais fracas do que se pensava. As consequências de uma coisa
destas são de enorme gravidade para o Japão."

O português arqueou as sobrancelhas, surpreendido com esta conclusão.
"Em que sentido?"
O diplomata japonês parou de caminhar e voltou-se para ele, os lábios a

tremerem e o semblante dominado pela consternação; o presente mostrava-
lhe o futuro, e não era radioso.

"Os nossos militares vão querer atacar o Ocidente."



VII

A algazarra na sala arrancou um trejeito de desagrado a Lian-hua.
Detestava aquelas reuniões noturnas do coronel com os comparsas do
Kempeitai, mais ainda desde que sabia que os homens da polícia militar
japonesa haviam torturado o pai. Com toda a probabilidade, alguns dos
torcionários eram frequentadores habituais da casa do seu "protetor".

Porém, não era apenas por isso que as reuniões lhe desagradavam. E
que sabia o que vinha depois delas.

"Hua!", rugiu na sala uma voz familiar. "O Hua, anda cá!"
"Sim, meu amo."
O primeiro momento desagradável chegara. A garota atirou uma

olhadela ao espelho, para se certificar de que tinha o cabelo ao gosto do
coronel Sawa.

"Despacha-te, Hua!"
Lian-hua praguejou em voz baixa. Seria ignorância ou provocação?,

interrogou-se. Ela não se chamava Hua; na cultura chinesa dizia-se todo o
nome próprio, neste caso Lian-hua, não apenas uma parte do nome próprio.
Ninguém se referia ao generalíssimo como Shek! Pois aquele japonês boçal
insistia no erro e ela tinha de o aturar com um sorriso nos lábios. Como
tinha de suportar tantas outras coisas, quase todas elas bem piores.

"Huaaa!"
Ajeitou o cabelo uma última vez, assegurando-se de que estava

apresentável, e apressou o passo em direção à sala.
"Estou a ir, meu amo."
Deu com a sala mergulhada numa enorme confusão, como de resto

acontecia sempre que o coronel recebia os seus capangas do Kempeitai.
Havia garrafas de cerveja chinesa espalhadas pelo chão e um oficial japonês
cantava de tronco nu sobre a mesa enquanto os companheiros se riam.

A garota espreitou-lhes os rostos, embora sempre com o cuidado de se
manter inexpressiva e de não trair os seus pensamentos; quais deles teriam
torturado o pai? Por vezes dava consigo a fantasiar que deitava veneno nas
garrafas de cerveja daqueles homens e assim se vingava, mas depressa
refreava o ímpeto. As consequências de uma coisa dessas seriam demasiado
terríveis para que contemplasse seriamente tal ato. Seria executada e o pai
também.



"Ah, já cá estás!", exclamou o coronel Sawa, agarrado à sua garrafa de
cerveja. "Aproxima-te."

Lian-hua obedeceu e chegou-se ao seu "protetor". O coronel Sawa
vestia o quimono vermelho que habitualmente usava nas recepções a
amigos e que ela achava ridículo.

O coronel virou-se para o oficial fardado ao lado dele e começou a falar
em japonês, indicando o rosto da sua chinesa. Aquilo já acontecera vezes
suficientes para a garota perceber os traços gerais da conversa. O seu senhor
exibia-a aos colegas do Kempeitai, mostrando-lhes a concubina de olhos
azuis, e ela tornava-se uma verdadeira atração naquelas farras.

"Wah!"
Os japoneses na sala pararam de rir e de cantar e fitaram-na com

curiosidade antes de fazerem vênias na direção do anfitrião, decerto a
gabarem-lhe o gosto e a sorte.

"Oye!"
As primeiras vezes que fora exibida, Lian-hua receara que o seu

"protetor" a oferecesse aos camaradas como presente para usufruto
momentâneo nessa noite, até porque, apesar de concubina, o fantasma de
ser transformada em jugun-ianfu jamais se desvanecera por completo. Mas
a verdade é que isso nunca tinha sucedido e ao fim de algum tempo naquela
casa ela começou a perceber porquê. Apesar de gostar de a exibir, o coronel
era na verdade um homem ciumento. Uma coisa era mostrá-la, outra dá-la a
provar.

"Podes ir, Hua", disse o coronel Sawa, agora de novo em chinês, com
um gesto a dispensá-la. "Prepara tudo." Arqueou as sobrancelhas com
malícia. "Hoje temos uma celebração especial."

A garota arregalou os olhos.
"Especial?"
"Há grandes novidades, Hua!", exclamou ele com entusiasmo. "Temos

de as celebrar condignamente!"
"Sim, meu amo."
A concubina fez uma vênia e retirou-se a recuar de costas, como o seu

"protetor" a ensinara a fazer.
Uma vez fora da sala foi chamar Ching-lan e dirigiram-se ambas para o

quarto, começando os preparativos para encerrar a noite segundo os desejos
do senhor da casa. Aquelas celebrações eram o que Lian-hua mais detestava



quando o coronel recebia os comparsas. Nessa noite, porém, havia algo
diferente no ar.

Que grandes novidades seriam essas que requeriam uma celebração
especial?



VIII

No momento em que saiu do hospital e enfrentou o caos do trânsito de
Xangai, o primeiro impacto da descoberta de que estava grávida já tinha
passado. A preocupação óbvia naquelas circunstâncias dominou por fim
Nadejda.

"Quem será o pai?"
A pergunta aflorou-lhe aos lábios num murmúrio, quase sem que ela

desse por isso. Caiu em si perante a terrível realidade. Não sabia quem ele
era. Fez um esforço para se lembrar da conversa com o médico. Até ao
momento em que lhe anunciara a gravidez tudo lhe parecera claro, como a
imagem de uma montanha num dia límpido. A partir daí, contudo, apenas
recordava uma amálgama difusa de palavras, imagens e sensações, e as
coisas adquiriam contornos fugazes, como se uma névoa se tivesse abatido
sobre tudo. O que lhe dissera ele exatamente? Que... que... sim, agora
lembrava-se. O doutor Santelli dissera-lhe que a gravidez já ia em seis
semanas.

Seis semanas.
Deteve-se na parada do eléctrico e pôs-se a fazer contas com os dedos.

O que tinha acontecido seis semanas antes? Ora, se estava em meados de
outubro, isso significava que seis semanas antes tinha sido na primeira
semana de setembro. O que havia sucedido nessa semana? Concentrou-se e
lembrou-se que fora uma semana normal. Dançara com uma infinidade de
homens, decerto umas duas ou três centenas, mas, como sempre, fora muito
seletiva nas propostas que aceitara para o "complemento" de salário.
Lembrava-se de dois marines, de um euroasiático e de um chinês nessa
semana; todos rapazes ou homens aprumados e bem-parecidos, como era
hábito com ela.

Recordava-se em particular da forma calorosa como o euroasiático a
envolvera e da reação de um inglês quando a viu sair com o chinês. O que
dissera ele exatamente? Que ela era uma "desgraça" para a raça branca e
que uma europeia que fosse com um chinês cobria de "vergonha" toda a
comunidade civilizada. Em boa verdade não era a primeira vez que ouvira
os ingleses e até os americanos dizerem coisas daquelas; achavam que
estava em causa "o prestígio da raça branca" e outras coisas do gênero, mas
ela sabia que os vinte dólares que cada um daqueles rapazes lhe pagara



haviam sido muito úteis e que o dinheiro não tinha cor, a não ser talvez o
verde dos dólares.

O trólei da Compagnie Française de Tramways et d'Éclairage Électrique
chegou à parada do Hospital Sainte Marie e Nadejda entrou mecanicamente
no veículo, ainda perdida nos seus pensamentos. Qual daqueles rapazes
seria o pai da criança? Os dois americanos? O euroasiático? O chinês? Só o
saberia, percebeu, quando o bebé nascesse. Ou pelo menos só nessa altura
eliminaria dois dos candidatos. Se fosse loirinho, o chinês e o euroasiático
ficavam de fora; se tivesse traços orientais, os marines não eram os pais.

O trólei francês deixou-a na avenue Edward VII e Nadejda, nesse dia
irritada com as mais pequenas coisas, praguejou quando se viu forçada a
deslocar-se para a parada do eléctrico inglês.

"Blin!", vociferou entre dentes, sem paciência perante a mínima
contrariedade. "Por que diabo não se entende esta gente?"

Na verdade a relação entre os ingleses e os franceses, ou a falta dela,
dificultava desnecessariamente a vida aos habitantes de Xangai. Por que
motivo tinham os passageiros de mudar de eléctrico sempre que passavam
de uma concessão para a outra? Haveria coisa mais estúpida? E se a
incompatibilidade fosse apenas nas linhas de eléctrico e de autocarro já se
poderia dar por muito satisfeita. O problema é que a falta de entendimento
entre ingleses e franceses se estendia a milhentos pormenores
insignificantes, mas que, todos juntos, tornavam a vida desnecessariamente
complicada a quem residia na cidade.

A eletricidade da Concessão Francesa, por exemplo, era fornecida a
duzentos e vinte volts, enquanto a da Concessão Internacional vinha em
cento e dez volts. Uma coisa daquelas fazia algum sentido? Felizmente os
franceses tinham algum bom senso e pelo menos mantinham a condução à
esquerda, como acontecia na Concessão Internacional, senão o caos seria
completo!

Mal entrou no quarto deparou-se com uma folha de papel pousada sobre
a cama. Pegou-lhe e percebeu pela letra que se tratava de um recado da
senhoria do edifício.

A mensagem era curta.
 



 
O coração deu-lhe um salto.
Acontecera alguma coisa com Custódio! Ficou por momentos

desorientada no meio dos aposentos. Deveria ir a correr até ao sanatório?
Mas a hora das visitas já terminara!

Tem calma, Nadija.
Respirou fundo e procurou dominar os nervos. O melhor seria usar o

método mais rápido. Saiu do quarto, percorreu o corredor, atravessou a sala
e tentou abrir a porta do quarto da senhoria. Estava trancada. Bateu com
força e impaciência.

"Dona Ivanova, está aí?", chamou. "Por favor, abra a porta!"
Ouviu passos do outro lado e a porta abriu-se.
"Blin! O que se passa?"
"E por causa do recado que me deixou no quarto. Preciso de ligar

imediatamente para o sanatório. Por favor, será que posso usar o seu
telefone?"

"As regras são que o telefone só pode ser usado para receber chamadas
e apenas em situações de grande urgência", recordou a senhoria como se
recitasse uma ladainha. "Não é permitido usar o telefone para fazer
chamadas. Para isso deve ir ao..."

"Dona Ivanova, foi a senhora que me deixou o recado de que deveria
ligar com urgência para o sanatório!"

"Com certeza que fui, mas..."
"Por favor, por favor!", implorou. "Deixe-me usar o seu telefone! Eu

pago!"
"As regras impedem que os inquilinos usem o..."
"Cinco dólares", apareceu Nadejda, já em desespero de causa. "Pago-lhe

cinco dólares. Por favor!"
A senhoria hesitou. Um telefonema custava alguns cêntimos. Cinco

dólares dariam para pagar um mês de chamadas. Assim sendo, fez um
movimento afirmativo com a cabeça.

"Paga-os antes da chamada, ouviu?"



Ao escutar isto, Nadejda quase a empurrou para entrar.
"Não se preocupe."
A lista telefônica estava pousada por baixo do telefone. A inquilina

folheou-a à procura do número do Shanghai Sanatorium and Hospital e
encontrou-o numa das primeiras páginas, na seção onde estavam listados os
números dos serviços, neste caso o dos hospitais de Xangai.

Sem perder tempo, digitou o número.
"Shanghai Sanatorium."
"Precisava de falar com o doutor Liong, por favor."
A telefonista fez uma ligação e ouviu-se um clique na linha. Seguiram-

se dois sinais de chamada e uma voz masculina atendeu.
"Wei?"
"Precisava falar com o doutor Liong, por favor."
"Sou eu."
"Boa tarde, doutor. Aqui é Nadejda Skuratova. Tenho aqui um recado

para entrar imediatamente em contato com o senhor."
"Ah, sim. É por causa do paciente da cama vinte e três, o senhor... o

senhor Custadia... uh..."
"Custódio."
"Isso mesmo."
"O que se passa, doutor? Aconteceu alguma coisa?"
"É que ele desapareceu esta manhã e..."
"Desapareceu?"
"Sim. Quer dizer, ninguém o viu esta manhã. Não apareceu para o

almoço e..."
"Só agora é que me diz isso!?"
"Espere, miss. Deixe-me acabar, por favor." Fez uma pausa, como se

reordenasse os pensamentos. "Há pouco veio aqui um senhor dos
bombeiros dizer-nos que o encontraram."

Nadejda soltou um suspiro de alívio.
"Graças a Deus!"
"Deram com ele no Huangpu."
Ela esboçou uma careta, sem compreender a informação. "No rio?",

estranhou. "O que ele estava fazendo no rio?"
O médico levou um longo instante para responder, como se ganhasse

balanço, ou talvez coragem, para dar a notícia. Nunca era fácil comunicar
aquele tipo de informação a ninguém.



"Lamento muito a sua perda..."



IX

As paredes do grande quarto de dormir da mansão onde o coronel Sawa
se instalara em Peiping eram decoradas por espadas de samurai e por
painéis de papel de arroz, encaixados entre móveis de cânfora. Um dos
móveis sustentava um longo espelho e outro, uma estante de mogno
atafulhada de papéis e tinteiros, fora transformado numa escrivaninha.

A peça mais importante, no entanto, era a magnífica cama de dossel
instalada no centro do quarto. Nos primeiros tempos o coronel mantivera ali
um simples tatami, uma esteira japonesa sobre a qual dormia, mas para
melhor acomodar as suas duas concubinas acabara por trocá-lo por uma
requintada mobília de quarto francesa que adquirira no Grand Hotel des
Wagons-Lits a preços de saldo. O enorme leito estava coberto por uma
colcha em safira com um dragão dourado tecido ao centro. Sobre ela nessa
noite estendiam-se as duas garotas; uma dormia e a outra tinha os olhos
presos ao teto, admirando os padrões aí desenhados.

De repente Ching-lan ouviu barulho e ergueu a cabeça, tentando
perceber de onde vinha. Era sem dúvida do corredor.

"Lian-hua!", soprou Ching-lan, abanando com força a garota ao seu
lado. "Acorda!"

A Segunda Concubina entreabriu os olhos, estremunhada.
"O que é?"
"Acho que eles se estão a ir embora."
"Hã?"
"Acorda, idiota! Não tarda nada vem aí o amo. É melhor prepararmo-

nos, e depressa."
Lian-hua sentou-se na borda da cama e bocejou. Depois concentrou-se

nos sons e ouviu vozes de homens e gargalhadas no átrio; não havia dúvida,
os capangas do Kempeitai que tinham vindo visitar o coronel preparavam-
se mesmo para partir.

"Sabes o que ele me disse há pouco, quando me chamou à sala?",
perguntou. "Que há grandes novidades."

"Que novidades?"
"Sei lá. Não te contou nada?"
Ching-lan abanou a cabeça.



"Não", respondeu. "Olha, é melhor nos apressarmos porque senão... já
sabes como ele é."

Lian-hua suspirou com desalento. Não lhe apetecia nada receber o amo
nem envolver-se nas tais "celebrações especiais" que ele tinha em mente,
mas o seu dever de concubina impunha-se. Respirou fundo para ganhar
balanço e por fim pôs-se em pé.

"Vai buscar o cachimbo."
Na hierarquia da casa, Ching-lan era a Primeira Concubina. Além de ser

a mais velha, estava há mais tempo ao serviço do coronel Sawa. Mas
Ching-lan, ou Orquídea Bela, não passava de uma miúda do campo, sem
estudos nem conhecimento das coisas da vida para além da agricultura e das
artes naturais do corpo. O amo comprara-a aos pais por um punhado de
yuans num lugarejo dos arredores de Pequim por alturas da tomada da
cidade e ela vira-se de repente às ordens do oficial do Kempeitai, num outro
lugar e inserida num contexto cultural que não entendia.

A Primeira Concubina tendia por isso a depender da mais instruída
Lian-hua, designada Segunda Concubina por ter aparecido mais tarde, mas
que na verdade era aquela que comandava as operações no quarto.

"Este serve?"
Ching-lan estendia-lhe um cachimbo com o tubo em carapaça de

tartaruga, malhada a negro e amarelo-torrado. Estudou-o com atenção,
avaliando a limpeza do bucal de marfim e a sela em paktong em forma de
calote cilíndrica de cantos chanfrados, formando uma chaveta junto ao
fornilho. Este assemelhava-se a um cogumelo com uma superfície
ligeiramente convexa no topo. Pareceu-lhe muito bem.

"Acende-o."
A Primeira Concubina alumiou a lamparina, que começou a emitir uma

luminosidade tênue, e prendeu uma pequena porção de um produto branco
liquefeito à ponta de uma agulha. A seguir manejou a agulha de modo a
usar a chama da lamparina para destilar o ópio e introduziu-o gradualmente
no orifício no centro do fornilho. A certa altura, e graças ao calor que ia
fazendo a água evaporar-se, o produto solidificou e transformou-se numa
massa porosa. Sob o efeito do calor e da umidade, o cachimbo começou a
exalar um aroma potente e inebriante.

Ching-lan colou os lábios ao bucal e inspirou uma lufada. Sacudiu a
cabeça e tossiu, embriagada com o fumo.

"Está pronto."



A Segunda Concubina já se despira e estava quase nua, à exceção de um
xale de seda que lhe descia sobre um dos seios, tapando-o, e lhe cobria o
ventre. Mirou o cachimbo e sentiu o seu aroma; estava prestes a atingir o
ponto, como o seu senhor gostava. Só faltavam os retoques finais.

"Despe-te."
Enquanto Ching-lan tirava as roupas, Lian-hua abriu uma mala de

cânfora e retirou do interior o shakubachi do coronel Sawa, uma flauta
japonesa de bambu que ele apreciava especialmente, ao que parecia por lhe
lembrar a sua escola Zen no Japão, e que a Segunda Concubina, que desde
os tempos de Hunan estudara música, fora forçada a aprender a tocar.

Verificou os cinco orifícios da flauta, os quatro da parte frontal e o da
traseira, manipulado pelo polegar.

Satisfeita por tudo se encontrar devidamente limpo, sentou-se sobre um
banco, acendeu um fragmento de incenso de sândalo e aguardou, a atenção
no barulho dos homens a despedirem-se no átrio, os dedos a brincarem
distraidamente com o shakuhachi.

Faltava pouco para o martírio.
O vulto baixo e corpulento do coronel Sawa recortou a luz do corredor

ao cruzar a porta do quarto. Com um gesto brusco, o dono da casa arrancou
o obi que lhe servia de cinto e deixou o quimono vermelho cair-lhe aos pés,
expondo a sua nudez.

Ato contínuo, Lian-hua começou a soprar o shakuhachi, entoando uma
melodia honkyoku feita de sons prolongados e lânguidos que os monges
Zen tocavam no Japão e que um tenente do Kempeitai lhe havia ensinado
por ordens do coronel. O seu senhor escorregou para a cama; exalava um
fedor horrendo a álcool e tabaco. O japonês acomodou-se sobre a colcha em
safira e pegou no cachimbo que a Primeira Concubina, toda nua, lhe
estendia.

"O ópio está destilado?"
"No ponto, meu amo."
O coronel Sawa assentou os lábios no bucal e aspirou. Primeiro

superficialmente, para se certificar de que Ching-lan havia feito o seu
trabalho com correção, e depois, satisfeito com a primeira prova, inspirou
em profundidade, deixando o fumo encher-lhe os pulmões e embotar-lhe os
sentidos. Uma sensação de bem-estar invadiu-o e o pênis ficou ereto. Olhou
para Ching-lan, que aguardava ordens, e fez um sinal para o seu ventre.

"Fuma-o."



Ajoelhada ao lado dele, a Primeira Concubina lavou-o com uma toalha
encharcada de vapor quente e úmido, que preparara antecipadamente com
uma mistura de perfume de cânfora, e, depois de manejar o pano com
grande delicadeza e de o dar como preparado, inclinou-se e desceu a cara
sobre ele. Começou por usar a língua e os lábios para brincar, devagar e
superficialmente, mas sabia que o amo era impaciente e não tolerava a
brincadeira por muito tempo. Ao fim de um minuto mergulhou a boca por
inteiro e arrancou-lhe um rumor de agrado. O japonês voltou a aspirar o
cachimbo antes de se recostar na cama.

De olhos entreabertos, fitou Lian-hua; a garota soprava ainda a melodia
honkyoku dos monges Zen. O coronel Sawa ergueu a mão na direção dela e
rodou o indicador no ar.

"Dança."
A Segunda Concubina ergueu-se do banco, sempre a tocar o

shakuhachi>, mas meneou o corpo de modo a libertar-se do xale de seda,
que caiu no chão expondo a sua nudez. Começou a rodopiar devagar ao
som da música que entoava, contorcendo-se como uma serpente
hipnotizada pela flauta. Aprendera com o tempo que as suas habilidades
musicais eram uma bênção naquele quarto. O seu senhor apreciava gozar os
momentos de intimidade com as suas concubinas ao som do shakuhachi>
ou, em alternativa, do shamisen, o banjo de três cordas que Lian-hua
também aprendera a manejar, pelo que as tarefas mais carnais tendiam a
recair sobretudo, embora não exclusivamente, na Primeira Concubina.

"Por trás."
As ordens eram sempre dadas com o mínimo possível de palavras e

obedecidas de imediato. De gatas sobre o ventre do seu amo, Ching-lan
rodopiou sobre a cama e virou-se de costas, abrindo as pernas. Pondo-se de
pé à borda da cama, o coronel Sawa puxou-a para si e encaixou-se nela.
Começou a golpeá-la, primeiro lentamente, depois mais depressa.

Quando se sentiu à beira de perder o controle, parou e conteve-se. Não
queria terminar tudo tão depressa. Respirou fundo e desviou os olhos
inebriados para Lian-hua, que continuava a dançar enquanto tocava a flauta
tradicional japonesa.

"Por trás contra a parede, sempre a tocar."
Apesar de a Segunda Concubina a detestar, era uma posição que

conhecia bem; no fim de contas tratava-se de uma das favoritas do coronel.
De pé com um braço encostado à parede para se equilibrar e o outro a



segurar e tocar ainda o shakuhachi, abriu as pernas e o bafo a álcool do
senhor por trás do seu pescoço invadiu-lhe as narinas.

A seguir sentiu o coronel Sawa entrar dentro dela e fechou os olhos.
Não era fácil tocar a flauta enquanto ele a apanhava por trás com força
crescente, falhou mesmo algumas notas e desafinou outras, mas isso parecia
até excitar ainda mais o japonês pois os gemidos de Sawa foram crescendo
e descontrolaram-se até se transformarem num urro, longo e conclusivo.

Após os estertores finais, o homem aquietou-se. Ficaram um instante
imobilizados de pé contra a parede, ele a arfar e a recuperar o fôlego, ela
sem a flauta na boca pois sabia que o seu senhor já não precisava da
música.

A dança tinha terminado.
O coronel Sawa saiu por fim de dentro dela e, cambaleando dois passos,

tombou sobre a cama, onde a Primeira Concubina, como sempre nessas
ocasiões, lhe limpou o ventre com a toalha perfumada a incenso de cânfora.
Lian-hua retirou-se para se lavar e Ching-lan cobriu o amo com os
cobertores. Entorpecido pela mistura de álcool, ópio e sexo, o coronel Sawa
deslizou enfim para um sono retemperador.

Vendo-o ressonar, Lian-hua recolheu-se aos seus aposentos e, como
sempre depois de o seu senhor a usar para se satisfazer, sentou-se sobre a
cama com as pernas dobradas para dentro e as costas das mãos pousadas
sobre os joelhos, na posição de lótus que na sua infância vira o avô Lao
fazer no Pavilhão Púrpura do Jardim das Flores Esplendorosas. Fechou os
olhos em meditação.

"Tal como a flor de lótus nasce na água, cresce na água e se eleva da
água sem por ela ser manchada'", entoou como se estivesse em transe,
citando as palavras de Buda que certa vez escutara dos lábios do avô,
'"também eu nasci no mundo, cresci no mundo e superei o mundo sem por
ele ser corrompida."'

O coronel Sawa era a água e a lama e o mundo e a corrupção. Ela
chamava-se Flor de Lótus e no seu nome inscrevia-se o seu carma. Tal
como a flor que lhe dava o nome, sabia que estava rodeada pela corrupção
do mundo, mas não deixaria que essa lama lhe conspurcasse a alma.

Fizessem o que fizessem ao seu corpo, Lian-hua elevava-se da água
imunda sem pela imundice ser manchada.



X

O funeral de Custódio foi triste. Como o jovem português já não tinha
família em Xangai, só compareceram cinco pessoas. Além de Nadejda,
apenas um punhado de desconhecidos participou na missa fúnebre realizada
na Igreja do Sagrado Coração, o santuário católico da Nanjing Road. A
maioria eram portugueses que frequentavam aquela igreja usada pela sua
comunidade e por isso apareceram por hábito, não por ele em especial.

Quando a missa terminou, só três amigos do sanatório e um antigo
colega do Chase Bank foram ao cemitério da Concessão Internacional
assistir ao enterro.

"Foi melhor assim", observou um dos amigos do sanatório à saída do
cemitério. "Na última semana ele estava inconsolável. Definhava diante dos
nossos olhos."

Não era nada que devesse ser surpreendente, mas a informação
angustiou Nadejda ainda mais.

"Por que diz isso?", quis saber. "O que fazia ele?"
"Nada."
"Nada como?"
"Não comia, não dormia, não saía da cama, por vezes chorava... não

estava nada bem, miss. A morte foi uma bênção para aquele rapaz. Uma
verdadeira bênção."

Tudo aquilo era profundamente triste. Quando saiu do cemitério, a russa
decidiu ir dar uma volta pela cidade antes de se apresentar no Majestic para
mais uma noite de trabalho. Precisava de apanhar ar e refrescar as ideias.
Todos aqueles acontecimentos eram demasiado penosos para ela. Ainda
pensara em falar com o senhor Wong e pedir-lhe dispensa, mas
reconsiderou. O que faria com a dispensa? Iria chorar para o quarto? Ao
menos assim andaria entretida, mesmo que só a dançar com bêbedos; antes
isso que estar sozinha sempre a pensar na mesma coisa.

As circunstâncias da morte do namorado não eram claras. O corpo fora
encontrado nas águas lamacentas do Huangpu por um pescador e o caso não
suscitara grande interesse das autoridades. Determinou-se que o rapaz tinha
caído acidentalmente ao rio e qualquer outra possibilidade foi excluída,
decerto para não criar mais um caso para a polícia. A verdade é que,
independentemente das convicções de cada um, e Nadejda tinha a sua,



nunca se saberia ao certo o que acontecera. Não havia testemunhas, a vítima
não deixara nenhuma nota, ninguém sabia de nada.

A única certeza é que Custódio estava morto.
Nadejda só emergiu dos seus pensamentos deprimentes e obsessivos no

instante em que se apercebeu de uma formação de camisas marrons a entrar
na avenue Edward VII com estandartes e bandeiras içadas e a cantar em
coro.

Vorwarts! Vorwarts!
Schmettern die bellen Fanfaren,
Vorwarts! Vorwarts!
Jugend kennt keine Gefahren.
As centenas de rapazes de cabelo cortado muito curto que faziam a sua

entrada na avenida que separava as duas concessões, todos de camisa
castanha e uma banda branca com uma suástica a vermelho atada no braço,
deixaram-na surpreendida. Empunhavam os estandartes vermelhos com um
círculo branco ao centro a rodear uma cruz gamada, a bandeira nazi que
anos antes se tornara a bandeira oficial da Alemanha, e entoavam em coro
um hino militarista.

"O que vem a ser isto?"
Era como se tudo naquele dia conspirasse contra ela. Em boa verdade

não tinha nada contra os estudantes da Hitlerjugend da Kaiser-Wilhelm-
Schule, a escola alemã de Xangai. De resto nem percebia bem o que aqueles
alemães defendiam.

"Vergonha, vergonha!", vociferou uma mulher ao lado de Nadejda com
uma voz gutural, insurgindo-se contra os miúdos da Hitlerjugend e os seus
cânticos nazis. "Mein Gott! Isto não devia ser permitido!"

"Ach, tens razão, Rachel!", assentiu um homem. "Vou queixar-me ao
Conselho Municipal! Donnerwetter! Uma coisa destas é contra o espírito da
Concessão Internacional!"

A russa olhou-os, surpreendida. Quem eram aqueles alemães que se
insurgiam contra os seus próprios compatriotas? O homem que falara vestia
de preto, tinha uma barba preta comprida e um solidéu na nuca, de onde
caía uma trança de cabelo.

Judeus, percebeu Nadejda.
Na verdade, nos últimos meses via cada vez mais judeus em Xangai.

Todas as semanas chegavam barcos da Europa, sobretudo os paquetes
italianos da Lloyd-Triestino, com centenas e centenas de judeus, a maior



parte vindos da Alemanha e da Áustria e todos eles acolhidos pelas várias
organizações sefarditas de origem portuguesa e asquenazes de origem russa
que existiam na cidade.

"Vergonha!", insistia a judia, sempre a invetivar os rapazes da
Hitlerjugend. "Devia ser proibido!" Virou-se para o companheiro,
presumivelmente o marido. "Já viste isto, David? Na Alemanha nem
deixavam os nossos filhos frequentar a escola e aqui... aqui pavoneiam-se!
Como é isto permitido?"

"Ach! Uma vergonha!"
Se os judeus fugiam e se revoltavam assim tanto, presumiu Nadejda, lá

teriam as suas razões. Talvez passassem às mãos dos alemães o mesmo que
os russos passavam às mãos dos bolcheviques, admitiu. E não eram estes
mesmos alemães que andavam todos amiguinhos dos japoneses e dos
bolcheviques? E quem os enfrentaria? Os ingleses?

A russa espreitou as águas diante do Bund e examinou os pavilhões dos
navios de guerra ancorados no Huangpu. Havia um americano, por sinal o
único ocidental. Os restantes ostentavam bandeiras do Sol nascente.

A constatação deixou-a de novo inquieta. Onde se encontravam os
ingleses? Eles haviam desaparecido sobretudo desde que a Grã-Bretanha
entrara em guerra com a Alemanha. Não que Nadejda tivesse particular
simpatia pelos ingleses; os seus narizes empinados e ares superiores a
desagradavam, ainda mais porque tendiam a tratar as outras comunidades
com sobranceria e a viver em círculos fechados em torno do hipódromo e
do canídromo e dos seus malfadados clubes. O muito prestigiado Shanghai
Club, ali à frente da parada do eléctrico, no número três do Bund, era o
exemplo mais acabado.

Apesar disso, havia a segurança a ter em conta. Se os ingleses partiam,
quem os protegeria? Aqueles alemães que exibiam a bandeira com a
suástica? No meio destas perguntas, perplexidades e ansiedades, e
considerando que bem ou mal Custódio já não fazia parte da sua vida, havia
uma questão que, compreendeu, depressa se tornaria a mais importante de
todas, pois não tinha a ver com o passado nem com o presente nem com
circunstâncias que não controlava de modo nenhum, mas com algo que
estava parcialmente nas suas mãos.

Seria o futuro de Xangai seguro para o seu bebé?
A noite caíra sobre a grande metrópole na margem do Huangpu e o

enorme néon de publicidade ao Bee Hive Wool que iluminava Bubbling



Well Street, com as abelhinhas luminosas a voarem para dentro e para fora
da sua colmeia elétrica e colorida, constituía uma visão reconfortante para
Nadejda na sua caminhada pela grande rua.

Tinha saído do eléctrico na parada mais próxima do Majestic e ia a
caminho do cabaré para mais uma noite de trabalho na pista de dança. Era
como se o néon, além da sua mensagem comercial óbvia, constituísse
também uma declaração de Xangai ao mundo. Teve a impressão que a
cidade desafiava a guerra e dizia que, fizessem os japoneses, os chineses, os
alemães e os ingleses o que fizessem, nada nela mudaria.

Tratava-se de uma ilusão, claro, mas era justamente nessa quimera que
o conforto que ela experimentava encontrava abrigo. Enquanto o magnífico
néon do Bee Hive Wool brilhasse no topo daquele enorme prédio em
Bubbling Well Street, tentava convencer-se, Xangai seria Xangai e Nadejda
teria sempre um teto sob o qual se poderia abrigar.

O sentimento vagamente optimista, no entanto, foi quebrado logo a
seguir, quando a meio do caminho o seu pensamento se voltou de novo para
o pequeno ser que trazia no ventre. Xangai seria mesmo sempre Xangai?
Então e os sinais que observava em redor? Que conclusões deveria retirar
de ver os japoneses a acumularem homens e material de guerra em
Hongkew e a encherem o rio Huangpu de fragatas e corvetas, ou dos
alemães que se pavoneavam pela avenue Edward VII com cânticos
militaristas, ou dos ingleses que se sumiam da cidade como se as suas ruas
fossem pestilentas?

Deveria ignorar tudo isso?
A pergunta que formulou no seu íntimo remeteu-a para a lembrança da

infância em Irkutsk e do dia em que a tia Mariya partira para a China. Os
sinais em redor da família multiplicavam-se à medida que os bolcheviques
iam consolidando a sua presença no poder. Mariya lera-os como deviam ser
lidos; os pais não. Por isso a tia partira e eles haviam ficado. E por esse erro
a sua família pagara um preço muito elevado. Perderam Pavel e Anastasyia,
a mãe havia envelhecido e o pai transformara-se num farrapo ébrio e brutal.
Ela própria, se ali estava a viver sozinha, a essa decisão fatídica o devia.

E estes judeus? Teriam feito bem em partir da Alemanha e da Áustria
quando, tal como a tia, perceberam os indícios em redor deles? O tempo o
diria, mas uma coisa Nadejda já aprendera; era preciso saber interpretar os
sinais do tempo. Avaliando as coisas friamente, o que lhe diziam os



acontecimentos que se multiplicavam à volta dela sobre si e sobre o futuro
da cidade onde vivia?

Caminhou absorta nos seus pensamentos, alheia aos transeuntes, aos
riquexós e aos vendedores ambulantes e até ao cheiro a carne frita que
vinha dos restaurantes das redondezas, e só regressou ao presente, de onde
de certo modo nunca na verdade partira, quando viu a fachada do Majestic
Café erguer-se diante dela.

Meteu-se pela porta das traseiras e entrou no cabaré, mas em vez de
virar para os camarins, como era costume antes de ir para o grande salão e
iniciar a jornada de trabalho, seguiu diretamente na direção do bar, a
decisão já tomada.

Chegara a hora de abandonar Xangai.



XI

Um ambiente de irrealidade tomara conta das noites de Berlim desde
que o blackout fora decretado pelas autoridades alemãs como medida de
prevenção de eventuais bombardeamentos lançados pela aviação inglesa ou
francesa. As ruas estavam mergulhadas numa escuridão quase absoluta e os
transeuntes não passavam de espetros cuja presença apenas se tornava
visível graças aos botões fosforescentes que haviam cosido aos casacos,
muitos deles, usados por apoiantes do partido nazi, em forma de suástica.

"Ach! Entschuldigung."
Nem todos pelos vistos usavam os tais botões, percebeu Artur depois de

colidir na noite com um alemão que não vira, incidente resolvido com
pedidos mútuos de desculpa. As pessoas pareciam-lhe vultos
fantasmagóricos, sombras que emergiam subitamente da treva e nela de
imediato se fundiam. Todas avançavam cautelosamente pelos passeios em
conversas sussurradas, quase como se os alemães receassem ser escutados
por algum aviador inglês que lá em cima os procurasse. A escuridão a todos
parecia oprimir.

"Donnerwetter!"
"Entschuldigung."
Um novo choque com outro alemão aparecido da treva. Aqueles

incidentes estavam a tornar-se incomodativos, considerou, avançando com
cautelas redobradas; por vezes chegava a sentir-se um cego pois caminhava
às apalpadelas e de braços estendidos para a frente. O problema era que os
transportes públicos haviam deixado de funcionar à noite e, em resposta ao
apelo urgente do doutor Rosenthal, Artur vira-se obrigado a seguir a pé até
à Kurfürstendamm.

Em circunstâncias normais, e apesar da distância, uma coisa dessas não
seria uma dificuldade por aí além, mas às escuras tudo se revelava bem
mais complicado. Por onde deveria virar? Ali à direita? Ou continuaria em
frente? A realidade, percebeu com um embaraço que feria o seu orgulho de
militar, é que se perdera.

"Entschuldigung", pediu desculpa novamente, desta feita para interrogar
um vulto com o qual se cruzou para lhe perguntar no seu alemão deficiente
onde era a Kurfürstendamm. "Ku'damm, bitte?"



Uma luz de lanterna acendeu-se e a pessoa que interpelara, que
percebeu nesse instante tratar-se de uma mulher, iluminou as próprias
pernas.

"É onde quiseres, mein Lieber."
Uma prostituta, compreendeu. A prostituição era estritamente proibida

na Alemanha, de resto Hitler dedicara ao assunto parte importante de um
capítulo do seu livro Mein Kampf, mas à noite, e usando apenas as luzes das
lanternas sobre as pernas para insinuar convites, quem as poderia apanhar?
Além disso, o fato de aquela mulher se lhe dirigir em inglês mostrava que
tinha percebido que era estrangeiro, o que na perspetiva dela reforçava a
segurança da proposta.

"Pois, mas eu preciso mesmo de ir à Ku'damm", insistiu Artur, também
em inglês. "Pode dizer-me onde é?"

Percebendo que o desconhecido não estava interessado nos seus
serviços, a prostituta apagou a lanterna que lhe iluminava as pernas.

"Segue em frente e vira na segunda à esquerda."
O português seguiu obedientemente em frente e virou onde ela tinha

indicado. Milhares de pequenos botões fosforescentes brilhavam e mexiam-
se na escuridão. Havia de fato chegado a uma grande avenida; só podia ser
a Kurfürstendamm.

Acendeu a lanterna por breves instantes e apontou o foco de luz para
uma porta, procurando identificar o número. Não estava longe do destino,
constatou. Apagou a lanterna e avançou devagar pela sombra, sempre a
fintar os botões fosforescentes, e só parou quando o foco que reacendeu
descobriu enfim a tabuleta da recentemente rebatizada Muller Klinik.

Sentado atrás da secretária, de ombros caídos e semblante derrotado, o
doutor Rosenthal era a imagem do desânimo. Os jornais espalhados pelo
chão davam conta das novidades relativas à invasão alemã da Dinamarca e
da Noruega, lançada dois dias antes, e das medidas tomadas em Varsóvia
por Hans Frank enquanto governador alemão da Polônia, país que já se
rendera e fora esquartejado, o seu território dividido como despojo de
guerra entre os dois novos aliados, a Alemanha e a União Soviética.

"Ele já começa a suspeitar..."
Não era preciso perguntar a quem o médico se referia. No contexto das

conversas entre ambos, "ele" só podia ser o oficial das SS cuja mulher o
doutor Rosenthal andava a tratar.

"O que o leva a dizer isso, doutor?"



"Esta tarde veio à consulta e protestou em termos veementes contra a
falta de resultados do tratamento da mulher. Chamou-me porco judeu e
disse que só não me mandou internar num campo de concentração porque a
sua Brunhild ainda acredita nas minhas mentiras."

"Estou a perceber", anuiu Artur, pressentindo o que se esperava dele. "O
doutor pediu-me que viesse aqui esta noite porque decidiu sair do país, é
isso?"

"Eu e a minha família, senhor coronel", confirmou o médico. "Somos
doze."

O adido militar quase se engasgou; teria ouvido bem?
"Quantos?"
"Doze."
Artur emitiu um assobio.
"Isso é... é muita gente, doutor."
"E a minha família, senhor coronel. Não está à espera que me vá embora

e deixe a família para atrás, pois não? Tenho mulher, quatro filhos, duas
noras e quatro netos."

Depois de um momento a digerir o número de pessoas envolvidas, o
oficial português coçou a cabeça.

"Compreendo, mas o doutor tem de ter consciência da dificuldade em
arranjar vistos para tanta gente. Quando falei com o meu embaixador sobre
o seu caso pensei que era só o senhor e a sua mulher. O que me está agora a
apresentar é outra coisa."

"Já lhe disse que não posso deixar a minha família para trás."
Artur afagou o queixo, preocupado. À luz das instruções de Lisboa, de

resto iguais às da generalidade das embaixadas, legações e consulados
portugueses creditados em toda a Europa, era impossível dar vistos a tantas
pessoas de uma assentada.

"Tentou a embaixada americana?"
"Com certeza que sim", retorquiu o doutor Rosenthal com uma

expressão de angústia. "Devido às minhas qualificações aceitam-me a mim
e à minha mulher, mas não ao resto da família. Ou melhor, disseram que os
meus filhos e respetivas famílias têm de se candidatar pelas vias normais. O
problema é que fui informado de que as quotas americanas para a imigração
proveniente da Alemanha estão mais que preenchidas e a minha família terá
de entrar em fila de espera."



"Ao ritmo atual, são oito anos até receberem o visto, segundo me
informou um colega do consulado americano."

O médico tirou os óculos e massajou as têmporas, esforçando-se por
aliviar a tensão.

"Eu sei. Foi por isso que pedi para falar consigo."
"Tentou os outros países? A Grã-Bretanha, a Holanda, a França..."
"Toda a gente nos fechou as portas. Os ingleses até começaram a

bloquear a nossa emigração para a Palestina porque os árabes se puseram a
protestar contra a chegada de tantos judeus. Como sabe as quotas estão mais
que preenchidas, até porque eles têm limitações para o que consideram as
raças inferiores, e nós ficamos sem opções. Queremos sair, os alemães
querem que saiamos, mas ninguém nos acolhe."

"Não tem ao menos família na América?", questionou o português,
sempre a explorar alternativas. "É que, se alguém lhe passar um affidavit,
conseguirei que o meu embaixador lhe dê os vistos para Portugal e
depois..."

"Não tenho ninguém", devolveu o doutor Rosenthal, abanando a cabeça.
"A minha família está toda na Alemanha." O caso era bem mais difícil do
que inicialmente supusera, percebeu Artur. Não ia ser nada fácil resolver o
problema, considerando o número de pessoas envolvidas. Massajou o
queixo enquanto equacionava diferentes possibilidades. Numa conferência
em Evian convocada dois anos antes pelo presidente Roosevelt para discutir
o problema dos refugiados judeus, os mais de trinta países reunidos
criticaram com aspereza as perseguições na Alemanha mas ao mesmo
tempo anunciaram que não tinham capacidade de acolher um grande
número de imigrantes hebraicos, o que suscitara até a troça do regime nazi.

A própria América tinha em vigor uma lei de imigração carregada de
restrições eugenistas que apenas encorajava a entrada no país de imigrantes
provenientes de países do Norte da Europa, considerados de raça superior;
os europeus do Sul e do Leste e os africanos enfrentavam quotas de tal
modo restritivas que nalguns casos havia mais gente dessas etnias e raças a
sair dos Estados Unidos do que a entrar, enquanto os asiáticos e os árabes
eram simplesmente impedidos de entrar. As políticas raciais não
constituíam um exclusivo alemão. Perante esta realidade, o que poderia o
oficial português fazer para tirar da Alemanha o médico e toda a sua
família?

"O doutor tem consigo os documentos dos seus familiares?"



"Com certeza", disse o doutor Rosenthal, abrindo uma gaveta da
secretária. "Até fui a Viena formalizar tudo no Reichszentralstelle fur
Jüdische Auswanderung."

Tratava-se do gabinete criado pelo regime nazi para ajudar os judeus a
saírem do Reich. O médico extraiu da gaveta uma pasta de cartolina azul-
escura que estendeu ao visitante. O português folheou o interior e constatou
que eram documentos que as autoridades nazis haviam passado a toda a
família, com a assinatura do SS Standartenführer Herr Stahlecker.

"Vou ver o que posso fazer."



XII

Uma nuvem de tabaco pairava no ar no canto do salão a dois passos do
bar onde os quatro chineses se sentavam a jogar majong, todos na galhofa e
falando alto; três bebiam cerveja Ewo e o quarto tinha uma garrafa de
cerveja Chefoo pousada sobre a mesa. Ainda vestida como viera da rua,
Nadejda pediu licença aos guarda-costas apoiados ao balcão para se
aproximar do grupo. Sabia que pertenciam todos ao Gangue Verde, a maior
tríade do submundo do crime em Xangai e com cujo líder máximo travara
conhecimento íntimo numa suíte do Hotel Cathay no dia em que se iniciara
naquela vida.

Aproximou-se da mesa e tocou no ombro de um dos padrinhos da
tríade, o homem que a trouxera para o Majestic.

"Senhor Wong, posso falar consigo?"
O dono do cabaré virou-se para trás e, com um cigarro pendurado no

canto dos lábios, fez um esgar contrariado no momento em que reconheceu
a sua taxi-girl.

"Ayah, miúda! Não vês que estou a jogar?"
A russa fez um gesto com a cabeça a indicar um canto mais tranquilo do

salão.
"É só um minutinho, por favor."
O chinês praguejou, mas levantou-se e acompanhou-a ao local que ela

lhe indicara.
"Já devias estar vestida para o serviço", resmungou enquanto a seguia.

"O teu horário começa agora, não é verdade? Há pouco vi dois japoneses a
comprarem talões e um deles perguntou por ti. Convinha que te
despachasses..."

Chegaram ao canto e Nadejda verificou que escolhera bem o sítio e que
de fato não havia ali ninguém para os escutar.

"Senhor Wong, quero ir-me embora de Xangai."
O dono do Majestic abriu a boca e quase deixou cair o cigarro.
"O quê, vais deixar-nos?", perguntou, de repente preocupado. "Mas tu

és a nossa melhor taxi-girl, garota. Toda a gente quer dançar contigo."
Olhou também ele em redor, certificando-se de que não havia ninguém nas
proximidades, e baixou a voz. "Se é uma questão de salário, podemos rever
um pouco as percentagens que recebes por cada dança e por cada bebida



consumida pelos teus clientes. Estou disposto a ser um bocadinho mais
generoso contigo, mas como deves compreender não posso dar-te tudo. Se
queres ganhar melhor, deves aceitar mais propostas dos teus clientes que
querem ir para o quarto contigo." Fez um gesto a indicar um punhado de
garotas sentadas à espera de clientes para a dança. "Olha para as outras
miúdas. Cada uma delas vai todos os dias com quatro e cinco clientes para
os quartos, mas a ti pelos vistos basta-te um ou dois por semana, e as mais
das vezes nem isso." Baixou os olhos para o busto dela e exalou um suspiro
feito de desejo e melancolia. "Ah, a fortuna que podias ganhar se desses o
uso devido a esse corpinho divino..."

"Eu sei tudo isso, mas o senhor também sabe que só vou com quem me
agrada e apenas as vezes necessárias para pagar as minhas despesas", disse.
"Mas não é por causa do dinheiro que me quero ir embora."

O olhar de Wong endureceu.
"Estás a ter problemas?", perguntou, tirando o cigarro da boca como se

se preparasse para entrar nesse preciso momento em ação. "Alguém te está
a incomodar? Se for preciso meto os meus rapazes ao barulho e o estafermo
que se anda a meter contigo vai acabar no fundo do Huangpu. Tu estás sob
a minha proteção, miúda!"

"Agradeço as suas palavras, mas ninguém me está a incomodar. O que
se passa é que quero deixar Xangai."

"Por quê?"
"Isto não vai acabar bem, senhor Wong. Os ingleses estão todos a ir-se

embora. Não viu o desfile de despedida que os soldados deles fizeram no
hipódromo? E não vê que já quase não há ingleses no cabaré? Foram todos
para Hong Kong, para Singapura e para Inglaterra."

"Estão em guerra lá na Europa, é normal."
"E é normal as famílias americanas estarem todas a partir para as

Filipinas e para os Estados Unidos? E é normal haver cada vez mais
militares japoneses aqui no Majestic? Não lhe parece estranho que os
japoneses tenham enchido Hongkew de soldados, tanques e canhões? Acha
isso tudo normal, senhor Wong?"

O proprietário do estabelecimento encolheu os ombros. "Quando o
vento da mudança sopra, alguns erguem muros e outros constroem
moinhos. Eu prefiro construir moinhos." "O que quer dizer com isso?"

"É um provérbio chinês. A vida é mudança permanente. Ontem os
ingleses, hoje os japoneses, amanhã... quem sabe? Temos duas opções



perante a mudança. Ou nos escondemos dela, ou nos adaptamos. Queres
erguer um muro e esconder-te da mudança?

Ou preferes adaptar-te e construir moinhos que aproveitem os seus
ventos e te façam prosperar?"

"Quero é fugir daqui enquanto posso", devolveu ela com firmeza.
"Sabe, quando era miúda, e perante mudanças deste tipo, os meus pais não
saíram da Rússia e por causa disso uma grande desgraça abateu-se sobre a
minha família. Os meus dois irmãos morreram de fome e o meu pai... bem,
acho que enlouqueceu. Não houve muros que nos protegessem nem
moinhos que aproveitassem os novos ventos. Agora olhe para o que está a
acontecer à nossa volta. A Europa encontra-se em guerra, a China também,
os japoneses tornaram-se agressivos com os europeus, os ingleses
começaram a sair, os americanos fogem igualmente... O que lhe diz tudo
isto, senhor Wong?"

"Diz-me que sopram ventos de mudança."
"A mim também, só que esses novos ventos cheiram-me a tufão e não

há moinho que fique em pé perante ventos tão violentos. Para ser sincera,
penso que chegou mesmo a hora de me ir embora de Xangai. E quanto mais
depressa melhor."

O dono do Majestic respirou fundo.
"Se estás decidida a isso, então vai", disse, resignado. "Para onde

planeias ir?"
Aí estava a grande pergunta, sabia Nadejda. Fora aliás por causa dela

que decidira falar com o patrão. Baixou os olhos em submissão, consciente
de que o seu destino não se encontrava inteiramente nas suas mãos.

"Pois, esse é que é o problema, senhor Wong", confessou num fio de
voz quase inaudível. "Como sabe, sou russa. O meu passaporte, no entanto,
já não é válido e no consulado soviético recusam-se a renová-lo porque
dizem que, não tendo voltado para a União Soviética, reneguei o meu país.
Em suma, sou apátrida."

O chinês esboçou o sorriso de quem se sabia mestre da situação. Todas
as suas taxi-girls russas estavam na mesma condição, o que lhe dava um
grande poder sobre elas. A crise econômica em que Xangai mergulhara e a
falta de qualificações daquelas garotas significava que não tinham emprego
fora do cabaré. O fato de não possuírem documentos impedia também que
saíssem da cidade.

"O que esperas de mim?"



"Queria saber se... se me pode ajudar."
"Ayah!", exclamou. "Como? Não sou amigo do cônsul soviético e não

tenho maneira de o obrigar a dar-te um passaporte, receio bem. O que posso
fazer?"

Nadejda mordeu o lábio.
"Sei que o senhor tem meios e conhecimentos para me meter

clandestinamente num barco e mandar-me para outro sítio qualquer. Era
isso que... que..."

O dono do Majestic inclinou a cabeça para o lado.
"Por que o faria eu?", perguntou. "Tu és de longe a taxi-girl que mais

clientela me atrai ao cabaré. Por que motivo haveria de te ajudar a ir
embora? Tenho tudo a perder e nada a ganhar." A garota percebeu que dali
não viria grande ajuda. Se queria mesmo que ele a auxiliasse, tinha de lhe
mostrar que havia vantagens em fazê-lo.

"Ouvi dizer que o senhor tem cabarés em outros lugares", disse,
apalpando o terreno. "Se sair de Xangai, posso perfeitamente ir trabalhar
para um deles. Desse modo continuarei a trabalhar para si..."

"Hmm... isso já me agrada mais", admitiu Wong. "Mas o problema
mantém-se, não é verdade? Não tens passaporte válido." "Ponha-me
clandestinamente num dos seus barcos..."

O chinês abanou a cabeça.
"Não me parece. É certo que, se trabalhares num dos meus cabarés fora

de Xangai, não te perco. O dinheiro que deixo de fazer contigo no Majestic
passo a fazê-lo noutro sítio qualquer, é verdade. Mas o que ganho eu em
fazer essa transferência?" A negociação estava a ser difícil. Nadejda
percebeu que teria de superar as suas reservas e passar aos grandes
argumentos; se não o fizesse, estaria condenada a eternizar-se em Xangai.
Os tempos que aí vinham não se adivinhavam fáceis, e pior seria quando já
não tivesse maneira de esconder a gravidez. Quem dançaria com ela nessa
altura? Como se iria alimentar? E o que aconteceria quando tivesse a
criança nos braços? Não havia a menor dúvida, era imperativo sair da
cidade mesmo que à custa dos maiores sacrifícios.

Respirou fundo para ganhar coragem e, vencendo a repulsa, passou
lentamente a mão pelo cabelo oleoso do patrão.

"Sempre reparei que o senhor Wong gostaria de passar umas horas
comigo", disse num tom inesperadamente melífluo. "Se me ajudar, terei
todo o gosto em fazer-lhe a vontade."



O dono do Majestic engoliu em seco. O que ela acabara de dizer era
verdade. Desde o primeiro momento que Wong ansiava por provar a sua
mais bela taxi-girl; só não o fizera porque a garota resistira a todos os seus
avanços, mesmo quando, já em desespero, cometera a loucura de lhe
oferecer trezentos dólares por uma única hora. Era incrível, mas ela havia
recusado. Definitivamente, a russa só levava para o quarto quem queria. O
dono do cabaré suspeitava até que, mesmo no dia em que a contratara no
Peking Room, o restaurante no último andar do Hotel Cathay, ela só tinha
ido com o novo chefe do Gangue Verde porque o ar dele não lhe
desagradara por inteiro.

Wong vivera todo aquele tempo a desejar Nadejda e a vê-la furtar-se aos
seus avanços, o que lhe aguçava ainda mais o desejo. A oportunidade,
todavia, acabava de se lhe apresentar; a garota estava pelos vistos tão
desesperada por sair de Xangai que aceitava por uma ninharia o que nunca
contemplara antes nem por trezentos dólares numa única hora. Tinha de
tirar o máximo partido da situação.

"Tenho uma proposta para te apresentar", disse. "Além dos cabarés
espalhados pela China, por exemplo em Tsingtao e em Cantão, tenho outros
dois fora do país. Deixo-te ir trabalhar para um deles, ofereço-te até a
viagem, na condição de obteres os documentos legais que te permitam ir
para um desses sítios."

"Mas como conseguirei esses documentos?"
O dono do cabaré sorriu.
"Sei de uma maneira, fica descansada." Levantou a mão, para

acrescentar um ponto muito importante. "Tenho no entanto uma condição
não negociável. Só te ajudarei se aceitares passar uma semana inteira
comigo. Se não aceitares, não levantarei um dedo para te tirar daqui."

A russa fitou-o com intensidade. A condição que ele impunha era muito
dura. Passar uma hora que fosse com Wong seria sempre uma grande
provação. Mas... uma semana inteira? Seria capaz de tal coisa? Não se
tratava na verdade de uma simples questão de querer, mas de conseguir. O
pequeno chinês provocava-lhe a mais profunda das repulsas e não sabia se
suportaria passar tanto tempo com ele.

Tinha, contudo, de ser realista. Se não se submetesse, nunca seria capaz
de abandonar Xangai. Pior ainda, estando ela presa ao bebé que aí vinha,
sujeitar-se-ia a tudo o que acontecesse a seguir. Precisava de se libertar



daquela prisão. Isso era absolutamente imperativo. Havia que arranjar
forças onde não as sentia e submeter-se ao insuportável.

"O senhor disse que tinha cabarés em dois lugares fora da China. Onde
exatamente?"

"Não é bem fora da China, embora também não seja dentro da China",
indicou. "Tenho um estabelecimento em Hong Kong. Devo dizer-te,
todavia, que nunca conseguirás que os ingleses te passem os documentos
necessários para ires para lá. Portanto esquece Hong Kong."

"Então e o outro sítio?"
Wong inclinou-se para ela com um brilho a cintilar-lhe nos olhos

miúdos.
"Macau."
O nome pareceu familiar a Nadejda, e não apenas por causa de

Custódio. Quase todos os clientes portugueses que com ela dançavam no
grande salão do cabaré lhe falavam com nostalgia de Macau, apesar de a
maior parte pelos vistos nunca lá ter estado. Seria isso um bom augúrio?

"O senhor consegue arranjar-me documentos para ir para Macau?"
"Conseguir, não consigo." O chinês esboçou um sorriso, deixando ver

os vários dentes de ouro que lhe brilhavam na boca. "Mas sei de uma
maneira."

Por que não Macau?, ponderou ela. Já ouvira falar tantas vezes na velha
colônia portuguesa que sentia que ela não lhe era totalmente estranha.
Talvez estivesse de fato aí o seu futuro.

"Muito bem", assentiu. "Aceito Macau."
O dono do Majestic sorriu e estendeu-lhe a mão, apesar de os olhos

permanecerem colados ao busto dela.
"Então estamos entendidos?"
A russa não lhe devolveu o sorriso; o preço que teria de pagar por

aquele acordo parecia-lhe demasiado elevado para se mostrar simpática.
Mesmo assim apertou-lhe a mão e selou o seu destino.

"Negócio fechado."



XIII

O embaixador Veiga Simões ainda mal se sentara para provar o café
logo pela manhã e já tinha Artur plantado à porta do gabinete a segurar uma
cartolina azul-escura cheia de documentos, evidentemente com a intenção
de falar com ele. O chefe da legação bebericou um trago da chávena
fumegante enquanto fazia sinal ao adido militar de que entrasse e se
instalasse na cadeira diante da secretária.

"Não me diga, senhor coronel, que tem aí informação fresca sobre os
desígnios alemães relativos à França", disse, insistindo num ponto que
visivelmente lhe era caro. "Esta operação na Dinamarca e na Noruega
mostra que o senhor Hitler não está para brincadeiras, hem? Conte-me lá o
que diz a sua fonte sobre os planos seguintes. E mesmo França que eles vão
atacar?"

O ministro plenipotenciário de Portugal sabia que o coronel dispunha de
uma fonte muito bem informada, embora desconhecesse a sua identidade.
Imaginava que se tratasse de um oficial do exército alemão com quem o
subordinado tivesse estabelecido contato no decurso das suas atividades
enquanto adido militar. Sobre a relação de Artur com Fukui, a verdadeira
fonte, tinha apenas uma vaga ideia.

"As potências ocidentais perderam a oportunidade de derrotar a
Alemanha quando não atacaram na altura em que os alemães estavam
ocupados com a invasão da Polônia", retorquiu Artur. "Agora é tarde de
mais e o ataque alemão contra a França é apenas uma questão de tempo.
Acontecerá algures na primavera."

"Para aproveitar o bom tempo?"
"Sem dúvida", confirmou. "Contudo, o que aqui me traz, senhor

embaixador, não é a situação de guerra. Trata-se de..." "Desculpe, mas antes
de dizer ao que vem precisava de saber uma coisa. O senhor coronel acha
que poderá ter acesso antecipado à informação sobre as intenções alemãs
quanto à França?" "Bem... é possível. A minha fonte é muito bem
informada." "Logo que saiba alguma coisa diga-me, está bem? E vital que
tenhamos essa informação o mais depressa possível."

A ansiedade do chefe da legação arrancou um esgar intrigado ao adido
militar.



"Esteja descansado, senhor embaixador", anuiu. "Mas, e perdoe-me a
curiosidade, existe algum motivo especial para essa sua preocupação?"

"Não... enfim, quer dizer... bem, seria bom que informássemos Lisboa
antes ainda de as coisas sucederem. Já viu o que era anteciparmo-nos aos
acontecimentos? Isso causaria boa impressão junto do senhor ministro dos
Negócios Estrangeiros, que por acaso é o senhor presidente do Conselho,
não lhe parece?" A explicação satisfez Artur. Que o chefe da legação
portuguesa em Berlim quisesse impressionar Salazar parecia-lhe natural,
mesmo levando em conta que o embaixador não era um simpatizante do
Estado Novo.

"Sem dúvida."
O embaixador Veiga Simões pareceu descontrair.
"Então vamos lá ao assunto que o trouxe aqui. O que o apoquenta,

senhor coronel?"
"Tenho um pedido de vistos para doze pessoas."
"Ah, muito bem. Submeta-os ao senhor cônsul."
"São judeus."
O rosto do diplomata ensombrou-se.
"Ó diacho!", murmurou. "Isso é mais complicado."
"Eu sei, senhor embaixador. Mas poderemos ajudá-los?"
O chefe da legação não respondeu de imediato. Bebericou mais um

pouco de café e pousou a chávena com gestos delicados antes de voltar a
encarar o subordinado.

"Depende", indicou. "Que pessoas são essas?"
"Trata-se daquele médico de quem lhe falei há uns tempos, não sei se se

lembra. E um clínico muito reputado aqui na Alemanha. Desenvolveu
tratamentos revolucionários na área ginecológica. Garanto-lhe, senhor
embaixador, que o homem é um crânio."

"Pois, recordo-me efetivamente de o senhor coronel me ter falado nele.
Mas mencionou agora doze pessoas..."

"Pois. São todas familiares desse médico."
"Estamos a falar de sefarditas? Esses judeus têm antepassados de

origem portuguesa?"
"Receio bem que não, senhor embaixador."
"Nem nenhuma família a viver atualmente em Portugal que se

responsabilize por eles?"
"Não."



"E fortuna pessoal? Têm dinheiro?"
"O doutor Rosenthal dispõe de alguns fundos, sim. Mas os nazistas

confiscaram-lhe a clínica e ele perdeu quase tudo."
"E o resto da família? Ao menos tem fortuna?"
"Receio bem que não."
O chefe da legação respirou fundo, ciente das suas obrigações

profissionais.
"Sabe, senhor coronel, os critérios para a atribuição de vistos a judeus

são os critérios que existem para qualquer estrangeiro que queira ir para
Portugal e que possa ter de ficar a viver no país, por vontade própria ou
porque mais ninguém a aceita. Ou seja, na prática não se trata de vistos
normais de turismo, mas de vistos de imigração. E por isso que só podemos
passar vistos a pessoas que têm parentes ou antepassados portugueses, ou
que dispõem de fortuna pessoal que lhes permita sustentarem-se."

"Mas, senhor embaixador, o doutor Rosenthal é, como lhe disse, um
médico muito qualificado. Seria uma excelente aquisição para os nossos
hospitais e..."

"Não tenho a menor dúvida disso", assentiu o embaixador. "O problema
é a família toda, senhor coronel. Como deve calcular, Portugal é um país
pobre e não possui recursos para acolher todos os judeus que queiram fugir
da Alemanha. Além do mais, o senhor presidente do Conselho alimenta
algumas reservas quanto a este tipo de pessoas..."

"O senhor está a insinuar que o senhor presidente do Conselho tem
alguma coisa contra os judeus? Olhe que sempre o ouvi elogiar a tolerância
dos portugueses com todas as religiões e considerar desumana a deificação
de uma raça. Além do mais, tanto quanto sei ele é muito amigo do senhor
Moisés Amzalak. Andaram os dois na Universidade de Coimbra e mantêm
relações muito próximas. E sobretudo ouvi-o uma vez dizer que ele próprio
é de origem judaica!"

"O problema do senhor presidente do Conselho não é eles serem judeus,
senhor coronel. Quase toda a gente em Portugal tem sangue judeu,
incluindo, como acabou de notar, o próprio senhor presidente do Conselho."

"Então qual é o problema?"
"O problema é esta gente levar para Portugal ideias progressistas que

ponham em causa a pacatez do país. E um risco que o senhor presidente do
Conselho não quer correr. Ele receia que, juntamente com as suas elevadas
qualificações, esses judeus venham com ideias de democracia



parlamentarista que não se adequam ao nosso temperamento latino, ou até
ideias subversivas comunistas. Não se esqueça de que Marx era judeu..."

"E se os judeus passarem por Portugal a caminho da América?" "Aí não
há problema nenhum... desde que apresentem o visto americano, claro. Ao
contrário dos outros países, que os metem em campos de concentração e
onde morrem de fome e de frio, nós estamos a acolhê-los nas estâncias mais
bonitas de Portugal, como a Ericeira, as Caídas da Rainha, o Buçaco, o
Luso, a Figueira da Foz, enquanto esperam pela chegada dos barcos que os
vão levar para a América. Ninguém os trata tão bem como os portugueses.
O problema não é não gostarmos deles. O problema é que o senhor
presidente do Conselho receia as ideias novas da Europa. Além disso, a
verdade é que não dispomos de recursos para os aguentar. Temos por isso
de ter a certeza de que entram e saem."

O doutor Rosenthal dificilmente conseguiria vistos americanos para
toda a família, sabia Artur. Teria de tentar convencer o seu superior
hierárquico por outra via.

"Senhor embaixador, e se desta vez facilitássemos um pouco as
coisas?", propôs num tom suave, como quem pedia um favor especial. "O
doutor Rosenthal é pessoa que estimo muito e... caramba, o que nos impede
de ser um pouco flexíveis uma vez por outra? Se eu estivesse a pedir vistos
para cem ou duzentas pessoas, ainda vá. Mas estamos a falar de apenas
doze..."

"Eu até estaria disposto a fechar os olhos a doze vistos", admitiu o chefe
da legação. "Mas Lisboa não tem a mesma disposição. Só para que o senhor
coronel veja, aqui há ano e meio solicitei que se concedesse a nacionalidade
portuguesa aos nossos cônsules em Frankfurt e em Nuremberg e ao nosso
vice-cônsul em Chemnitz, que como sabe são judeus. Achei que os
devíamos proteger para os compensar pelos bons serviços que prestaram à
nossa pátria. Pois sabe o que fez o senhor ministro? Indeferiu. O doutor
Salazar entende que a lei é para ser cumprida, sem exceções. Os bons dos
senhores Mayer- Alberti, Lindenthal e Heumann, apesar de tudo o que
fizeram por Portugal, viram o país fechar-lhes a porta na cara."

"Não estou a falar na concessão de nacionalidade, senhor embaixador.
Trata-se apenas de um visto por trinta dias." "Todos os judeus nos pedem
um visto por apenas trinta dias", esclareceu o chefe da legação, que lidava
constantemente com pedidos desses. "Se lhes dessemos um visto por meia
hora também aceitavam. Mas o senhor coronel sabe muito bem que eles não



respeitarão nenhum prazo porque não têm para onde ir. Um judeu que entre
em Portugal sem visto para um outro destino é um judeu que fica para
sempre em Portugal. É por isso que só podemos passar vistos quando temos
a certeza de que a seguir eles sairão do país ou quando se trata de pessoas
que se vão juntar a familiares já radicados em Portugal e que por eles se
responsabilizam. Caso contrário arriscamo-nos a ser submergidos por um
mar de gente e a não dispormos de meios para acolher condignamente essas
pessoas. Para fazer caridade é preciso recursos, senhor coronel. Nós somos
um país de emigração, não de imigração. Se mal temos meios de sustentar a
nossa própria gente, onde iremos buscar recursos para prover a todos os
desgraçados que nos pedem ajuda? É impossível!"

"O que está aqui em questão, senhor embaixador, são apenas doze
pessoas..."

O chefe da legação fez um estalido com a língua.
"O problema é que o momento também não é oportuno. Não sei se sabe,

a PVDE anda a imiscuir-se nas competências de emissão de vistos a judeus.
Só estamos autorizados a passar vistos de pessoas a quem a pevide tenha
dado luz verde prévia. Tenho andado a opor-me a essa interferência e fiz ver
ao senhor ministro que é necessário manter a prerrogativa aqui na nossa
legação, uma vez que somos nós que conhecemos a realidade local e temos
de ter autonomia nessa decisão. Ora se de repente eu permitir que sejam
passados vistos a doze pessoas que não obedecem aos critérios, a pevide vai
logo aproveitar-se disso para dizer que é a prova de que a nossa legação não
pode ter essa competência porque depois se põe a favorecer amigos e mais
não sei quê. Está a ver a minha dificuldade? Para aceitar agora os seus doze
judeus, crio uma situação que a pevide aproveitará para justificar que eu
perca o poder de passar vistos a quem bem entenda. Isso não pode ser,
como decerto concordará."

"Pois, eu sei como a pevide é chata", assentiu Artur. "Quando chefiava o
regimento em Ponta Delgada tive de lidar com esses abelhudos e tenho
consciência de que não é fácil. Mas... e se desta vez o senhor embaixador se
esquecer de consultar a pevide?"

"Não é possível, coronel."
"Por quê?"
Como para lhe responder, o ministro plenipotenciário levantou-se, foi ao

armário do gabinete buscar uma pasta e voltou a sentar-se. Abriu-a sobre a



secretária e remexeu os papéis que se encontravam no interior em busca de
um documento. Não teve de procurar muito.

"Aqui está", exclamou. "Vê esta carta?" Exibiu uma missiva com o
logótipo da Deutsche Afrika Linien. "Foi-me enviada por esta companhia
de navegação a protestar porque vários judeus a quem passamos vistos, e
que seguiram para Lisboa num dos seus navios, não foram autorizados pela
pevide a desembarcar. Está a perceber a questão? Os judeus tinham vistos
legítimos passados pela nossa legação e mesmo assim não puderam entrar
no país! Ou seja, a pevide só deixa entrar em Portugal quem entende."

"Mas isso é um completo desrespeito pela nossa legação, senhor
embaixador!"

O chefe da legação identificou outro documento na mesma pasta.
"A quem o diz!" Voltou o documento para o interlocutor. "Agora olhe

para esta carta que a pevide enviou à companhia de navegação Marcus &
Harting e que chegou às mãos do nosso consulado em Hamburgo." Apontou
para umas linhas datilografadas na missiva. "Está a ver aqui? Os tipos
informaram a companhia de que podia vender um bilhete de transporte para
Lisboa a este judeu sem que fosse preciso o visto consular, uma vez que a
própria pevide já lhe tinha concedido residência. Percebe? A PVDE anda a
dizer às companhias de navegação que os nossos vistos são irrelevantes! O
que interessa é se a pevide autoriza ou não a entrada no país!"

"Eles não podem fazer isso..."
"Mas fazem! E é por isso, meu caro, que temos de nos movimentar com

muito cuidado. Não posso passar os vistos aos seus doze judeus sem o
acordo da pevide porque se o fizesse não só eles não entrariam na mesma
em Portugal como ainda por cima estaria a dar argumentos à pevide para
nos pôr na sua dependência. Isso eu não posso aceitar, como deve
compreender."

Ou seja, percebeu Artur com desânimo, o ministro plenipotenciário não
iria passar os vistos. O que queria dizer que não conseguiria resolver o
problema do doutor Rosenthal.

"Muito bem, senhor embaixador", despediu-se, desapontado. "Agradeço
a sua atenção."

Deu meia volta e reencaminhou-se para o seu gabinete a matutar em
alternativas. Voltou a pensar num contato de que dispunha na embaixada
americana, um dos adidos militares que conhecera numa recepção oferecida
pela Luftwaffe, mas depressa abandonou a ideia; já a havia explorado



anteriormente e não dera em nada. A verdade era que, se a embaixada dos
Estados Unidos tinha à porta uma multidão de judeus desesperados por
vistos e não satisfazia os pedidos, também não iria atender uma solicitação
sua. De resto, se fora incapaz de persuadir o seu próprio embaixador, muito
menos conseguiria convencer os americanos.

Sentou-se à secretária, desanimado. Como sempre nos momentos em
que se sentia em baixo, e também noutras circunstâncias, abriu a gaveta e
retirou o exemplar de O Crime do Padre Amaro que ali guardava. Do
interior do livro de Eça de Queirós extraiu a fotografia do filho e
contemplou-a. A imagem do menino de dois anos, com os cabelos
encaracolados e os olhos bem abertos, funcionava como um bálsamo.
Sentiu-se mais apaziguado. Num mundo tão cruel como aquele, era bom
saber que tinha um filho abrigado numa ilha perdida no Atlântico. Que
mundo aquele! Podia ser que...

"Senhor coronel?"
Desviou os olhos do cliché e viu uma das secretárias da legação

plantada à porta do gabinete.
"Hã?"
"Está aqui um... um senhor para si."
"Quem é?"
Afogueada, a secretária parecia embaraçada, ou talvez fosse intimidada,

e respondeu em voz baixa, quase como se segredasse.
"Um alemão."
"Sim, mas quem?"
Os olhos da mulher estavam quase assustados.
"É das SS."
Artur ficou a olhar para ela, estarrecido. Das SS? Quem seria o alemão

da força comandada por Heinrich Himmler que quereria falar com ele?
Tratar-se-ia de algum assunto ligado à cooperação militar? Mas que raio de
hora o homem havia escolhido para vir à legação portuguesa lidar com tal
questão!

"Ele que entre."
A secretária desapareceu e, segundos mais tarde, um homem fardado de

negro com calças largas à cavaleiro e botas reluzentes entrou no gabinete.
Era loiro, de olhos azuis pequenos, o cabelo cortado quase à escovinha, e
trazia atada ao braço esquerdo uma faixa vermelha com a cruz gamada.



“Herr coronel Teixeira?", saudou o homem, estendendo o braço em
saudação romana. "Heil Hitler!" A seguir apresentou-lhe a mão para o
cumprimentar. "Sou o coronel Klaus Engelhardt, da Allgemeine SS. Como
está?"

O visitante falara em inglês e ambos apertaram as mãos.
"Senhor coronel, tenho muito gosto em conhecê-lo. Bem-vindo à nossa

legação."
"Danke schön."
"Quer tomar alguma coisa?"
Com os olhos miúdos e irrequietos a saltitarem pelo gabinete e a

registrarem tudo o que via como uma máquina fotográfica, o visitante fez
um gesto negativo com a mão.

"Nein, danke."
"Um uísque, Schnaps, um café..."
"Nein, danke."
O coronel Engelhardt não viera para uma visita social nem pelos vistos

o disfarçava. Enquanto o alemão inspecionava o gabinete, decerto hábito de
controlador, o português espreitou-lhe os galões. A Allgemeine SS era a
unidade encarregada da política racial da Alemanha. O assunto que ali o
trouxera não poderia estar relacionado com a cooperação militar.

"Não se quer sentar?"
"Não vale a pena, Herr coronel", voltou a recusar o oficial das SS em

tom sempre enérgico. "Vim para uma visita rápida."
"Muito bem. De que se trata?"
O alemão meteu a mão ao bolso interior do casaco negro e extraiu uma

fotografia, que voltou na direção do anfitrião.
"Conhece este Jude?"
A imagem mostrava o doutor Rosenthal.
"Sim, é o meu... enfim, é o médico da minha mulher. Por quê?" "Fui

informado de que o senhor coronel está a fazer esforços no sentido de
conseguir que o seu país o acolha. Correto?" "Sim, é verdade."

O oficial das SS guardou a fotografia no casaco.
"Assim sendo, Herr coronel Teixeira, pedia-lhe o favor de pôr fim a

esses esforços."
"Não quer que eu ajude o doutor Rosenthal a sair da Alemanha?"
"Não."
"Por quê?"



"Porque não."
Artur contraiu as pálpebras, tentando ler o rosto impenetrável do

interlocutor.
"Desculpe, mas não estou a entender", disse. "Que eu saiba a Alemanha

está a encorajar a emigração dos judeus. Se os judeus não estão a sair em
maior número não é porque a Alemanha não queira, porque quer, mas por
não haver países que lhes concedam asilo. Assim sendo, por que razão o
senhor coronel se opõe a que os judeus saiam da Alemanha?"

"Não me oponho à saída dos judeus", esclareceu o coronel Engelhardt.
"Oponho-me é à saída deste judeu em particular." "Por quê?"

O oficial das SS hesitou, como se ponderasse o que poderia ou deveria
dizer.

"Digamos que tenho um interesse privado no assunto." Fez-se uma
pausa, como se o alemão considerasse ter dito o suficiente e o português
aguardasse que ele dissesse mais.

"Compreendo", assentiu Artur, na verdade sem compreender. "Mas tem
de me dar uma explicação mais fundamentada, caso contrário não vejo
como aceder à sua solicitação."

O rosto do coronel Engelhardt enrubesceu.
"São assuntos da minha vida privada."
"Mesmo assim."
O alemão hesitou. Era notório que não queria abrir o jogo, mas Artur

forçava-o e ele ponderava as alternativas. Não tinha nenhuma, como
depressa percebeu.

"Sehr guf”, disse, conformando-se à inevitabilidade de explicar as suas
razões. "O doutor Rosenthal está a tratar da minha mulher na sua clínica."

O português percebeu. Tratava-se do tal oficial das SS cuja mulher era
paciente do doutor Rosenthal.

"Estou vendo."
"Acontece que tenho razões para acreditar que este judeu anda a intrujar

a Brunhild. Estou à espera do momento certo para o deter e enviar para um
campo de concentração por violação das leis raciais. Ou seja, ao exercer
medicina cometeu um crime e não pode por isso sair do país. Tem de ser
punido."

"Se assim é, puna-o. O que o impede?"
O homem da SS afinou a voz, embaraçado.



“A altura não é adequada, receio bem. Apesar da notória falta de
resultados, a minha Brunhild permanece na ilusão de que será curada,
coitada. Não posso cortar-lhe a esperança neste momento." Fitou o
português com intensidade. “Foi por isso que aqui vim. De militar para
militar, peço-lhe o favor, Herr coronel Teixeira, de não retirar este judeu da
Alemanha." Fechou o punho, ameaçador. “Esse Schwein... esse porco tem
de pagar pelas mentiras com que anda a trapacear a minha mulher!"

“Pois, estou a entender."
“Posso contar consigo, Herr coronel Teixeira?"
Artur não via como proceder perante um tal pedido; não gostaria de

desagradar ao alemão, pois nunca se sabia se ele lhe viria a ser útil na
atividade profissional, mas não com uma coisa daquelas.

“Bem, quer dizer..."
Vendo o anfitrião vacilar, o coronel Engelhardt deu dois passos em

frente, encostou-se à secretária e pousou a mão sobre a fotografia da criança
que o anfitrião deixara inadvertidamente ali pousada.

“É o seu filho?"
O português não soube o que responder. Que estupidez ter deixado a

fotografia ali à vista dos olhares indiscretos!
“Bem..."
“O senhor coronel tem a sorte de ter um filho", sentenciou o oficial das

SS. “Já eu estou condenado a não os ter porque a minha Brunhild sofre de
um problema do sistema reprodutivo. Não imagina como é dolorosa a
situação. Pois é nessa dor que este judeu mexe e remexe quando anda a
vender ilusões à minha mulher. Mas vai ter de pagar pelo que lhe fez e está
a fazer, e é por isso que lhe peço, Herr coronel Teixeira, que não lhe
conceda nenhum visto. Ajude os judeus que quiser, nós lhe agradecemos
porque não os queremos aqui, mas quanto a esse médico judeu... deixe-o
para mim. Quando o momento certo chegar, e vai chegar, ele pagará."
Voltou a encarar Artur com intensidade. “Posso contar consigo, Herr
coronel Teixeira?"

A pergunta era direta e não deixou a Artur grande margem de recuo.
“Não lhe posso garantir nada, senhor coronel", respondeu, evasivo.

“Como sabe, obedeço a ordens do meu governo."
“Ach, mas estou certo de que na altura própria, caso apareça um visto

para esse judeu sabujo, saberá fazer-me o jeito. Posso contar consigo?"



Estava fora de questão o adido militar português assumir um
compromisso daqueles, mas também não podia afrontar o interlocutor
diretamente.

“Vou ver o que posso fazer."
O coronel Engelhardt sorriu, como se tivesse obtido o que queria. Bateu

com os saltos das botas, fez uma curta vênia e estendeu a mão para se
despedir de Artur.

"Sabia que podia contar consigo, Herr coronel Teixeira."
"Tenha um bom dia, senhor coronel."
O oficial das SS dirigiu-se à porta do gabinete, virou-se e, de novo em

sentido, estendeu o braço em saudação romana.
"Heil Hitler!"
A seguir bateu de novo com os saltos das botas, fez outra vênia,

endireitou-se, deu meia volta e desapareceu quase em passo marcial em
direção à saída.

De novo sozinho no gabinete, Artur sentou-se e pousou os olhos
desconsolados na fotografia do filho. Realmente, que mundo aquele! Pegou
no cliché que Eugênia lhe remetera e devolveu-o a O Crime do Padre
Amaro, que de imediato guardou de novo na gaveta. Depois recostou-se no
assento e passou em revista tudo o que acontecera na última hora. Os
obstáculos levantados pelo embaixador e a visita do coronel das SS
obrigavam-no a entregar-se à terrível evidência.

O doutor Rosenthal estava perdido.



XIV

Foi com um indisfarçável sentimento de alívio que Nadejda cruzou a
porta do Clube Lusitano e se dirigiu à recepção. Para começar a cumprir a
sua parte do acordo, Wong exigira "pagamento" à cabeça, ou seja, quisera
primeiro passar a semana de idílio com a sua taxi-girl favorita. Não foram
sete noites fáceis para a russa, chegara a vomitar três vezes, não sabia se por
causa do bebé que trazia no ventre se da imagem repelente do patrão a tocá-
la de maneiras que lhe causavam a mais viva repulsa, mas o suplício
chegara ao termo e ela iniciava enfim o percurso para sair de Xangai.

Os primeiros passos foram dados nesse dia e levaram-na ao clube
português da cidade.

"Please, ma'am", disse quando se encostou ao balcão e interpelou a
funcionária. "Posso falar com o senhor Zavier?" "Doutor Xavier", corrigiu a
recepcionista, aparentemente vexada pelo erro da visitante. "O doutor está à
sua espera?" "Não. Mas venho recomendada por um amigo comum." A
mulher que se encontrava na recepção, uma euroasiática que se entretinha a
fazer malha, depositou as lãs no chão, levantou-se e deu a volta ao balcão,
indicando à visitante que a seguisse.

"Acompanhe-me, por favor."
Subiram as escadas impecavelmente enceradas e percorreram um longo

corredor até se imobilizarem num átrio acolhedor, diante de uma porta com
uma pequena placa prateada a dizer Presidente.

A recepcionista deu dois toques ligeiros na madeira com os nós dos
dedos.

"Um momento", respondeu um homem que se encontrava para lá da
porta numa língua que a russa não reconheceu, presumivelmente português.
"Já vou."

A recepcionista sorriu à visitante, como se dissesse que teriam de ter um
pouco de paciência e aguardar. Nadejda aproveitou para estudar o átrio
onde se encontravam, estranhando sobretudo a decoração; não era
propriamente chinesa, embora incluísse algumas peças da China, em
particular vasos e outros recipientes de porcelana, além de estatuetas de
marfim e de madeira. Os principais objetos de decoração, contudo, eram
azulejos, coisa que ela nunca tinha visto em parte alguma. Havia ainda



alguns móveis em madeiras exóticas que não existiam naquela zona da
Ásia.

O que achou mais surpreendente, porém, foram os retratos que
emolduravam as paredes do corredor; não mostravam pessoas com traços
asiáticos, como Custódio, a recepcionista do clube e todos os portugueses
que ela vira nas ruas de Xangai ou com quem dançara no Majestic, mas
figuras europeias em trajes antigos.

Uma delas, o desenho de um homem de barba e uma pala sobre um
olho, atraiu especialmente a sua atenção.

"Camões", identificou a recepcionista, vendo-a tão interessada naquela
imagem. "O grande poeta português."

Um país de poetas, pois. A ideia não desagradava a Nadejda, embora
presumisse que não fosse inteiramente rigorosa. Custódio contara-lhe
alguma coisa sobre os seus antepassados portugueses. Do povo em geral
pouco aprendeu, a não ser que tinham sido os primeiros europeus a vir para
a Ásia, mesmo antes dos ingleses, um feito que não lhe pareceu de
menosprezar.

Sobre os portugueses de Xangai, contudo, já sabia alguma coisa. O
antigo namorado revelara-lhe que, depois dos ingleses e dos russos, os
portugueses constituíam a terceira maior comunidade europeia nas
concessões internacionais, embora a definição de europeia fosse aqui um
pouco lata, dadas as evidentes misturas com sangue chinês. De qualquer
modo, havia até mais portugueses na cidade do que franceses, o que achou
espantoso.

Custódio contara-lhe que os elementos da comunidade tinham várias
paróquias católicas e a sua principal igreja era a do Sagrado Coração, onde
decorrera a missa fúnebre do antigo namorado. A igreja situava-se em
Hongkew, de momento no setor japonês, que Nadejda de resto evitava. Um
cliente inglês chegara mesmo a dizer-lhe que os portugueses de Xangai
eram os únicos mestiços que ele tolerava. Quando lhe perguntou por que, o
inglês rira. "Porque frequentam escolas inglesas e falam inglês", respondera
ele, "mas sobretudo porque são leais aos patrões nas firmas inglesas e têm
boas equipas de futebol."

Já os chineses desdenhavam-nos, descobriu a russa, por serem mestiços
e por recusarem qualquer identificação com a China, enquanto os japoneses
pareciam respeitá-los. "Por razões históricas", explicara-lhe um major do
Exército Imperial com quem dançara na semana anterior, sem desenvolver a



resposta a não ser com uma breve referência ao que designou "tremendo
impacto dos portugueses na gloriosa história do Japão".

A porta na qual a recepcionista batera alguns minutos antes abriu-se de
repente e um homem de terno e gravata, com ar de asiático ocidentalizado,
espreitou para o corredor.

"O que é, Flora?"
O homem falara na mesma língua estranha que Nadejda deduziu ser

português. A recepcionista, no entanto, e decerto por deferência para com a
visitante, respondeu em inglês.

"Esta menina quer falar consigo, doutor Xavier."
O presidente do Clube Lusitano olhou para a loira e hesitou, talvez

admirado por ver ali uma garota que evidentemente não pertencia à
comunidade portuguesa de Xangai.

"Please, come in", convidou-a logo que se refez da surpresa, mudando
também ele para o inglês. "Por favor, entre."

O gabinete do doutor Xavier era um espaço acolhedor repleto de livros;
a visitante reconheceu títulos em inglês e outros numa língua que supôs ser
português. Atrás da secretária de mogno estava pendurada uma enorme
bandeira verde e vermelha e, pregadas nas paredes, viu diversas fotografias.
Uma mostrava o rosto anguloso de um homem em pose austera, o nome
Salazar impresso em baixo, e três clichés exibiam monumentos antigos:
uma torre quinhentista junto às margens de um vasto rio, um longo mosteiro
à beira de uma rua larga e um castelo no alto de uma colina verdejante.

Intrigada com a originalidade dos edifícios captados pelas fotografias,
Nadejda fez um gesto a indicá-las.

"Que sítios são estes?", quis saber. "Macau?"
O presidente do Clube Lusitano riu-se e, virando-se para as imagens da

Torre de Belém, do Mosteiro dos Jerônimos e do Castelo de São Jorge,
contemplou-as com um súbito suspiro melancólico.

"Portugal", indicou. "A minha pátria amada. E a mais bela terra do
mundo, sabia?" Apontou para as fotografias. "A nossa capital, Lisboa, é o
centro de um império como nunca houve outro à face da Terra, um império
erguido como se ergue um sonho, não essencialmente à custa de guerras,
embora também as houvesse, mas de amor."

"Amor?", estranhou ela. "Como se ergue um império com amor?"
O doutor Xavier deitou a mão ao coração.



"Olhe para mim e para todos os portugueses de Xangai, por exemplo. O
que somos nós senão frutos do amor entre portugueses e chinesas? Vá a
Goa e verá o mesmo com as indianas, em África com as africanas e no
Brasil com as Índias. É um império do amor! Haverá coisa mais bonita?"

Nadejda estava impressionada com a paixão que ele depositava nas suas
palavras.

"Já vi que gosta muito do seu país", constatou. "Quanto tempo viveu o
senhor em Portugal?"

O presidente do Clube Lusitano abriu os braços num gesto de
resignação.

"Nunca lá fui."
"Perdão?", surpreendeu-se a russa. "Então como pode dizer que é o país

mais bonito do mundo?"
"Porque é", devolveu ele com grande convicção, o fervor sempre

presente na maneira como falava de Portugal. "Porque sei que é. Porque o
meu coração me diz que é. Porque quando olho para a minha bandeira ela
me diz quem eu sou. Porque quando vejo um português de Xangai ou um
macaense ou um timorense ou um goês ou qualquer outro descendente de
portugueses na Ásia, como em Malaca, nas Flores ou nas Molucas, sei que
todos partilhamos esta coisa maravilhosa que é ser português. Não lhe sei
explicar, menina, além de dizer que, apesar de serem raros os portugueses
de Xangai ou de qualquer outra parte da Ásia que alguma vez visitaram a
Metrópole, todos guardam dentro de si a nostalgia da pátria amada."
Encolheu os ombros. "Talvez o que sinto seja uma miragem e este grande
Portugal que nós aqui na Ásia idealizamos nem sequer exista. Se calhar não
passa mesmo de uma fantasia romântica de euroasiáticos sonhadores, não
digo que não, até porque o nosso país praticamente ignora-nos, o que muito
nos custa e temos até uma certa dificuldade em compreender. Mas gostamos
de imaginar que, apesar de nos ter esquecido, Portugal é o nosso pai. Somos
portugueses e isso basta-nos para estarmos de bem conosco e com o mundo.
Tenho estes olhos de asiático, é certo, mas aqui no peito bate um coração
lusitano."

Ao ouvi-lo falar assim, a russa achou que tinha acertado na sua primeira
impressão e entendeu por que tinha gostado de Custódio.

"Um país de poetas."
O responsável do Clube Lusitano respondeu com um sorriso tímido,

talvez receando ter exposto demasiado a alma. Fez à visitante sinal de que



se sentasse na cadeira diante da secretária e ele próprio acomodou-se no
lugar.

"Então o que a traz por cá, menina?"
A russa abriu a carteira e tirou um pequeno cartão.
"Chamo-me Nadejda Skuratova e venho da parte do senhor Wong, do

Majestic Café", apresentou-se, entregando o cartão ao interlocutor. "Ele
disse que o senhor me ajudaria."

O doutor Xavier examinou o cartão e em particular a assinatura,
confirmando a sua autenticidade.

"Hmm... o senhor Wong. Ele tem um estabelecimento em Macau e outro
em Hong Kong e por vezes leva-me coisas para lá. Sabe como é, o nosso
clube mantém relações com o Clube Lusitano de Hong Kong e com o Clube
de Macau. Além de outras coisas relacionadas com os nossos negócios,
claro. Devo-lhe por isso uns favores." Devolveu o cartão à visitante.
"Estando a menina recomendada pelo senhor Wong, encontro-me
naturalmente ao seu serviço no que estiver ao alcance dos meus poderes.
Em que posso ajudá-la?"

"Gostaria de ir para Macau."
"Quer visitar Macau?"
"Não, quero ir viver para lá."
"Se assim é, sugiro que se dirija ao consulado geral de Portugal, no mil

e cinquenta da rue Lafayette, e meta os papéis." Nadejda respirou fundo.
"É que... não tenho passaporte. Está a ver, nasci russa e há uns anos fugi

de lá, pelo que o meu país me retirou a nacionalidade. Neste momento sou
apátrida."

Percebendo o problema, e o motivo pelo qual a garota viera com a
recomendação de Wong, o anfitrião afagou o queixo enquanto refletia na
questão.

"Estou a ver", anuiu pensativamente. "De qualquer modo, mesmo que
tivesse passaporte não seria fácil entrar em Macau. Por causa da guerra,
Portugal limitou o acesso à colônia e só lá podem entrar os chineses que
tenham família a viver na cidade e, claro, os portugueses. O que
evidentemente não é o seu caso. Para complicar as coisas, a menina é russa
e o governo do meu país desconfia dos russos."

"Sou russa mas não sou comunista."
O português fez um gesto a indicar o retrato de Salazar.



"Isso são subtilezas que escapam aos nossos governantes, receio bem",
indicou. "Além disso, há um problema administrativo sério. A menina não
tem passaporte."

A garota inclinou-se sobre a secretária, o coração apertado pela
ansiedade.

"Eu sei que são muitos obstáculos, senhor Xavier, mas não haverá
nenhuma forma de os contornar?", quase implorou. "O senhor Wong disse-
me que o senhor me poderia ajudar. Tive um namorado português chamado
Custódio Gonçalves, talvez isso valha alguma coisa. Sabe, faço tudo o que
for preciso, senhor Xavier." Fez uma pausa, para sublinhar a ideia. "Tudo."
Ao escutar a forma como ela enfatizara esta última palavra, o presidente do
Clube Lusitano alçou uma sobrancelha. Optou no entanto por ignorar as
múltiplas leituras que a atitude da visitante permitia e concentrou-se na
questão central. Colou as palmas das mãos uma à outra e entrelaçou os
dedos enquanto ponderava a melhor forma de expor o que tinha em mente.

"Há uma maneira."



XV

Quando o coronel Sawa entrou na sala para o pequeno-almoço já as
duas concubinas o aguardavam, devidamente maquilhadas e graciosas nos
seus chi pao coloridos. A mesa ostentava as iguarias japonesas que o senhor
da casa mais apreciava para a primeira refeição do dia: o arroz okayu, a
omelete tamagoyaki e as algas nori. Ainda de quimono, o japonês rosnou
algo incompreensível, mas a amah, que com o hábito aprendera a conhecê-
lo, entendeu e veio da cozinha com uma tigela fumegante.

"A sua sopa miso, meu amo."
O oficial do Kempeitai estava evidentemente ainda na ressaca da

noitada da véspera e tomou o pequeno-almoço devagar e com método,
lançando olhares ocasionais às suas concubinas, ambas perfiladas diante
dele e atentas aos seus mais pequenos desejos. Depois de engolir a sopa, o
arroz e a omeleta, voltou-se para os nori. Meteu uma alga à boca e, já mais
bem disposto, pegou noutras duas.

"Vocês estiveram ontem muito bem", disse com uma expressão de
aprovação. Balouçou afirmativamente a cabeça. "Hai. Muito bem mesmo."
Estendeu os nori às duas garotas como quem premiava os cães por bom
comportamento. "Tomem."

"Obrigada, meu amo."
Acabou o pequeno-almoço e espreguiçou-se.
"Gostaram da festa de ontem?"
As concubinas assentiram com aparente entusiasmo, fingido no caso de

Lian-hua, sincero no que dizia respeito a Ching-lan.
"Muito, meu amo."
"Sois potentíssimo."
O homem do Kempeitai grunhiu de satisfação.
"A nossa festinha foi uma celebração especial", acrescentou com

evidente contentamento. "Pela minha promoção."
Seria aquela a grande novidade anunciada na véspera? Fosse como

fosse, a Primeira Concubina reagiu com um gritinho de alegria e ambas se
desfizeram em vênias e aplaudiram.

"Parabéns, meu amo!"
"Ides passar a general?"
O homem da casa fez um gesto para se acalmarem.



"Não é esse tipo de promoção", esclareceu. "Foi-me atribuído um novo
posto, uma coisa de maior responsabilidade e prestígio do que recrutar
jugun-ianfu para a soldadesca, se é que me faço entender. Isso significa que
vamos despedir-nos de Pequim, percebem? Comecem a preparar as coisas
porque na próxima semana vamos viver numa terra totalmente diferente."

As garotas arregalaram os olhos, surpreendidas com a novidade.
"A sério?", exclamou a Primeira Concubina, começando a dar saltos de

entusiasmo. "Que bom! Que bom!"
A excitação de Ching-lan era compreensível. Viera do nada, os pais

camponeses tinham-na vendido ao oficial japonês e não possuía qualquer
ligação a Pequim. Ansiava na verdade por aventuras, cruzar horizontes e
conhecer mundo. Mas não era assim com Lian-hua. A sua família
encontrava-se na cidade, pois o pai estava na cadeia do Kempeitai e a mãe e
a irmã num apartamento alugado depois de a Universidade de Yenching se
ter transferido para Sichuan. Abandonar Pequim era para ela impensável.

"Mas... mas... senhor, temos mesmo de ir?", titubeou, chocada. "E que o
meu pai... a minha mãe..."

Endurecendo o olhar, o coronel Sawa desferiu um murro inesperado na
mesa que sobressaltou as duas chinesas.

"As minhas concubinas vão para onde eu for!", rugiu, como se o assunto
nem tivesse discussão. "Deem-se por muito satisfeitas por eu não vos pôr
num quartel a servirem de jugun-ianfu para confortar os valentes soldados
do Exército Imperial, entenderam?" Irritado com a resistência que intuía na
Segunda Concubina, o dono da casa levantou-se com brusquidão e saiu da
sala em passo rápido, seguindo para o quarto para vestir a farda.

A Primeira Concubina lançou a Lian-hua um olhar de repreensão,
censurando-a em silêncio por ter desagradado ao amo e assim as ter posto
em perigo, mas a Segunda Concubina tinha mais com que preocupar-se do
que com os estados de alma do japonês ou de Ching-lan. A notícia era um
desastre e só as suas consequências lhe interessavam. Como faria daí em
diante para se manter em contato com a família? Perder-se-iam
inevitavelmente. Além do mais, enquanto estivesse em Pequim tinha
sempre para onde fugir em caso de necessidade. Mas se iam para outra terra
ficava inteiramente nas mãos do seu senhor. Era de fato uma catástrofe.

Ouviram as botas do coronel ressoarem pelo corredor vindas do quarto e
Lian-hua, percebendo que não poderia evitar o inevitável mas precisava
imperativamente de obter informações sobre o seu destino, cortou-lhe o



caminho. Fez uma vênia respeitosa e ficou inclinada para a frente durante
alguns segundos, de modo a acentuar o seu arrependimento.

"As minhas sinceras desculpas, meu amo. Foi o meu coração de filha
obediente que por momentos falou mais alto. A verdade, no entanto, é que
para mim é uma honra infinita poder acompanhá-lo para onde quer que se
digne levar-me."

O oficial do Kempeitai condescendeu.
"Hai."
"Se não é indiscrição, meu amo, que outro posto mais importante haverá

que o de Pequim? Não estamos aqui tão bem?"
O coronel Sawa apertava ainda o cinto.
"Não andas a par das notícias, Hua?", perguntou em tom retórico. "Não

sabes que há guerra na Europa?"
"Já soube, senhor. Os ingleses e os alemães combatem uns contra os

outros."
O japonês atirou-lhe um olhar divertido.
"Oya! É raro encontrar uma concubina que segue a política

internacional e que sabe o que se passa por aquelas bandas", observou,
impressionado com os conhecimentos de Lian-hua. "Mas é isso, sim. Há
guerra na Europa entre os gaijin." Acabou de apertar o cinto e encarou-a.
"O importante, no entanto, é o que vai acontecer agora. Berlim apoia a
nossa ação libertadora na China enquanto Londres e Washington se opõem,
pelo que esta guerra que agora começou na Europa nos põe em rota de
colisão com a Inglaterra e os seus lacaios. O Japão está a repensar a sua
estratégia. O país tem de se precaver para a eventualidade de ser atraído
para este novo conflito e precisa de plantar células nas colônias asiáticas
das potências capitalistas europeias. Foi por isso que fui promovido,
entendes? As minhas novas funções serão ajudar a criar redes clandestinas
nessas possessões, núcleos subterrâneos para ativar em caso de guerra com
as potências europeias."

Não era preciso ser-se especialmente conhecedor de geografia para
perceber as consequências práticas do que aí vinha. As possessões
europeias na China situavam-se todas longe de Pequim. Em boa verdade,
ficavam na costa. Havia umas mais próximas, como Xangai, e outras mais
longínquas, como Hong Kong. "E... e para qual delas iremos nós, meu
amo?"



O coronel Sawa encaminhou-se para a porta. Abriu-a e ergueu um dedo
na direção do motorista, dando-lhe assim sinal de que sairia dentro de um
minuto. Voltou para trás e foi buscar a pasta de serviço. Apenas se deteve
quando passou de novo por Lian-hua.

"Para Macau."



XVI

Quando olhou para o relógio, Artur percebeu que teria de se apressar se
não queria perder o noticiário das sete da manhã. Saltou da cama e foi à
cozinha pôr a chaleira ao lume. A seguir, e enquanto a água aquecia,
dirigiu-se à sala e constatou que estava na hora em ponto. Anichou-se
diante do móvel da telefonia, premiu o botão e ligou-o, embora com
cuidado para manter o som baixo de modo que a vizinhança nada ouvisse.

"This is London", anunciou uma voz no alto-falante do aparelho. "Está a
escutar a BBC."

O tradicional jingle de station Identification entrou no ar e, como uma
sentinela às ordens da atualidade, o português permaneceu plantado diante
da telefonia à espera do início das notícias para saber se havia alguma
novidade importante e depois voltar à cozinha para tratar do chá.

A proibição de escutar emissões radiofônicas inimigas fora estendida a
todos os estrangeiros que viviam na Alemanha, sob pena de morte. Embora
possuísse estatuto diplomático, o que lhe garantia imunidade, Artur não
tinha a menor intenção de criar problemas com as autoridades alemãs, a
começar pelo polícia que guardava a rua do prédio onde vivia, o velho
Hans, e a acabar no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passou por isso a
ser discreto nas ocasiões em que escutava as emissões radiodifundidas de
Paris ou de Londres, pondo o rádio no volume mínimo. Tentara até adquirir
auscultadores, de modo a assegurar a mais completa discrição, mas
verificou que esses dispositivos estavam esgotados nas lojas de Berlim, o
que interpretou como um indício de que muitos alemães também escutavam
às escondidas as emissões estrangeiras.

"As rádios de Bruxelas e Haia estão a noticiar fortes combates nas
respetivas zonas de fronteira com a Alemanha", foi a frase de abertura do
noticiário inglês. "A BBC confirmou junto de Whitehall que as tropas
alemãs ocuparam o Luxemburgo e entraram em território da Bélgica e da
Holanda, no que parece uma grande operação de invasão destes países
como prelúdio à entrada em França. A Bélgica declarou o estado de
emergência, segundo informação veiculada pela rádio de Bruxelas. Os
exércitos francês, belga..."

Ao escutar as primeiras frases, Artur sentiu um baque no peito, como se
tivesse acabado de ser esmurrado com violência, e, esmagado pela



importância tremenda do acontecimento, deixou-se cair na poltrona diante
da telefonia.

"Meu Deus!"
A impressão que se apossou dele nesse momento foi a de que a hora da

verdade chegara enfim. Fukui bem o avisara na véspera! Os alemães,
dissera-lhe o amigo japonês, iriam avançar e contornar a linha Maginot.
Assim estava pelos vistos a suceder. Ainda bem que comunicara de
imediato a notícia ao seu ministro plenipotenciário, pensou Artur. Graças a
isso, Lisboa já devia estar informada.

Fosse como fosse, a grande tribulação começara e por fim ver-se-ia se a
Alemanha tinha músculo à altura da sua retórica ou se as potências
ocidentais iam devolvê-la ao seu lugar, como muitos esperavam. A França e
a Inglaterra não eram a Polônia, como o senhor Hitler decerto em breve
perceberia. Acabara de se iniciar a grande batalha.

"Olha lá, não te esqueceste da água ao lume, pois não?", interrompeu-o
Catarina, que passava de camisa de noite em direção à cozinha. "É que a
chaleira já..."

"Chiu!"
A mulher estacou, estranhando a cara de caso dele nesse momento, de

lábios entreabertos e olhar vidrado na telefonia, como se o noticiário fosse a
flauta que o hipnotizara.

"Aconteceu alguma coisa?"
O marido esboçou um gesto impaciente e indicou o móvel da telefonia,

de onde brotava uma voz em inglês, serena e monocórdica, a ler as notícias
dessa manhã de 10 de maio de 1940.

"Os alemães atacaram."
A confusão era generalizada na altura em que Artur abriu a porta e

entrou na legação portuguesa. Os funcionários corriam para a direita e para
a esquerda, num frenesim nervoso; dir-se-iam galinhas espavoridas. O
adido militar encaminhou-se para o gabinete do ministro plenipotenciário e
encontrou-o vazio.

"O senhor embaixador?", perguntou à secretária. "Onde está ele?"
"Partiu."
"Para onde?"
"Para Paris."
A informação deixou Artur atônito e de boca escancarada. Teria ouvido

bem? Talvez ela tivesse dito Pariser, numa referência à Pariser Platz, a



conhecida praça de Berlim.
"Para onde?"
"O senhor ministro seguiu ontem à noite de urgência para Paris", repetiu

a secretária. "Parece que teve a informação de que os alemães iam contornar
a linha Maginot e quis avisar o governo francês."

O adido militar ficou um longo momento embasbacado, sem saber o
que dizer nem pensar. Quem informara o embaixador Veiga Simões de que
os alemães estavam prestes a atacar a França contornando a Maginot havia
sido ele próprio, na véspera, depois de ter recebido a informação em
primeira mão de Fukui.

Comunicara-a ao ministro plenipotenciário na convicção de que ele
informaria Lisboa em mensagem cifrada antes de o Reichspost encerrar as
comunicações para o estrangeiro. Afinal não era Lisboa que desde o
princípio o embaixador queria informar. Era Paris!

Seria possível?
"A senhora tem a certeza do que me está a dizer?"
"Claro que tenho!", quase se ofendeu a secretária. "Fui eu mesma que o

acompanhei à estação e lhe comprei o bilhete. Ou o senhor coronel pensa
que me pus a inventar coisas?"

A evidência era a evidência, rendeu-se Artur, digerindo o incrível fato
de que o ministro plenipotenciário de Portugal em Berlim decidira deslocar-
se a França numa altura daquelas para prestar contas a um governo
estrangeiro. Sempre soubera que Veiga Simões era francófono, mas...
àquele ponto?

"Quem o está a substituir?"
"O senhor cônsul." Baixou a voz, em jeito de confidência. "Não se está

a sair muito bem, se quer saber a minha opinião. É uma joia de pessoa, isso
nem se discute, mas dos assuntos políticos e militares não percebe muito,
receio bem."

A confusão instalada na legação parecia confirmar esta avaliação das
capacidades do cônsul. Percebendo que as circunstâncias exigiam que
assumisse um papel mais ativo, o adido militar preparou-se para um longo
dia de trabalho.

A manhã foi atribulada. Depois de conversar com o cônsul sobre o que
precisava de ser feito, Artur pôs todo o pessoal na legação portuguesa a
preparar relatórios com a informação disponível e com a devida análise da



situação para remeter para Lisboa na mala diplomática do voo desse dia da
Aero-Portuguesa.

Além disso, mandou ligar os três aparelhos de telefonia que existiam no
edifício, um em cada estação dos países beligerantes. O do gabinete do
embaixador fora sintonizado na rádio de Berlim e era monitorizado pela
secretária, o do cônsul captava a emissão de Paris e o do adido militar
reproduzia a BBC. Sempre que havia uma novidade importante, quem a
recebia comunicava-a de imediato aos restantes de modo que todos
pudessem estabelecer uma imagem de conjunto da evolução dos
acontecimentos na frente e na retaguarda.

"...de Downing Street acabou de anunciar que o primeiro-ministro, o
senhor Neville Chamberlain, entregou hoje o seu pedido de demissão ao rei
Jorge", noticiou o locutor inglês no tom lacônico de quem comunicava o
resultado de um jogo entre o Tottenham Hotspur e o Nottingham Forest.
"Uma fonte do Palácio de Buckingham acabou de confirmar que sua
majestade recebeu o pedido e já convocou o Primeiro Lorde do
Almirantado, o senhor Winston Churchill, para o convidar para a chefia do
governo. A mesma fonte revelou que o nome de mister Churchill terá sido
acordado entre o primeiro-ministro demissionário e o ministro dos Assuntos
do Reino, o senhor Anthony Eden, após consultas que..."

Artur deu um salto do lugar e encaminhou-se apressadamente para o
gabinete do cônsul, cumprindo a sua obrigação de partilhar com ele
qualquer informação pertinente que lhe chegasse.

"O governo inglês caiu!", anunciou ao irromper no escritório do
responsável interino da legação. "Está agora a dar na BBC." O cônsul ficou
momentaneamente paralisado enquanto digeria a notícia.

"Com a breca!"
Um alvoroço percorreu a legação à medida que a informação se

espalhava pelo edifício. O cônsul foi de imediato ao gabinete do adido
militar para escutar a BBC e os outros funcionários apareceram instantes
mais tarde.

"O que significará isto?", questionou o cônsul. "Será que os bifes estão
a ensaiar uma manobra para arranjarem uma desculpa e saírem da guerra,
agora que ela lhes bateu mesmo à porta?" "Nem pensar!", defendeu o adido
cultural, um anglófono inveterado. "O novo primeiro-ministro é um durão.
Nunca o ouviu falar?"

"Quem é o tipo?"



"É o Primeiro Lorde do Almirantado, o tal William Churchill. O meu tio
chegou a..."

"Winston", corrigiu Artur. "Winston Churchill."
"Pois, isso. Dizia eu que o meu tio chegou a conhecê-lo em Lourenço

Marques, quando o gajo fugiu dos bôers e apareceu por lá no tempo da
guerra na África do Sul. Parece que é um sujeito teso."

"Se assim é, esta demissão prova que os ingleses não brincam em
serviço, hem?"

"É para que veja!", assentiu o adido cultural. "No exato dia em que os
alemães entram em França e enfrentam o exército inglês, os ingleses
mudam o governo e metem um durão a primeiro-ministro! É d'homem!"

"É coincidência..."
"Acha, senhor cônsul? Não se esqueça que, quando foi aquela

trapalhada por causa da Checoslováquia, o senhor Chamberlain saiu aqui de
Munique e disse que o acordo que assinara com a Alemanha representava a
paz no nosso tempo. Ora como estes acontecimentos provam justamente o
contrário, os ingleses... upa!, despacharam-no enquanto o diabo esfrega um
olho. Chama-se a isto assumir responsabilidades, senhor cônsul. Com os
bifes é assim!"

"O Chamberlain já andava aflito por causa da entrada dos alemães na
Noruega, doutor. Não vê que..."

O telefone instalado sobre a secretária de Artur começou nesse
momento a tocar. Ignorando a discussão que se desencadeara em torno da
demissão do primeiro-ministro britânico e da nomeação do seu substituto, o
adido militar precipitou-se sobre o aparelho e atendeu.

"Artur-san", interpelou-o do outro lado da linha a voz familiar de Fukui.
"Precisamos de falar com urgência."

"Meu caro, isto de repente voltou a animar, hem? O meu amigo bem me
avisou. Pensa que os alemães têm mesmo dentes para tamanha
empreitada?"

"Isto é um perfeito desastre para o Japão", devolveu o japonês,
ignorando a pergunta. "Para ser sincero, e apesar de ter previsto isto, ainda
estou em estado de choque."

"O que aconteceu?"
"São as loucuras que se passam no meu país. Sabe, o Estado- Maior do

Exército japonês tinha decidido em segredo começar a retirar gradualmente
da China. Uma decisão sensata, se quer que lhe diga, porque esta maldita



guerra contra os chineses está nos arrastando para um atoleiro. Acontece
que acabei de ser informado de que a ofensiva agora lançada pelos alemães
contra os ingleses e os franceses fez os idiotas dos nossos generais
mudarem de ideias. Não é nada que eu não tivesse previsto, mas ainda
assim alimentava a esperança de que desta vez aqueles cretinos tivessem
juízo. Mas não. Estão deslumbrados com as vitórias alemãs, os palermas, e
já acham que, não só são capazes de submeter a China, como também o
Japão está em condições de enfrentar a Inglaterra e a América!"

"Está brincando..."
"É uma perfeita loucura, Artur-san! Agora pensam que são capazes de

defrontar todo o Ocidente. Dizem que não podemos perder o comboio posto
em marcha pelos alemães e que chegou a hora de..."

"Fukui, acha boa ideia falar sobre isto ao telefone?"
A voz do outro lado hesitou; nenhum diplomata em Berlim ignorava

que as linhas telefônicas das embaixadas estavam sob vigilância.
"Tem razão, Artur-san", disse o japonês, caindo em si. "Estou de tal

modo chocado com as notícias que acabaram de me ser dadas que perdi a
noção das coisas."

"E melhor falarmos depois, não?"
"Espere, tenho uma importante novidade para lhe dar", apressou-se

Fukui a acrescentar. "Lembra-se daquelas doze pessoas que o meu
honorável amigo está a tentar tirar daqui?'

Fukui referia-se ao doutor Rosenthal e à família, percebeu Artur.
"Sim. O que aconteceu?"
"Talvez lhe tenha encontrado uma solução, Artur-san."
O português arregalou os olhos.
"A sério?"
"Mas é preciso agir muito depressa. Tenho informação de que, por causa

das operações militares desencadeadas esta madrugada, muitas fronteiras
europeias vão fechar-se esta noite e a oportunidade ficará para sempre
perdida."

"O que preciso de fazer?"
"Comece por alertar imediatamente as pessoas em causa no sentido de

estarem preparadas para partir a meio da tarde. Vou entretanto mandar um
estafeta aí à sua legação para lhe levar certos documentos que lhe
permitirão emitir os vistos para esses viajantes. Mas a emissão não pode



levar vários dias, entendeu? Tem de ser feita numa ou duas horas, no
máximo. Comece a tratar já do caso."

"Isso não é possível, meu caro. Como sabe, precisamos primeiro de
contatar Lisboa a solicitar autorização para a emissão dos vistos. Como as
comunicações estão outra vez interrompidas devido às operações militares
em curso, teremos de usar um correio que leve o pedido em mão. Além
disso, a resposta do nosso ministério, se for positiva, leva tempo, até porque
requer ainda uma autorização prévia da nossa polícia e isso não se obtém
assim do pé para a mão..."

Ao ouvir esta resposta, Fukui ficou um longo momento em silêncio.
Quando voltou a falar, a sua voz perdera vitalidade e adquirira uma
tonalidade lúgubre.

"Se assim é, Artur-san, os seus doze amigos estão perdidos."
Não era o que o adido militar português queria escutar. Precisava de

tempo para conseguir os vistos, não havia modo de contornar o problema,
mas o fato é que o diplomata japonês tornara claro que o tempo era um luxo
de que nesse momento não dispunham.

Na sua ansiedade, Artur passou os olhos pelas pessoas que se haviam
juntado no seu gabinete para comentar as importantes notícias do dia e
fixou-se numa delas. O cônsul. Se queria salvar o doutor Rosenthal,
percebeu, teria de o convencer a autorizar a emissão dos vistos sem
previamente consultar o ministério e a PVDE em Lisboa. Com o
embaixador fora do caminho, talvez o cônsul se mostrasse mais maleável.

Convencê-lo não seria simples, bem entendido, mas a realidade é que
não tinha alternativas.

"Mande-me o seu estafeta."
A primeira coisa que Artur estranhou quando saiu à rua com a pasta na

mão foram os inusitados sorrisos das pessoas que encontrou na parada do
eléctrico. Embora se sentisse fatigado com a pressão das duas horas
anteriores, pois convencer o cônsul a passar os doze vistos não fora fácil, o
ambiente alegre que encontrou na parada era de tal modo desconcertante
que o deixou perplexo. Estariam os alemães assim tão confiantes de que a
sua Wehrmacht seria capaz de derrotar de uma única assentada o conjunto
dos exércitos inglês, francês, belga e holandês? Tudo aquilo lhe parecia
uma loucura.

“Wunderbar!", exclamou um idoso com um largo sorriso na cara
enrugada, repetindo até à exaustão a expressão maravilha em alemão.



“Wunderbar! Wunderbar!"
"Unglaublich, nicht wabr?”, devolveu uma dona de casa de faces

rosadas. “Incrível, não é?"
O que raio haveria assim de tão maravilhoso e incrível naquela

ofensiva?, interrogou-se Artur, ainda atônito com o ambiente festivo. O que
diabo lhe estaria a escapar?

Ainda matutava no assunto quando o eléctrico chegou à parada e mais
espantado ficou no momento em que entrou no veículo e se deparou com o
ar efusivo dos passageiros, a maior parte a cantar em coro músicas
tradicionais populares, alegres e de melodias simples. Que mosca teria
mordido os alemães, habitualmente tão circunspectos, para se comportarem
daquela maneira tão extraordinária? Defrontar os ingleses e os franceses no
campo de batalha seria motivo para tanta alegria? Quem entenderia aquela
gente?

“Frieden!", dizia um dos passageiros. “A paz!"
“Der Frieden kommt!", confirmava outro. “Vem aí a paz!"
Paz?, admirou-se Artur, cada vez mais intrigado. Do que estava aquela

gente a falar? Teria havido distribuição gratuita de cerveja e os alemães
andavam todos bêbados?

“Entschuldigung", intrometeu-se, incapaz de permanecer calado perante
tal mistério, dirigindo-se a um homem de terno e gravata que lhe pareceu
suficientemente culto para falar uma língua estrangeira. “Aconteceu alguma
coisa?"

Formulou a pergunta em inglês e em francês, como muitas vezes
quando não sabia se o destinatário dominava alguma língua estrangeira.

"É a paz, m'sieur", devolveu o alemão num francês rudimentar, tão
satisfeito que até os olhos acinzentados se riam. "A guerra acabou."

Tudo aquilo era novidade para o português.
"Perdão?"
"O senhor não sabe que Chamberlain se demitiu? O governo inglês

caiu! A Inglaterra aceitou as nossas exigências e a guerra terminou!"
"Dizem que os nossos soldados dançam com as demoiselles", atalhou

um outro passageiro, também em francês, embora mais fluente. "Toda esta
guerra não passou de um pesadelo que já acabou. A paz chegou!"

"Os senhores têm a certeza?"
"Absoluta. Chamberlain foi afastado. Parece que o rei de Inglaterra o

obrigou a sair. O Eden vai agora substituí-lo."



"Qual Eden qual carapuça!", cortou o outro passageiro que falava
francês. "Esse é judeu, le petit con. O rei não vai nada entregar o governo a
um judeu, era o que mais faltava! O rei assumiu ele próprio a condução do
país. Já apresentou um plano de paz e tudo!"

A verdade abateu-se nesse instante sobre Artur. As referências a
Anthony Eden como substituto de Chamberlain e como judeu, duas coisas
que o português sabia serem falsas, e a afirmação de que o rei assumira o
poder foram as pistas que o fizeram perceber o que estava realmente a
acontecer.

Boatos. Tudo aquilo eram provavelmente boatos. Como sempre
acontecia por estarem impossibilitados de confiar nas notícias, os alemães
embriagavam-se com o primeiro rumor que alguém pusera a circular. A
única coisa segura em toda aquela história que pelos vistos percorria Berlim
era que Chamberlain se havia demitido. A partir daí fora aparentemente
construída toda uma ficção assente no medo da guerra e no tradicional
equívoco alemão em torno do verdadeiro papel do rei na monarquia inglesa.
Artur sabia que os alemães estavam habituados a líderes absolutos, chefes
que concentravam em si todo o poder, e por isso tinham dificuldade em
entender o sistema parlamentar inglês, no qual o monarca, embora figura de
proa do país, não detinha qualquer poder real. Uma coisa dessas era
incompreensível para os alemães e estava na origem de muitos dos rumores
que periodicamente circulavam na Alemanha.

"Ach! O nosso Führer é esperto, hem?"
"Graças a Deus e... Heil Hitler!"
O eléctrico passava nesse momento pela Wilhelmstrasse e os

passageiros viram uma multidão concentrar-se na zona da chancelaria. Toda
a gente sorria e muitos estranhos abraçavam-se na rua para celebrar a boa
nova. Um dos viajantes meteu a cabeça para fora da janela com a ideia de
questionar os transeuntes.

"Was ist los?”, perguntou. “O que se passa?"
“Os combates já pararam em França", foi a resposta. "O Führer vai

discursar às três da tarde para anunciar a paz!" Um frêmito de excitação
percorreu o eléctrico e o sino de parada começou a repicar com insistência.
O veículo deteve-se e muitos passageiros, talvez mais de metade, saltaram
para a rua com a ideia de assistir ao discurso de Hitler. Sentado no seu
lugar, Artur ficou a vê-los encaminharem-se a sós ou em grupos, alegres e a
cantarolar, para a chancelaria, e tanta folia plantou-lhe a semente da dúvida.



"Será possível?"
Depois de murmurar estas palavras, a sua atenção regressou ao assunto

que o trouxera à rua num dia tão complicado como aquele. Consultou o
relógio e constatou que já eram duas da tarde. O tempo urgia. Se não se
apressasse, não seria capaz de ajudar o doutor Rosenthal.



XVII

Os pombos pousaram aos pés de Nadejda e puseram-se a debicar as
migalhas de pão que ela espalhara em redor do banco em que se sentara,
sob a sombra protetora de uma acácia. Uma umidade opressiva abatera-se
sobre Xangai e nem no espaço verde do Koukaza Park, em plena Concessão
Francesa, o calor se mostrava menos inclemente. É certo que não havia sol,
apenas uma fina névoa pálida, mas o ar estava de tal modo abafado que lhe
molhava as costas e lhe colava a blusa de seda à pele.

O chilrear dos pássaros e os gritinhos e as gargalhadas das crianças que
corriam e cabriolavam pelo recreio infantil sob o olhar atento das amahs
enchiam o parque, enquanto os pares de namorados calcorreavam o espaço
de mãos dadas e em ritmo de passeio. Um casal inglês idoso, ele decerto um
oficial na reforma, sentou-se no banco já ocupado pela russa e ficou em
silêncio a saborear a paisagem.

Minutos depois passou diante deles um par de namorados chineses, que
os ingleses fixaram com um esgar de censura.

"Já viste isto, Harold?", perguntou a inglesa, ainda a olhar
reprovadoramente os dois jovens chineses que já se afastavam. "Parece
impossível!"

O marido levantou-se com um movimento enérgico, como se ainda
estivesse no exército.

"I say, é inaceitável!", bradou a tremer de indignação. "Agora já deixam
entrar chinks no parque! Good heavens, onde já se viu uma coisa assim? Só
mesmo os damn frogs! Malditos franceses! For Christ's sake, qualquer dia
também entram os cães!" Fez um sinal à mulher. "Vamos embora, Maggie!
Não se pode ficar aqui!"

O casal afastou-se, resmungando sobre a "loucura dos tempos que
correm" e a necessidade de reservar os parques "às pessoas civilizadas",
deixando Nadejda sozinha a matutar no incidente. Corria que em Xangai
havia um parque com uma tabuleta que dizia "não são autorizados cães e
chineses", mas ela sabia que tal tabuleta nunca existira desse modo; o que
existira fora um regulamento a proibir a entrada nos parques de cães e de
chineses, com exceção das amahs que passeavam as crianças estrangeiras.
Na verdade os jardins públicos de Xangai haviam sido criados pelos
ocidentais para recriar um ambiente europeu, razão pela qual os chineses



foram interditados. Na altura a população local não pareceu incomodada
pois ela própria encorajava uma existência separada dos yang guizi. O
problema surgira quando o Japão se tornara uma das potências da
Concessão Internacional e, nessa condição, os japoneses foram autorizados
a frequentar os parques de Xangai. A situação desencadeou as velhas
rivalidades asiáticas. Porquê os japoneses e não nós?, interrogaram-se
muitos chineses. Surgiram os protestos e, com a pressão, a população
chinesa foi enfim autorizada a frequentar os jardins públicos.

A solidão de Nadejda não se prolongou muito. Um europeu de meia-
idade, já um pouco calvo e com a barriga protuberante pendurada sobre o
cinto, deteve-se pouco depois diante do banco com o chapéu de palha na
mão e um jornal debaixo do braço. O homem transpirava em abundância e
tinha duas manchas de suor na camisa por baixo dos braços. Bufava com o
calor e fitava-a inquisitivamente, sem saber se deveria ou não interpelá-la.

Acabou por se decidir.
"Miss Skutarova?"
A russa deu um salto no assento e pôs-se de pé. "Skuratova", corrigiu,

estendendo-lhe a mão para o cumprimentar. "É o senhor cônsul de Portugal,
suponho."

O recém-chegado fez uma vênia e um floreado e colou-lhe às costas da
mão um beijo molhado.

"Bernardo de Santiago e Menezes, um criado ao seu dispor",
apresentou-se. "Dá licença que me sente?"

"Por favor."
O cônsul português instalou-se ao lado dela e, depois de encostar um

lenço rendilhado à testa para secar o suor e a umidade quente que lhe
molhava a pele, alargou o colarinho e sacudiu o chapéu e o jornal diante da
cara, procurando assim alívio momentâneo do calor.

"Ufa, que forno!", bufou, afogueado pela canícula. "Isto hoje está
impossível! Do consulado até aqui são dois passos, mas mesmo assim
fiquei exausto. Nossa Senhora!"

"Aqui na sombra da árvore respira-se melhor, senhor cônsul", devolveu
a russa, indicando a copa da acácia sobre eles. "Deixe-se descansar aí um
bocado e já se vai sentir mais fresco, verá." O diplomata continuou a abanar
o chapéu e o periódico; a garota reparou que se tratava de um exemplar do
Journal de Sbanghai, o diário da cidade publicado em língua francesa.



"Espero que sim, espero que sim", anuiu ele. Olhou de novo para a loira
como se só então a visse bem, e esboçou um semblante de aprovação. "E
bonita, sim senhor. O doutor Xavier já me tinha prevenido, mas não
imaginava que fosse assim tanto." Soltou uma gargalhada estranha, como se
arfasse. "A Garbo já tem rival à altura, hem? Olaré se tem!"

Nadejda baixou os olhos.
"É muito amável, senhor cônsul."
Santiago e Menezes pigarreou.
"Por falar no doutor Xavier, ele deu-me a entender que a menina teria

um... digamos, um envelopezinho para mim..." A garota abriu a carteira e
retirou um sobrescrito, que entregou ao interlocutor. O cônsul abriu-o e,
depois de girar os olhos pelo parque para se certificar de que ninguém os
espiava, começou a contar.

"Vinte, quarenta, sessenta, oitenta..." sussurrou. A contagem tornou-se
incompreensível, uma vez que ele mudara para português, mas quando
chegou ao fim levantou a cabeça e encarou-a, enunciando em inglês a soma
final. "Quinhentos dólares."

Nadejda evitou olhar para o dinheiro; só Deus e ela sabiam ao que se
havia sujeitado para reunir semelhante quantia.

"É isso, não é?"
"Sem tirar nem pôr", confirmou. "O doutor Xavier disse-lhe que

trouxesse as duas fotografias?"
A russa entregou-as.
"Estão aqui."
O cônsul português depositou os clichés no bolso e, no mesmo gesto,

extraiu de lá várias folhas cuidadosamente dobradas.
"Preencha-me esta papelada, se faz favor. Mas não os espaços que

assinalei a lápis com uma cruz. Esses para já ficam em branco."
Uma olhada rápida permitiu perceber que se tratava de um formulário a

requisitar um passaporte. Nadejda pegou numa caneta e começou a
preenchê-lo, deixando vazios apenas os espaços assinalados a lápis, como
ele recomendara; reparou que se tratava das alíneas a pedir nomes e o local
de nascimento da pessoa que solicitava o documento.

Quando acabou de rabiscar as partes que lhe foram indicadas, apontou
para os espaços em branco.

"O que ponho aqui?"



"Escreva que nasceu em Xangai, se fizer favor." O cônsul pegou numa
folha que tinha trazido como cábula e voltou-a na direção dela. "No espaço
reservado aos nomes, o seu e os dos seus pais, ponha estes aqui. Nadejda
Maria Gonçalves Skuratov, Adelino José Costa Skuratov e Zulmira Maria
Tchang Gonçalves Skuratov. Contaram-me que a senhora esteve ligada ao
falecido filho destes senhores e por isso achei por bem usar o nome deles
para os tornar seus pais. Apenas lhes acrescentei o seu apelido, por uma
questão de verosimilhança."

"No caso das mulheres, em russo acrescenta-se um a", observou a
garota, a caneta suspensa no ar. "Fica Skuratova."

O cônsul fitou-a com uma expressão de repreensão.
"Qual é o seu país?"
"Bem... já lhe disse que sou russa."
Santiago e Menezes comprimiu os lábios e inclinou a cabeça, dando

desse modo a entender que não ficara agradado com a resposta.
"Qual é o seu país?"
A pergunta foi repetida num tom mais baixo, como se buscasse agora a

resposta correta. Nadejda compreendeu onde ele queria chegar e, pela
primeira vez em muito tempo, sorriu.

"Portugal."
O diplomata assentiu com um movimento ligeiro da cabeça, mostrando

que essa é que era a resposta que esperava dela.
"E em português, minha cara menina, aplicam-se as regras da gramática

russa?"
"Quer dizer... sei lá. Acho que não."
"Claro que não! Escreva Skuratov no seu apelido e no da sua mãe e não

complique, se faz favor. Se alguém alguma vez lhe perguntar o que quer
que seja sobre este nome, diga que os seus pais são portugueses de Xangai e
que o seu avô paterno era russo. Já coloquei documentação no arquivo do
consulado a atestar tal fato. A sua mãe era uma portuguesa de Xangai que
adotou o apelido do marido quando se casou com ele. A menina, claro,
herdou-o do seu pai. Entendeu?"

Nadejda devolveu-lhe o formulário já devidamente preenchido.
"Entendi e decorei", confirmou. "Já agora, satisfaça-me uma curiosidade

se puder. Existe muita gente a tentar arranjar passaporte português para ir
para Macau?"



"Ui!", retorquiu o cônsul com um sorriso e a sacudir a mão. "Nem
imagina!"

"E quantos conseguem?"
O diplomata levantou-se do seu lugar, dando assim por concluída a

breve e discreta reunião no Koukaza Park, e agitou no ar o envelope que ela
lhe entregara.

"Só os que podem pagar, menina. Só os que podem pagar." Guardou o
sobrescrito no bolso e encarou-a, pronto para se ir embora. "Venha na
próxima terça-feira ao consulado, aqui mesmo ao lado, na Lafayette, para
levantar o seu passaporte." Fez uma vênia e pôs o chapéu na cabeça. "Passe
uma boa tarde, menina."

A russa observava-o com incredulidade a afastar-se em direção ao
portão do parque que dava para a rue Lafayette. Era extraordinário o poder
do dinheiro. Fora o dinheiro que salvara a sua família, ou o que restava
dela, do inferno bolchevique na União Soviética, e era o dinheiro que estava
prestes a resgatá-la do inferno que já adivinhava para Xangai.

Faltava-lhe apenas dar o último passo.
"Quando poderei partir, senhor cônsul?"
A pergunta foi lançada à distância porque, apesar de abrasado pelo

calor, Bernardo de Santiago e Menezes seguia em passadas largas e já ia
longe. No entanto, o diplomata ouviu-a bem pois de imediato voltou-se para
trás e, sem nunca parar de caminhar para a saída do parque, atirou a
resposta de volta.

"Na próxima semana, se quiser, estará em Macau."
Era tudo o que Nadejda desejava ouvir. Toda uma época terminava em

Xangai e a russa convencera-se de que o tempo não voltaria para trás.
Chegara o ocaso do domínio europeu sobre a Ásia e quanto mais depressa
partisse melhor. Desconhecia o que a esperava em Macau, mas sabia o que
lhe contavam os clientes portugueses que a alugavam para uma dança no
Majestic e que lhe falavam de navegadores e da nostalgia de tempos idos,
quando aquela terra se assumira como o primeiro ponto de encontro entre o
Oriente e o Ocidente.

Talvez a velha colônia portuguesa não fosse o paraíso que pintavam, de
resto paraísos desses decerto nem existiam senão na imaginação de quem os
efabulava, mas quem sabe se encontraria ali a saída do pesadelo em que a
sua vida se tornara.

Ou o seu destino.



XVIII

A confusão estava instalada na casa do doutor Rosenthal quando Artur
lá entrou. Toda a gente corria de um lado para o outro a atirar roupas para as
malas e a esconder joias nas cuecas e nos sutiãs. Gritos e ordens cruzavam-
se no ar. "O meu vestido de cetim?", perguntava uma voz feminina; "estás a
ocupar a mala toda com a tua tralha e não tenho espaço para as minhas
coisas!", protestava um homem; "a minha boneca também pode ir?",
questionava uma criança.

A balbúrdia parecia total. Havia correrias constantes, encontrões nos
corredores, trapos a voar, papéis espalhados pelo chão, objetos a
amontoarem-se nos cantos, uma cacofonia de armários a serem remexidos,
passos rápidos a calcorrearem o soalho, portas que batiam, pratas que
tilintavam, gavetas que se abriam e caixas que se fechavam. Na vertigem do
momento não havia tempo para minúcias nem delicadezas. Todos sabiam
que as suas vidas dependiam da rapidez com que fossem capazes de se
aprontar.

O aspeto degradado do apartamento tornou claro ao português que
estava numa Jüdenhaus, um tipo de imóvel criado meses antes como local
de residência dos judeus. Por todo o país os judeus começavam a ser
expulsos de suas casas e enviados para Jüdenhauser como aquela, onde se
concentravam várias famílias. Artur já ouvira até dizer que algumas
Jüdenhauser albergavam mais de trezentos judeus, embora no caso daquele
apartamento se concentrassem apenas mais três famílias além dos
Rosenthal. Uma realidade, não tinha dúvidas, que se alteraria nas semanas
seguintes, à medida que mais e mais judeus fossem sendo expulsos das suas
casas e remetidos para as Jüdenhauser.

Fintando as pessoas que se movimentavam pelo apartamento numa
agitação enervada, e tendo o cuidado de não pisar nenhuma peça de roupa
ou objeto de valor, o português entrou na sala e deu com o anfitrião a ler o
Jüdisches Nachrichtenblatt, o jornal que as autoridades alemãs haviam
obrigado os judeus a publicar para aí informarem a comunidade hebraica de
todas as novas medidas tomadas a seu respeito.

"Preciso de dois minutos para falar consigo, doutor."
O doutor Rosenthal pousou o jornal e devolveu-lhe o olhar baralhado de

quem se encontrava sob enorme pressão, como se estivesse obrigado a fazer



várias coisas ao mesmo tempo e não conseguisse completar nenhuma.
"Sim, mas... depressa, está bem?", pediu. "Ainda tenho de ir a casa do

meu irmão buscar o dinheiro e entregar a chave da clínica ao doutor
Miiller."

Artur pegou-lhe pelo braço e puxou-o para o sofá.
"Oiça com atenção", disse quando se sentaram. "O avião para Lisboa

parte daqui a duas horas. Temos de sair dentro de dez minutos, está a
entender?"

"Dez minutos?", escandalizou-se o médico com uma expressão
horrorizada. "Teufel! Isso é impossível!"

"No máximo às quatro da tarde têm de estar todos no aeroporto para
apanhar o avião da Aero-Portuguesa para Lisboa." "Impossível, já lhe disse!
Tenho de ir a casa do meu irmão buscar o dinheiro e..."

"Vocês não podem perder este voo!"
O doutor Rosenthal encolheu os ombros.
"Ach, apanhamos outro."
"Não pode ser porque este será o último voo para Lisboa durante muito

tempo, doutor. A Alemanha atacou hoje a França e as fronteiras vão ser
fechadas. Os aeroportos também vão fechar. Só Deus sabe quando se
poderá circular outra vez pela Europa." "Se isso acontecer vamos pela Suíça
e apanhamos o comboio para Lisboa. Com certeza a fronteira suíça não vai
fechar, pois não?" "Claro que não, mas o problema é que os suíços estão a
impedir que os judeus passem a fronteira para não serem invadidos por
refugiados, como sabe. Além do mais, mesmo que vocês passassem não
chegariam a tempo a Lisboa."

O médico esboçou uma careta de incompreensão.
"A tempo? A tempo de quê?"
O português abriu a pasta que trouxera da legação com os passaportes e

vários outros documentos, e extraiu uma mão-cheia de bilhetes, uns com o
logótipo da Aero-Portuguesa, outros com o da Lloyd Triestino.

"O vosso navio parte amanhã ao meio-dia de Lisboa", anunciou.
"Chama-se Sumatra. Terão de estar às dez da manhã no cais de Alcântara
para o apanhar. Os bilhetes estão aqui." "O nosso destino não é Lisboa?"

"Lisboa é o destino de trânsito, doutor", explicou. "O vosso destino final
é outro."

"Então para onde vamos?"



Artur fez uma curta pausa e fitou-o com atenção antes de lhe dar a
informação.

"Para a China."
O doutor Rosenthal arregalou os olhos, estupefato com a novidade, e

perscrutou o rosto do interlocutor para se certificar de que ele não estava a
brincar.

"A China? Mas... mas... o que vou eu fazer para a China?" "Vai escapar
da Alemanha e levará consigo a sua família. Não era isso o que o senhor
queria?"

"Sim, mas... a China, senhor coronel?" A improbabilidade do destino
deixara-o perplexo. "A que propósito?"

"Oiça, foi o único sítio para onde vos consegui um visto de estada
indefinida. Graças a um amigo da legação japonesa, arranjei-vos doze
vistos para entrarem em Xangai. Parece que a Concessão Internacional
perdeu muitos profissionais qualificados, sobretudo ingleses e outros
europeus que tiveram de vir para a Europa por causa da guerra, por isso
acabou de abrir uma pequena quota para a imigração de judeus. É uma
oportunidade única. Através do meu amigo japonês consegui meter-vos na
lista e obtive os respetivos vistos."

"Mas... mas..."
O oficial português fitou o doutor Rosenthal com intensidade para

sublinhar as suas palavras.
"Doutor, há que aproveitar", disse num tom baixo mas firme. "Esta

oportunidade não se manterá aberta por muito tempo, está a compreender?
E pegar ou largar."

"Eu..."
"Agarre esta possibilidade!", quase gritou Artur, já exasperado. "Se não

sair agora, não sairá mais. O marido da sua paciente, aquele das SS, foi
noutro dia visitar-me à legação e pediu-me que não o ajudasse."

"O coronel Engelhardt foi visitá-lo?"
"Não lhe contei para não o deixar ainda mais preocupado, mas ele quer

prendê-lo e atirá-lo para um campo de concentração. Não há alternativas.
Esta é a sua última possibilidade. Está a perceber?"

O médico percebeu e o seu olhar desviou-se para os papéis que o
português tirara da pasta.

"São esses os documentos?"
Artur estendeu-os um a um.



"Sim", confirmou. "Tem aqui os bilhetes do voo desta tarde da Aero-
Portuguesa para Lisboa e os do paquete de amanhã da Lloyd Triestino para
Xangai." Depois de entregar os bilhetes, abriu um passaporte alemão com
um grande J impresso a tinta vermelha, como exigido aos judeus, e apontou
para um papel colado numa página interior. "E aqui, estampados nos
passaportes, estão os vistos de trânsito em Portugal passados pela nossa
legação e os vistos de entrada na Concessão Internacional de Xangai
passados pela embaixada japonesa. Tudo em ordem, como vê."

O médico verificou as datas afixadas nos vistos portugueses. "Só temos
autorização para permanecer uma semana em Portugal..."

O diplomata português entregou-lhe os passaportes e mostrou-lhe o
último documento, um envelope.

"Chega e sobra", disse. "Como medida adicional de segurança, o
representante da Lloyd Triestino entregou-me também esta carta a
confirmar que a companhia de navegação se responsabiliza por vos tirar de
Lisboa e vos pôr em Xangai." Entregou-lhe enfim o sobrescrito. "Portanto,
com tudo isto não deverão ter problemas em desembarcar em Lisboa.
Alguma dúvida?"

O doutor Rosenthal olhava com uma expressão confusa para os bilhetes,
para os passaportes e para a carta da Lloyd Triestino que o adido militar
português lhe pusera nas mãos.

"O que faço eu quando chegar à China, senhor coronel? Nem sequer
falo chinês..."

"Não se preocupe com isso, doutor. O meu colega japonês informou-me
de que o senhor e a sua família serão acolhidos por organizações judaicas
que se encontram na Concessão Internacional de Xangai. Elas dar-lhe-ão
todo o apoio necessário." "E onde iremos rezar? Num pagode budista?"

"Parece que há três sinagogas em Xangai. Presumo que cheguem para
as vossas necessidades, não?"

Na verdade não havia alternativas, percebeu por fim o doutor Rosenthal,
entregando-se a um destino que manifestamente não controlava.

"Enfim... seja."
Aquela questão parecia arrumada. Artur pigarreou, preparando-se para

entrar num outro tema, este muito importante para si, mas receando-o ao
mesmo tempo. Porém, já não havia modo de o adiar. Ou falavam nesse
instante, ou nunca mais.



"Desculpe levantar o assunto numa ocasião destas, doutor, mas quando
o senhor partir a minha mulher já não poderá continuar o seu tratamento.
Como faremos então?"

O médico devolveu-lhe o olhar e, após uma hesitação fugaz, forçou um
sorriso.

"Ela... ela ficará bem, esteja descansado."
"Ficará bem, como? O tratamento já dura há ano e meio e ela ainda não

engravidou. O doutor vai-se embora e, claro, o tratamento será
interrompido. O que acontecerá à Catarina?" "Ficará bem, já lhe disse."

O português manteve os olhos cravados no doutor Rosenthal, como se
lhe perscrutasse a alma e tivesse descoberto que o que ela lhe revelava era
diferente do que ele lhe dizia.

"Doutor, acho que mereço a verdade..."
Estas palavras, ditas com serenidade mas também com assertividade,

calaram fundo no médico. O doutor Rosenthal pestanejou, como se tivesse
sido apanhado em falta, e baixou os olhos de embaraço.

"O tratamento não está a resultar, senhor coronel", respondeu numa voz
sumida, quase num sussurro. "Para dizer a verdade, falhou."

Ergueu a cabeça e encarou o português com ansiedade; parecia recear a
reação dele à notícia.

"O doutor está a dizer-me que a minha mulher nunca será capaz de gerar
uma criança?"

O médico assentiu com um movimento quase imperceptível. "Receio
bem que assim seja, senhor coronel. Lamento muito," Esboçou um gesto de
impotência. "Tentei tudo, mas...."

Levantando a mão, Artur fez um gesto a pedir-lhe que se calasse
enquanto fazia o luto pelos filhos que nunca teria de Catarina. Engoliu em
seco, a tentar digerir a terrível novidade, e de pálpebras cerradas massajou
as têmporas com a ponta dos dedos. Ele e a mulher haviam depositado
todas as esperanças naquele tratamento. Desde que ela começara a
frequentar a clínica, não havia dia em que não falassem na criança que um
dia teriam; seria menino ou menina?, teria cabelo escuro ou louro?,
chamariam de Francisco ou Carolina?

Descobria afinal que as suas preces mais ardentes não haviam sido
atendidas. Deus oferecera-lhes a esperança e retirara-a; Catarina estava
destinada a não ter filhos. Como poderia ela viver com uma coisa daquelas?
E sobretudo como reagiria?



Respirou fundo e esforçou-se por afastar aquele assunto da mente.
Haveria mais tarde muito tempo para pensar em tudo aquilo, mas aquele
não era certamente o momento adequado.

"Bem, as coisas são como são. Há que seguir em frente."
O médico esperava uma explosão de frustração e de raiva, talvez até

recriminações e ameaças como as que ele próprio escutara do coronel das
SS, pelo que ficou surpreendido com a resignação que sentiu instalar-se no
interlocutor.

"O senhor perdoa-me?"
"Não há nada a perdoar, doutor. O senhor fez o que pôde, o tratamento é

que não resultou. Não é culpa de ninguém, pois não? E assim a natureza das
coisas. Paciência."

"Lamento muito."
Varrendo definitivamente o assunto para uma gaveta da sua mente,

Artur percorreu com os olhos a sala, onde entravam e saíam pessoas a todo
o momento, e regressou ao problema mais premente.

"Bem, há um avião para apanhar."
"Pois, temos dez minutos..."
O português consultou o relógio e, ao verificar as horas, deu um salto no

sofá.
"Meu Deus!", exclamou com alarme. "Já estamos atrasados!"
"O que?"
Sem perder tempo, Artur bateu palmas para chamar a atenção de toda a

gente. A família Rosenthal parou o que estava nesse momento a fazer e, no
primeiro instante de silêncio desde que começara aquela corrida contra o
tempo para encher as malas, todos os olhares se detiveram no homem da
legação portuguesa.

"Temos de sair imediatamente!"
A carrinha de um dos filhos do doutor Rosenthal estacionou diante da

clínica, em plena Kurfürstendamm, e os membros da família convergiram
em grupo para a viatura, carregando malas e sacos, todos num tropel,
alheios aos grupos de alemães que se concentravam em torno dos alto-
falantes instalados na grande avenida para escutar o muito aguardado
discurso do Führer. A voz de Hitler, de resto, ressoava pelos passeios, rouca
e galvanizada, como era seu hábito, mas por mais que se esforçasse Artur
nada entendia.



Conformando-se, ocupou o seu lugar na carrinha ao lado do condutor e
olhou para trás para se certificar de que estavam prontos.

"Tudo a postos? Podemos partir?"
A família Rosenthal encontrava-se já instalada e a viatura ia a arrancar

quando uma das noras do médico soltou um grito e, após uma tensa troca de
palavras em alemão, a porta traseira se abriu e ela saltou para o passeio e
correu para a entrada do prédio de onde acabavam de sair.

"O que se passa?", alarmou-se o português, sem entender o que estava a
acontecer. "Onde vai ela?"

"O senhor não conhece as mulheres?", retorquiu o doutor Rosenthal
com um gesto fatalista. "A Sara esqueceu-se de uns medicamentos que
precisa de tomar."

Artur levantou o braço esquerdo e bateu com a ponta do dedo na vitrine
do relógio, como se lembrasse as horas.

"Não podemos perder tempo, doutor! Estamos atrasados!"
"É só um minuto, bitte schön. Ela já volta."
O militar da legação portuguesa voltou a consultar o relógio. O tempo

apertava, mas calculou que conseguiriam chegar a tempo a Tempelhof
desde que a nora fosse rápida e não houvesse nenhum problema pelo
caminho até ao aeroporto. Respirou fundo, tentando descontrair-se. Fosse
como fosse, concluiu, já nada dependia dele; não fazia sentido permanecer
tenso. Não era por se ralar que as coisas andariam mais depressa. De resto,
o mesmo acontecia com o problema de infertilidade da mulher. O que
estava resolvido, raciocinou com resignação, resolvido estava.

Para se distrair, desviou os olhos para o passeio e fixou de novo a
multidão que se mantinha concentrada em torno do alto-falante. O Führer
pelo visto ainda discursava. Seria mesmo para anunciar a paz?

"O que está Hitler a dizer?"
O médico judeu abriu a janela da carrinha e prestou atenção às palavras

que jorravam do topo do poste.
"Está anunciando uma nova campanha de coleta de donativos para o

Fundo de Ajuda do próximo inverno." Calou-se para poder escutar as frases
seguintes. "Agora, mais do que nunca, temos de apoiar os nossos soldados
com a nossa dedicação e o nosso sacrifício", traduziu. "Um verdadeiro
alemão contribui para a causa comum porque sabe que é da unidade que
deriva a força da raça ariana."



Nesse instante a voz calou-se e um coro de "Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg
Heil!" ergueu-se na emissão de telefonia que os alto-falantes difundiam
pelas ruas de Berlim, assinalando o final do discurso. O grupo que se
juntara a poucos metros da carrinha começou a dispersar, os semblantes
desconcertados ou decepcionados, em silêncio ou trocando palavras em voz
baixa. Uma dona de casa passou ao lado da carrinha, em conversa com uma
garota mais nova, e o doutor Rosenthal escutou-as e traduziu o que lhes
ouvira.

"Ele não falou do acordo de paz", reproduziu o médico, referindo-se ao
que dissera a dona de casa, presumivelmente a mãe da mais nova. "A filha
respondeu: "Será possível que toda a gente saiba que os ingleses decretaram
a paz, mas o Führer não tenha sido informado disso?"

Sentado no seu lugar, Artur teria sentido vontade de se rir se não fossem
as circunstâncias penosas que o rodeavam. Como era fácil manipular as
pessoas! Mas nem sorriu, pois tudo o que por esses dias se passava na
Alemanha e na Europa lhe parecia de tal modo grave e a notícia pessoal que
o médico lhe dera pouco antes era tão triste que não conseguia achar graça a
nada.

Voltou a consultar o relógio e, de novo sobressaltado, constatou que já
haviam passado quatro minutos e continuavam estacionados na berma da
avenida, à espera da nora do médico. Ia protestar mas calou-se quando a viu
reaparecer na porta do prédio e correr de volta para a carrinha.

"Vamos!"
A viatura arrancou com um guincho.
O alvoroço era generalizado na zona de embarque de Tempelhof. Toda a

gente tinha consciência de que o início da ofensiva na frente ocidental, em
particular o começo das operações da Wehrmacht contra os exércitos
francês e britânico, marcara um ponto sem retorno e que, por causa disso, o
aeroporto iria encerrar a qualquer momento e as fronteiras também.

Muita gente que queria sair de Berlim convergira para Tempelhof, onde
a multidão de civis se misturava com uma multiplicidade de fardas militares
ou paramilitares, na esperança de um lugar num avião qualquer.

"Depressa! Depressa!", apressou-os Artur, ele próprio a carregar uma
mala. "Temos de despachar a bagagem!"

Depois de passarem pela alfândega, onde alguns objetos de valor foram
apreendidos aos viajantes, seguiram para a zona onde se situava o escritório



da Aero-Portuguesa. Ao chegarem, e com um baque no coração,
depararam-se com o balcão encerrado.

"Oh, não!", exclamou o doutor Rosenthal com desespero. "Chegamos
tarde de mais!"

Os doze ficaram paralisados a olhar para o balcão deserto, sem saberem
o que dizer ou fazer, descoroçoados com a sorte; haviam perdido o avião e
estavam conscientes de que tinham falhado uma oportunidade real para
escaparem do inferno em que a Alemanha se transformara. O atraso a
chegarem ao aeroporto, pensaram, hipotecara-lhes o futuro e condenara-os a
passar o resto da guerra num país que não os queria.

"Minha senhora!", gritou Artur de repente em português, furando pela
multidão. "Desculpe, minha senhora!"

Uma mulher com a farda regulamentar da Aero-Portuguesa voltou-se
para trás, alertada pelos gritos que ouvia na sua língua.

"Posso ajudá-lo?"
"Peço desculpa por incomodá-la", disse ao abeirar-se dela. "Acontece

que chegamos tarde, mas temos de apanhar o voo para Lisboa."
"Lamento, o balcão já fechou."
O militar esboçou uma expressão de suplica.
"Por favor", implorou, juntando as palmas das mãos como numa prece.

"Sou da legação portuguesa e este caso é de vida ou de morte." Indicou com
o polegar a família atrás dele. "Aqueles senhores são judeus e têm mesmo
de sair daqui hoje. Será que os pode ajudar? Eles estão desesperados e se
não apanharem este voo não sei o que lhes sucederá..."

A empregada das linhas aéreas portuguesas desviou o olhar para as doze
pessoas plantadas diante do balcão da Aero-Portuguesa e examinou-as.

"Os senhores têm os documentos necessários?"
"Está tudo em ordem. Passaportes, vistos, comprovativos, bilhetes...

tudo. A única coisa de que precisam é de despachar as bagagens e entrar no
avião, mais nada."

A portuguesa exalou um suspiro em rendição.
"Vamos fazer isto depressa."
O balcão reabriu e, enquanto o adido militar falava com a funcionária e

lhe mostrava os bilhetes e os passaportes com os vistos regularizados, a
família de judeus entregava as malas para a pesagem e a inspeção
alfandegária. Os procedimentos foram completados em alguns minutos, ao



fim dos quais a empregada da Aero-Portuguesa lhes devolveu os bilhetes e
acenou em despedida.

"Despachem-se!", disse. "O avião está a partir!"
Atravessaram o terminal em passo acelerado para a zona de embarque.

A voz nos alto-falantes acabara de fazer a última chamada para os
passageiros do voo da Aero-Portuguesa para Lisboa, com escalas em
Bordéus e Madrid, e a todo o momento as portas seriam fechadas.

"Ach!", bufou o doutor Rosenthal. "Nunca pensei que ela reabrisse o
balcão. Na Alemanha nunca me aconteceu uma coisa assim."

"Verá em Lisboa que os portugueses são muito mais descontraídos do
que os alemães", devolveu Artur, reconhecendo a tradicional flexibilidade
lusitana no comportamento da funcionária da Aero-Portuguesa. "Para o
melhor e para o pior."

O grupo chegou à porta de embarque e a tensão voltou no instante em
que viram dois homens fardados de negro, evidentemente das SS, a
controlar o acesso à passagem que conduzia à pista onde o Junkers da
companhia portuguesa de aviação civil aguardava os passageiros. Muitos
viajantes caminhavam em fila indiana pelo asfalto até às escadas do avião,
mas os Rosenthal só poderiam aí chegar se os SS o permitissem.

"Ai ai", gemeu o médico, empalidecendo à medida que se aproximavam
dos nazis. "Não nos vão deixar passar..."

Artur ignorou a observação e pôs-se à frente dos judeus, de modo que
os SS falassem primeiro com ele. Quando chegou a sua vez, colou a palma
da mão à testa e fez a continência militar.

"Coronel Teixeira", apresentou-se em inglês, ciente de que se aqueles
SS estavam de serviço no aeroporto era porque decerto falavam línguas
estrangeiras, pelo menos inglês ou francês. "Sou o adido militar da legação
portuguesa em Berlim."

Ato contínuo, os dois homens de negro puseram-se em sentido, bateram
com o calcanhar das botas e estenderam os braços direitos na saudação
romana.

"Heil Hitler! Os documentos, por favor?"
O português fez sinal à família que se encontrava atrás dele e abriu os

passaportes.
"Quem vai viajar são estes senhores", explicou. "Como veem, têm os

documentos em ordem. Os vistos encontram-se afixados e está tudo regular.



Gostaria apenas de me certificar de que apanham mesmo o voo para
Lisboa."

Os elementos das SS pegaram nos passaportes, todos eles castanhos e
marcados com a letra J, como era obrigatório na nova lei alemã para
portadores judeus, e inspecionaram-nos.

"Ach so! Juden."
Verificaram os vistos e a seguir o nome dos passageiros. Depois, e

sempre com os passaportes nas mãos, os dois homens afastaram-se uns
passos e começaram a falar entre eles em voz baixa, os olhares frios a
perscrutarem a família Rosenthal. Os judeus encolheram-se quase
instintivamente e o próprio Artur se sentiu intimidado, apesar de não correr
qualquer perigo. Muito se sussurrava e se espiava na Alemanha, pensou,
surpreendido com o medo que também ele sentia.

Os dois SS voltaram a aproximar-se e encararam o amedrontado doutor
Rosenthal.

"Então, judeu?", perguntaram em inglês, evidentemente para que Artur
os entendesse. "Quantas botas tiveste de lamber para conseguires este visto
para Portugal?"

O médico tremia a olhos vistos. Parecia atacado por convulsões febris, e
os seus familiares também tiritavam.

"Eu... sim, senhor."
"Sim, o quê?", riu-se o SS. "Lambeste muitas botas, judeu?"
"Sim... sim, senhor."
"Bem me quis parecer. Estás contentinho por saíres daqui, não estás?"
"Sim, senhor."
O SS alçou uma sobrancelha, como se se sentisse melindrado com a

resposta.
"O quê? Estás contente por abandonar a nossa bela Alemanha?"
"Uh... quer dizer, não."
Dessa feita o nazi arregalou os dois olhos; parecia que tinha acabado de

ouvir uma blasfêmia.
"Não?", rosnou em tom escandalizado. "Não me digas, judeu, que

queres voltar!?"
O olhar assustado do médico saltitou entre os dois homens de negro, na

dúvida sobre qual seria a resposta correta àquelas perguntas. Deveria
mostrar-se contente ou triste por abandonar o país? O que queriam afinal
eles ouvir?



"Eu... eu... não sei."
Os dois SS soltaram uma nova gargalhada, satisfeitos com o efeito que

haviam provocado; pareciam dois gatos a brincar com um rato encurralado
e à sua mercê.

Passada a brincadeira, o nazi que formulara as perguntas tirou uma lista
do bolso e, com ar de quem passara às coisas sérias, verificou os nomes dos
portadores dos passaportes, comparando-os com os que constavam da lista;
tratava-se evidentemente de uma relação de pessoas procuradas pela
Gestapo e pelas próprias SS.

Artur trocou um olhar assustado com o doutor Rosenthal. Teria o
coronel Engelhardt incluído o nome do médico na lista? Se assim fosse,
tudo estaria perdido.

"Ach!", exclamou de repente um dos SS, apontando para um nome na
lista. "Está

aqui!"
"Ah, ah!", vociferou o outro, olhando com uma expressão furibunda

para o doutor Rosenthal. "Apanhamos-te, Jude!" O médico encarou-os,
horrorizado, e Artur sentiu-se desfalecer. O coronel Engelhardt introduzira
mesmo o nome do doutor Rosenthal na lista. Era o fim!

"Oiçam", disse o português em desespero, atirando o primeiro
argumento que lhe ocorreu. "Deve haver engano. Ele tem os documentos
em ordem. Ora vejam aí o visto no passaporte. Estão a ver?"

Os dois SS olharam para o português com uma expressão hostil, depois
voltaram-se para o doutor Rosenthal e, de repente e a despropósito, as
fisionomias alteraram-se e desataram a rir.

"Apanhaste um cagaço, hem?", disse um deles entre gargalhadas.
"Aposto que até te borraste todo, Jude!"

"Esta piada resulta sempre", acrescentou o outro, perdido de riso. "Viste
a cara deles, Hans? Ach, parecia que estavam a enfrentar o pelotão de
fuzilamento! Que cômico!"

Uma brincadeira, perceberam Artur e os viajantes com imenso alívio.
Fora uma brincadeira. O nome do doutor Rosenthal não constava da lista.
Ainda na galhofa, um dos nazis estampou um carimbo em cada um dos
passaportes e devolveu-os ao oficial português, que de imediato os entregou
ao médico.

"Não regressem à Alemanha, ouviram?", rosnou o SS mais graduado,
dirigindo-se aos doze judeus e fazendo-lhes sinal para passarem a porta para



a pista. "Se voltarmos a vê-los por aqui, mandamos todos para um certo
lugar que nós aqui sabemos..." Virou-se para o colega e piscou-lhe o olho.
"Não é, Hilbert?"

"Jawohl."
Antes de cruzarem a passagem que lhes dava acesso à pista, os doze

viajantes rodearam Artur, os olhos a brilharem, as mãos e os braços a
tocarem e afagarem o português, as vozes embargadas pela emoção.
Pareciam crianças abraçadas a uma árvore; ele era a árvore e os Rosenthal
as crianças.

"Não sei como agradecer-lhe, senhor coronel", murmurou o doutor
Rosenthal, comovido e apertando-o contra si. "Nunca esqueceremos o que
fez por nós."

Envolvido no abraço, o próprio Artur sentiu um nó inesperado na
garganta. Nunca imaginara que se pudesse comover com aquela despedida,
que o medo pudesse unir daquela forma pessoas que mal se conheciam, que
feitas as contas o amor se revelasse a mais poderosa força entre os homens.

"Ora essa", titubeou. "Não foi nada, não foi nada..."
"Foi tudo, meu amigo. Foi tudo e eu... eu não lhe dei nada, fracassei na

missão de o ajudar. Será capaz de me perdoar?" "Deu-me a sua amizade,
doutor. Isso basta-me." "Obrigada", agradeceu por sua vez a mulher do
médico, o rosto molhado de lágrimas de reconhecimento. "Muito obrigada."
As vozes dos elementos da família sobrepuseram-se umas às outras, como
um coro descoordenado, uma procissão de penitentes a prestar homenagem
ao homem que os salvara a troco de nada, ou, pior ainda, como
agradecimento por um tratamento fracassado.

"Danke."
"Viele danke."
"Danke."
Os doze começaram a confluir para a porta e passaram para a pista.

Meteram-se na fila de passageiros e encaminharam-se para o avião, sempre
a lançarem olhares e acenos ao português que deixavam para trás. Plantado
na zona de embarque, Artur ficou a vê-los afastarem-se e enquanto os via
teve vontade de chorar. Não sabia porquê, não o conseguia explicar, mas
sentia de uma estranha forma que a sua alma ia com aquela gente, que
através deles descobrira a sua própria humanidade, que o seu ato dera um
sentido inesperado à sua existência. Poderia não passar de uma ilusão
ingênua, mas naquele instante adquiriu a certeza de que de alguma forma o



amor seria capaz de vencer o ódio. Permaneceu imóvel até o último dos
familiares do médico subir as escadas e entrar no avião da Aero-Portuguesa
e só então voltou as costas e tomou o caminho de regresso. Nunca mais os
veria, mas jamais os esqueceria.



Epílogo
O que aconteceu naquele dia fatídico?
Pouco sei, confesso. Ao longo dos anos passei muitas horas à conversa

com o meu amigo Artur Teixeira e, pelo fio prazenteiro das palavras, ele
foi-me desvendando o essencial do que aqui registrei sobre a sua existência.
A minha narrativa viria mais tarde a ser enriquecida por outro material que
fui obtendo aqui e ali, umas vezes por mero acaso e outras porque fui
propositadamente em busca de informação que preenchesse certas lacunas,
consultando documentos e entrevistando pessoas com quem ele se cruzou, o
que me permitiu completar a reconstituição da sua vida, desde a infância no
interior norte de Moçambique até ao cargo que desempenhou na legação
portuguesa em Berlim.

Do que aconteceu naquele dia, porém, Artur nada me quis revelar e eu
nada me atrevi a perguntar-lhe. Se ele tivesse vontade de me contar tê-lo-ia
decerto feito pois as oportunidades não faltaram. O fato é que se calou. Não
porque tivesse algo a esconder, estou certo, mas porque se tratava
evidentemente de um assunto demasiado íntimo para ser partilhado. O
próprio Fukui, que acompanhou Artur nesse período de Berlim e com ele
esteve nesse dia, optou por respeitar o silêncio do nosso amigo comum e
também nada me confidenciou quando, com o devido cuidado, subtilmente
o questionei sobre o assunto.

Mais tarde, no entanto, vim por acidente a travar conhecimento com o
cônsul português na capital da Alemanha nazi e foi ele que me relatou o que
hoje sei, umas coisas porque as testemunhou diretamente, outras porque na
ocasião interrogou pessoas que as testemunharam, outras ainda por dedução
com base em pedaços soltos de informações que foi recolhendo.

Foi no dia 1º de julho de 1940.
Paris tinha-se rendido e a Alemanha era enfim senhora da França, da

Bélgica, da Holanda, do Luxemburgo, da Dinamarca, de parte da Polônia,
da Checoslováquia e da Noruega, e ameaçava a Inglaterra. Lorde Halifax e
Neville Chamberlain estavam em pânico e queriam travar a guerra a
qualquer preço, mas a muito custo Winston Churchill conseguiu persuadir o
seu relutante e amedrontado governo a prossegui-la. O seu mais famoso
discurso da época, aquele em que disse que os ingleses iriam lutar nas



praias, iriam lutar nas ruas, iriam lutar nas colinas, iriam lutar onde quer
que os alemães aparecessem, palavras empolgantes que hoje captam a nossa
imaginação e conferem uma dimensão épica à resistência britânica nos
momentos mais sombrios que se viveram naqueles tempos, na verdade foi à
época acolhido com frieza no Parlamento em Londres pelos assustados
membros da Câmara dos Comuns.

Constatando aliás a evidente fraqueza das potências ocidentais e a força
dos alemães e da retórica da violência, a Itália acabara de declarar guerra à
Inglaterra e à França num esforço cômico para fingir que se tornara,
também ela, uma grande potência imperial. O tempo era dos abutres, pois a
União Soviética tomara a outra parte da Polônia e invadira igualmente os
estados bálticos e parte da Romênia, além da Finlândia. Ou seja, os países
dos socialismos totalitários pareciam à beira da vitória absoluta e as
democracias liberais e parlamentares encontravam-se de joelhos, derrotadas
ou perto disso.

O dia foi bastante confuso na legação portuguesa em Berlim. Tinha
acabado de chegar a notícia de que o governo francês se ia mudar para
Vichy e era preciso ajudar a nossa legação em Bordéus a obter garantias das
autoridades militares alemãs que permitissem aos nossos diplomatas mudar-
se em segurança de armas e bagagens para o Sul de França de modo a
acompanharem o executivo do marechal Pétain, que já saíra de Paris para
Bordéus e nessa altura pretendia instalar-se em Vichy.

Enquanto adido militar em Berlim, Artur multiplicava-se nesse dia em
telefonemas para as autoridades militares alemãs, do Ministério da Guerra
aos seus contatos na Wehrmacht, e em particular no Heer e na Luftwaffe,
procurando que fossem concedidos e entregues salvo-condutos aos seus
colegas diplomatas em França. Ao longo dessa manhã saiu duas vezes para
falar pessoalmente com oficiais do exército e da força aérea alemã, mas em
ambas as ocasiões depressa voltou à legação para mais telefonemas e
estabelecer novos contatos. Como estava concentrado naquela tarefa, de
resto absolutamente prioritária, optou por ignorar todos os assuntos que não
eram pertinentes para esse trabalho.

Aconteceram então duas coisas.
A primeira ocorreu perto do meio-dia. Artur estava embrenhado nos

seus afazeres quando a secretária lhe anunciou o aparecimento do "alemão
do outro dia". Tratava-se do coronel Engelhardt. O oficial das SS entrou-lhe



pelo gabinete com maus modos, quase como se fosse o senhor da casa, e
sem sequer o cumprimentar apontou-lhe o dedo acusador.

"O senhor não tem honra!", vociferou em tom alterado. "O senhor
faltou-me à palavra!"

"Bom dia, senhor coronel."
"O senhor não tem um pingo de decência?"
Artur indicou-lhe um assento no gabinete.
"Acalme-se, senhor coronel", disse. "Sente-se, acalme-se e diga-me o

que se passa."
O coronel Engelhardt não se sentou.
"O que se passa é que o senhor assumiu comigo o compromisso solene

de que não ajudaria aquele médico judeu a sair da Alemanha e... e faltou à
palavra. O senhor não tem honra!" "Não faltei a palavra nenhuma nem
assumi compromisso nenhum. Limitei-me a dizer-lhe que iria ver o assunto
e o que poderia fazer. Mais nada."

"Não cumpriu a sua palavra."
"Cumpri, pois. Vi de fato o assunto e vi o que poderia fazer. Concluí

simplesmente que não poderia tomar nenhuma iniciativa que impedisse a
saída do doutor Rosenthal."

"Mas eu saí daqui com a sua garantia!"
"Só na sua imaginação, coronel. Em bom rigor insisto que não assumi

compromisso nenhum de impedir a saída do doutor Rosenthal. Verifiquei o
assunto e constatei que, se negasse ao doutor Rosenthal o visto que lhe foi
passado pelas autoridades do meu país, estaria a cometer uma ilegalidade.
Mais, os meus deveres compeliam-me a ajudar o doutor Rosenthal e a sua
família. Teria muito gosto em ser útil às SS, mas não o podia fazer em
violação dos meus deveres profissionais, como deve calcular."

O alemão lançou-lhe um olhar despeitado e carregado de cólera antes de
se virar e sair do gabinete e da legação em passo largo e furioso.

"O senhor vai pagá-las!", ameaçou. "Ai vai, vai!"
A passagem tempestuosa do oficial das SS pela legação provocou um

certo burburinho entre os funcionários portugueses, mas o dia era difícil e
depressa toda a gente regressou aos seus assuntos.

Deu-se então o segundo acontecimento. Pelo meio-dia e meia apareceu
na legação um paquete do Reichspost, os serviços alemães de correios, com
dois telegramas remetidos de Lisboa. Um deles era endereçado a Artur e
ficou pousado sobre a sua secretária, juntamente com toda a outra



correspondência e papelada, à espera que ele resolvesse os assuntos
urgentes que tinha nesse momento em mãos para enfim lhes prestar atenção
em ocasião ulterior.

O outro telegrama era dirigido ao cônsul, que desempenhava as funções
de ministro plenipotenciário enquanto não chegava a Berlim o novo
embaixador, e foi devidamente encaminhado para o seu gabinete. Como o
cônsul estava ausente, pois tinha saído para almoçar com o embaixador
brasileiro, o envelope acabou por não ser aberto de imediato. Obedecendo a
instruções explícitas quando se tratava de telegramas, a secretária deixou-o
em lugar de destaque sobre a mesa à espera que o chefe interino da legação
voltasse ao escritório.

O cônsul regressou a meio da tarde. Pediu um café à secretária e
recolheu ao gabinete, onde se deparou com o sobrescrito do Reichspost com
a mensagem remetida de Lisboa. Tratando-se de um telegrama, tinha, como
é evidente, prioridade sobre tudo o resto. Todos sabiam que os telegramas
continham, quase por definição, informação atual e inadiável. Rasgou o
envelope pela borda e extraiu do interior o texto cifrado. Com a ajuda do
livro de cifras que guardava no cofre, decifrou a mensagem e leu-a por fim.

Intrigado com o texto, saiu do gabinete com o telegrama na mão e foi
bater à porta de Artur.

"O senhor coronel vai-se embora?"
A pergunta do cônsul não foi imediatamente compreendida pelo adido

militar. Artur tentava nessa altura ligar para um contato do OKH, ou
Oberkommando des Heeres, o Supremo Alto Comando do exército alemão,
e parou de rolar os dígitos no telefone para atender o superior hierárquico.

"Perdão?"
O cônsul baixou os olhos para a pequena folha que tinha acabado de

decifrar.
"Acabei de receber este telegrama de Lisboa", disse. "O Ministério dos

Negócios Estrangeiros informa-me de que iniciou os procedimentos junto
do Ministério da Guerra para recrutar um novo adido militar para a nossa
legação." Encarou o subordinado. "O que significa isto? O senhor coronel
vai-se embora?"

Surpreendido, Artur pegou no telegrama e leu-o duas vezes, como se
não tivesse acreditado à primeira e precisasse de se certificar de que
entendera adequadamente o que estava lá escrito.



"Eu... deve ser engano", balbuciou, intrigado com aquele texto. "Isto
não faz o menor sentido."

"Não se vai embora?"
"Que eu saiba não."
"Então por que razão o ministério quer agora recrutar um novo adido

militar?"
Artur devolveu o telegrama ao chefe da legação.
"Não faço a mínima ideia..."
"Ninguém lhe comunicou nada?", estranhou o cônsul. "Não recebeu

nenhum ofício sobre o assunto? Ou um telegrama?" A atenção do oficial
desviou-se nesse instante para a pilha de correspondência que deixara
acumular-se sobre a secretária enquanto tratava dos salvo-condutos alemães
para os colegas em França. Dedilhou com movimentos apressados os vários
envelopes e viu o telegrama que havia sido entregue ao final da manhã pelo
paquete do Reichspost. Abriu-o e, sem perder tempo, pegou no seu livro de
cifras e interpretou a mensagem. Quando concluiu a tarefa, leu o texto.

"Com os diabos!"
Aquela exclamação deixou o cônsul a arder de curiosidade. "Então?"
Ainda a digerir o que acabara de ler, Artur estendeu o telegrama ao

superior hierárquico.
 

LISBOA 1 JUL PONTO FALECEU GOVERNADOR MACAU PONTO QUEIRA
INFORMAR URGENTE SE ACEITA LUGAR PONTO CASO AFIRMATIVO MINISTÉRIO
GUERRA AVANÇA COM PROMOÇÃO GENERAL PONTO MINISTRO COLONIAS
 

"Já viu isto, senhor cônsul?", disse, ainda a cair em si. "Querem nomear-
me governador de Macau."

O rosto do diplomata abriu-se num sorriso.
"Mas... isso é excelente!", exclamou, estendendo as mãos para o

felicitar. "Parabéns, meu caro!"
Artur fez um gesto de indecisão.
"Não sei se é assim tão excelente", murmurou, ainda atordoado e a

digerir a novidade. "Tenho de pensar nisso."
Ao ouvir estas palavras, o chefe interino da legação esboçou uma careta

que mais parecia um ponto de interrogação.
"Pensar?", questionou. "Pensar o quê? Não há nada para pensar,

homem. Aceite! Isto é uma oportunidade única na vida!" "O senhor cônsul



acha?"
"Tenho a certeza! Ainda por cima vai ser promovido a general... Qual é

a sua dúvida?"
Artur suspirou.
"É... é a minha mulher."
"A sua mulher?", admirou-se o cônsul. "Tenho a certeza de que ficará

radiante, como é evidente. Vai ser a esposa do governador! Haverá alguma
mulher que desdenhe uma coisa dessas? Será a primeira-dama de Macau!"

O militar assumiu uma expressão infeliz.
"Não sei se sabe, senhor cônsul, a minha mulher andava a ser submetida

a um tratamento", acabou por confessar. "Uma coisa por causa da
dificuldade em ter filhos. O médico que a estava a tratar era o doutor
Rosenthal, aquele judeu a quem demos um visto para ir a Lisboa apanhar
um navio para a China, não sei se se lembra."

"Claro que lembro. O senhor embaixador tinha ido à pressa para França
avisar o governo francês da iminência do ataque alemão e eu é que fiquei
aqui com a criança nos braços."

"Pois foi", anuiu Artur. "Acontece que, quando o levei ao aeroporto, o
doutor Rosenthal informou-me de que o tratamento de fertilidade falhara.
Andei dois dias a reunir coragem para contar à minha mulher o que ele me
dissera. Tal como eu receava, a Catarina reagiu muito mal. Chorou durante
dois dias e duas noites. Levei-a a uma clínica e o médico receitou-lhe um
sedativo. Ela passou o terceiro dia a dormir. Quando acordou..."

Engoliu em seco e não terminou a frase.
"O que aconteceu?"
Artur quase teve de ganhar coragem para prosseguir a narrativa.
"Deixou praticamente de falar." Desviou os olhos para a janela do

gabinete e fixou o plátano que lançava a sua sombra sobre a parada do
eléctrico. "E preciso perceber que a Catarina nasceu para ser mãe. Vive para
isso, sonha com isso. Dizer-lhe que não poderá ter filhos é como passar-lhe
uma sentença de morte. Sem filhos, a vida para ela não faz sentido. Eu e um
casal japonês nosso amigo temos andado este tempo todo a tentar animá-la,
mas sem sucesso. A Catarina mergulhou numa melancolia profunda e não
sei como tirá-la do fosso onde ela caiu." Baixou os olhos para o telegrama.
"E agora... agora aparece isto. Como posso eu ir para Macau com a minha
mulher neste estado?"



"Não veja a coisa assim. Olhe que uma mudança de ares pode fazer-lhe
bem..."

"Mas, senhor cônsul, se ela nem em condições está de sair de casa,
como diabo poderá fazer a viagem até Macau? Estamos a falar em meter-
nos num barco para atravessar o Atlântico, o índico e uma parte do
Pacífico! Não é brincadeira! E isto para não falar no que vamos encontrar
por lá. Aqui estamos em Berlim e sempre posso encontrar médicos que a
ajudem. Aliás, ando neste momento a procurar outros tratamentos
inovadores para a infertilidade para ver se ao menos lhe dou ânimo. Mas
como é em Macau? Haverá lá médicos suficientemente qualificados para
tratar um problema destes?" Sacudiu negativamente a cabeça. "Tenho as
maiores dúvidas..."

O diplomata coçou a nuca.
"Então o que tenciona o senhor coronel fazer?", questionou. "Não me

diga que vai recusar o posto..."
Durante longos segundos, Artur manteve o olhar fixo no telegrama,

dividido quanto à resposta que deveria dar ao convite que o ministro das
Colônias lhe endereçara. O oficial queria aceitar, o marido sabia que não o
podia fazer. Para alguém com a sua formação militar, contudo, um debate
entre o desejo e o dever tinha inevitavelmente de pender para este último
lado.

Resignando-se ao inevitável, pegou numa caneta e começou a redigir a
resposta sobre um papel.

"Não tenho alternativa. Terei de dizer que não."
O responsável interino pela legação abanou a cabeça.
"Não tome decisões precipitadas", aconselhou. "Pondere o assunto pelo

menos durante vinte e quatro horas."
"De que adianta isso? Não é em vinte e quatro horas que a situação da

minha mulher se vai alterar."
O cônsul franziu o sobrolho.
"Ouça, há quanto tempo o senhor não vai em casa?"
"Desde ontem. Com os alemães a ocuparem a França tenho estado tão

assoberbado de trabalho que passei esta noite aqui no gabinete a recolher
informações e a preparar relatórios para enviar para Lisboa. E agora
apareceu esta questão da saída do governo francês para Vichy e..."

"Vá para casa", ordenou o diplomata com inesperada firmeza. "Eu cá
me arranjo com os salvo-condutos alemães para os nossos colegas em



França. Se a sua mulher se encontra em estado de melancolia, não a pode
deixar tanto tempo sozinha."

"Mas... e o trabalho?"
"Vá para casa, já lhe disse. Fale com a sua senhora sobre essa proposta

para ir para Macau. O senhor foi convidado para ser governador de uma das
nossas colônias, senhor coronel. Não é todos os dias que se tem uma
oportunidade dessas. Não a pode rejeitar assim sem mais nem menos, está a
perceber? Oiça, vá para casa e converse calmamente com a sua mulher
sobre o assunto. Se não houver mesmo possibilidade de ir, então rejeite o
convite. Mas não o faça sem esgotar todas as possibilidades, entendeu? Fale
com ela e talvez as coisas se arranjem."

"Parece-lhe, senhor cônsul?"
O cônsul abriu os braços num gesto interrogativo.
"O que tem o senhor coronel a perder?"
Sim, o que tinha ele a perder? O ministro das Colônias pedia uma

resposta urgente, mas numa situação daquelas não havia urgência que não
aguentasse mais um dia.

Persuadido, o adido militar arrumou as suas coisas, pegou nos papéis
que reunira durante o dia para resolver os problemas dos diplomatas
portugueses em França e, dez minutos depois, entregou-os ao cônsul.

"Está aqui toda a documentação para os salvo-condutos", indicou. "É
preciso ir à Abwehr, no OKW, e deixá-la no Beziehung zu fremden
Wehrmachten."

O chefe interino da legação esboçou um esgar de ignorância. Sabia que
OKW eram as siglas do Oberkommando der Wehrmacht, o Supremo
Comando das Forças Armadas alemãs, e que a Abwehr era o comando das
informações militares, mas a terceira referência escapava-lhe.

"Bezung... quê?"
"Beziehung zu fremden Wehrmachten", repetiu Artur. "É o departamento

da Abwehr encarregado das relações com os militares estrangeiros. Falei
com o coronel Schulz e ele está à espera destes documentos. Quando os
receber, comunicará de imediato com o governo militar alemão em Paris e
os salvo-condutos serão entregues ao nosso pessoal em França no Hotel
Meurice, em Paris."

O diplomata tomou nota das indicações e aceitou a papelada.
"Está tudo entregue, fique descansado", disse em jeito de despedida.

"Vá lá para casa, coronel."



Foram as últimas palavras que ambos trocaram nesse dia. Momentos
mais tarde Artur abandonou a legação a caminho da parada do eléctrico.
Mais do que isso, esses foram os seus primeiros passos a caminho de
Macau.

Por esta altura, amigo leitor, imagino que já tenha percebido que ele
acabou mesmo por aceitar o lugar de governador. Não se trata de resto de
um exercício difícil de fazer, considerando que já vimos que esse foi
também o destino da Nadija e da Lian-hua, cada uma delas vivendo seu
inferno particular, uma em Xangai, a outra em Pequim. Todos esperamos
que as histórias culminem em finais extraordinários, arrebatadores e
emocionantes, mas a vida é feita de finais comuns, quase decepcionantes,
até porque em bom rigor a realidade não tem finais, apenas uma permanente
continuidade que só é interrompida com a morte. E nas entrelinhas da
normalidade que temos de descortinar a excepcionalidade de um destino. E
qual a sorte dessas duas flores? Ambas foram feitas escravas da terrível
guerra que assolara o Reino do Meio, a China, e transformara o mundo num
imenso pântano, e preparavam-se para seguir a caminho de Macau. As
flores de lótus erguiam-se enfim da lama para manter a sua pureza. Esse era
o seu destino.

Então e Fukui?, perguntará o leitor atento. O nosso japonês teve o seu
próprio destino e decerto um dia alguém o contará, alguém que não eu,
entenda-se, pois estou velho e o meu tempo chegou ao fim. O mal que me
devora as entranhas já engoliu quase tudo o que havia para engolir e é com
grande esforço, espírito de sacrifício e muita determinação que, fraco e
deitado na cama, me agarro ainda à caneta e redijo estas últimas e trêmulas
linhas, acreditando que a finalização deste livro encerra também a minha já
longa existência e que este é o derradeiro gesto significativo da minha vida.
Tendo concluído a obra, conclui-se enfim o meu percurso nesta terra.

Quem um dia queira narrar o resto da história terá de vir aqui em casa
vasculhar as gavetas da minha velha escrivaninha, onde guardo todas as
minhas anotações e documentos, incluindo o diário que Artur manteve
enquanto foi governador de Macau. Embora eu duvide que alguém um dia o



faça, note-se. Não tenho ilusões. Sou o último dos sobreviventes daquele
tempo e com a minha morte desaparecerá a memória de tudo o que
aconteceu. Quem se interessará por eventos passados que já nada dizem a
ninguém? E estranho pensar que tudo é tão efêmero. Coisas que outrora se
afiguravam tão importantes revelam-se afinal insignificantes quando
adquirimos distância, como pedras que parecem eternas num momento mas
que o tempo vai desgastando até se reduzirem a poeira. Com a minha morte
morrerá todo um passado.

Antes que pouse por fim a caneta para não mais a usar, pois sei que é
isso que sucederá quando daqui a pouco concluir estas linhas que a minha
muito trêmula mão vai desenhando com crescente dificuldade, permita-me,
leitor fiel, que registre o que sucedeu ao meu bom e velho amigo Artur no
final daquele longínquo 1º de julho de 1940, o dia que determinou a sua
vinda para Macau, esta terra onde, sem nenhum de nós o saber, eu o
esperava para uma amizade que só morrerá com o meu último suspiro, mas
que estas páginas talvez prolonguem uns anos mais, pois os livros
sobrevivem a nós.

Ninguém conhece com exatidão os pormenores do que realmente
aconteceu nesse final de tarde. Como já esclareci, Artur nada me revelou. O
pouco que sei, como disse, resulta de uma reconstituição dos eventos feita
muitos anos mais tarde pelo antigo cônsul de Portugal em Berlim, com base
em informações dispersas que então recolheu. Embora o essencial do que
vou contar resulte de matéria de fato, os detalhes são produto de um
exercício de imaginação. Imaginação informada, bem entendido.

Depois de sair da legação a caminho de casa, e ao entrar no prédio onde
vivia, Artur cruzou-se junto à porta do elevador com Frau Braun, que
limpava as escadas. Ao vê-lo por ali, a porteira endireitou-se e, afogueada
pelo esforço, aproveitou para fazer uma curta pausa.

"Por aqui a esta hora, coronel?", perguntou. "Ach, o senhor veio hoje
mais cedo que o habitual..."

"É verdade", assentiu ele. "A senhora já levou as compras à minha
mulher?"

A Portierfrau encolheu os ombros.
"Ela não me pediu nada. Aliás, quando estive a fazer a limpeza no seu

andar não ouvi barulho nenhum. Suponho que Frau Teixeira nem se
encontra em casa."



A observação da porteira surpreendeu e embaraçou o português. Desde
o fracasso do tratamento que Catarina chorava muito, sobretudo quando se
achava sozinha. Assim, na altura em que Frau Braun limpava as escadas do
prédio era fácil perceber se Catarina se encontrava em casa ou não. Ou seja,
o que no fundo a alemã acabava de lhe comunicar era que a mulher saíra
porque não a ouvira chorar no apartamento.

Isso era embaraçoso, claro. O que pensaria a porteira dos motivos de
tamanha infelicidade? Já a surpresa resultava da possibilidade de Catarina
ter saído à rua. Havia tanto tempo que ela não abandonava o apartamento
que, para ser rigoroso, Artur nem acreditou que isso tivesse acontecido.
Provavelmente tivera um dia calmo e entretivera-se com alguma coisa,
talvez a ler ou a confeccionar um prato. Não se podia passar a vida a
chorar!

"Deve estar a cozinhar as batatas que sobraram ontem."
No instante em que disse estas palavras, o inquilino lembrou-se que na

véspera recebera uma senha de racionamento que lhes dava direito a uma
hortaliça e lamentou que a mulher não a tivesse entregado à porteira para o
jantar desse dia. Lá teriam de se contentar outra vez com as malditas
batatas, considerou ao abrir a porta metálica do elevador e ao dar um passo
para o interior do cubículo. Ou quem sabe se Catarina não teria pegado na
senha e saído para...

"Sabe que o meu filho me escreveu?", atirou a Portierfrau, adiando mais
uns instantes o regresso ao trabalho. "Estou tão contente! Mandou-me um
postal de Paris e disse que já arranjou uma demoiselle. Quer ver, Herr
Teixeira, que ainda vou ter netinhos franceses?"

Artur fechou a porta do ascensor e, por entre as grades, atirou-lhe um
sorriso forçado antes de premir o botão para o seu andar.

"Parabéns!"
"Não sei é se o Führer, com esta mania da pureza do sangue ariano,

ficará contente..."
"De certeza que não."
"Nem ele nem os tipos das SS, com certeza. Ainda hoje passou por aqui

uma dessas aves raras. Ach... sinistro, todo de negro."
O elevador arrancou com um solavanco, abafando a voz da porteira.
"Um tipo das SS, Frau Braun?", atirou Artur do elevador, admirado.

"Que tipo?"



Mas ela ficara lá em baixo e já não o ouvia. Enquanto a caixa ascendia
com um ronco indolente, os mecanismos lá no alto a soltarem sucessivos e
ruidosos claques metálicos, o oficial português ainda ficou alguns
momentos a matutar na última informação dada pela porteira, mas depressa
se concentrou na conversa que teria com Catarina, essa sim muito
importante.

Seria magnífico se a convencesse a ir para Macau. No fim de contas o
cônsul tinha razão, o convite para ser governador de uma colônia, mesmo
de uma terra tão pequena e longínqua como a velha cidade encravada no
mar da China, era uma oportunidade que não podia desperdiçar de ânimo
leve.

Quem sabe se a mulher não se entusiasmaria com a ideia? Uma nova
mudança de ares talvez lhe fizesse bem. Além do mais, havia sempre a
considerar a hipótese de um qualquer tratamento oriental que se revelasse
eficaz para o problema que a afetava. Não tinha Fukui falado certa vez nos
inúmeros chás medicinais que existiam no Oriente, cada um com
propriedades específicas benéficas para a sua maleita? Pensando bem,
talvez devesse iniciar a conversa por aí. Sabia que tudo na mente de
Catarina revolvia em torno do seu desejo, e da sua incapacidade, de gerar
um filho. Se a queria convencer, era esse caminho.

Se calhar seria necessário recrutar a ajuda de Fukui e de Ren e pedir-
lhes que falassem com a mulher sobre os benefícios das terapias asiáticas.
Mesmo que a medicina oriental não apresentasse resultados, e Artur achava
no seu âmago que não apresentaria, pois milagres só nos Evangelhos,
poderiam ao menos alimentar a esperança por mais alguns anos e, mesmo
que temporariamente, resgatar Catarina à melancolia mórbida em que se
deixara cair. Não fora afinal assim com o doutor Rosenthal? Enquanto
acreditara na terapia, a alegria e a harmonia tinham regressado ao lar. Havia
que encontrar um qualquer doutor Rosenthal chinês que repusesse a
esperança, ainda que tênue e transitória, e lhes permitisse viver de novo
como um casal igual aos outros.

Um solavanco final do elevador pôs fim àqueles pensamentos e à curta
viagem. Tinha chegado ao seu piso. Saiu do ascensor, meteu a chave na
porta e entrou no apartamento.

"Catarina!", chamou. "Cheguei!"
Ninguém respondeu. Onde diabo estaria ela?
"Catarina!?"



É certo que nos últimos meses a mulher se tornara de novo pouco
faladora, o que poderia explicar a falta de uma resposta, mas em condições
normais teria ouvido um ruído qualquer, os sons de passos ou de panelas e
talheres a tilintarem na cozinha ou de água a escorrer do cano ou de
qualquer outra coisa que lhe indicasse que ela se encontrava em casa, mas
não ouviu o menor sinal.

Caramba, seria possível que a porteira tivesse razão e ela se tivesse
mesmo ausentado? No fim de contas, ocorreu-lhe, o dia tinha estado
agradável e era bem possível que Catarina fosse assaltada pela vontade de ir
à Unter den Linden espreitar as vitrines, mesmo que preenchidas com
produtos que não se podiam comprar, ou então passear pelo Tiergarten e ver
os cisnes no lago, como tanto gostava de fazer desde que se haviam mudado
para Berlim. Quem sabe se não teria até pegado na senha de racionamento e
ido à mercearia levantar a tal hortaliça a que tinham direito? Queriam lá ver
que nessa noite comeriam outra coisa que não apenas as batatas do
costume?

Tudo aquilo lhe pareceu muito encorajador. A melancolia mantivera-a
confinada em casa tempo de mais e a vontade de dar um giro, fosse pela
razão que fosse, mostrava que lhe restava um certo gosto pela vida. Artur
não tinha dúvidas de que a recuperação resultaria de um processo gradual e
que não poderia esperar milagres de um dia para o outro, mas o simples fato
de ela ter saído para fruir aquele bonito dia de verão ou para simplesmente
comprar a hortaliça era sem dúvida um importante sinal de mudança.

A esperança alegrou-lhe nesse momento o coração. Esperança
sobretudo de que ela se restabelecesse e tudo entre eles voltasse à
normalidade, mas esperança também de que a mudança para Macau fosse
afinal mais pacífica do que ele se atrevera a pensar, pois quem ia à Unter
den Linden espreitar vitrines com produtos que não se podiam comprar ou à
mercearia levantar uma hortaliça com a senha de racionamento também
podia ir ao mar da China tornar-se mulher do governador de Macau. Os
passos eram os mesmos, a diferença estava na distância.

Após esquadrinhar o apartamento vazio, Artur foi à cozinha e pôs uma
chaleira ao lume. Enquanto a água aquecia, deslocou-se ao pequeno
cubículo onde se encontrava a retrete e aliviou a bexiga. Quando terminou,
puxou o autoclismo e dirigiu-se ao quarto de banho para lavar as mãos.
Depois de se ensaboar, deu um passo para o lado esquerdo e secou-se na
toalha. Foi então que um retângulo no chão lhe chamou a atenção. Percebeu



que se tratava de uma fotografia. Estarrecido, baixou-se e pegou na
imagem.

Era a fotografia do filho.
Quase deixou de respirar. O que estava aquilo ali a fazer? Olhou de

novo, para ter a certeza que os olhos não o enganavam, e confirmou que o
rosto infantil e os cabelos encaracolados eram os mesmos do cliché que
guardava na gaveta do seu gabinete. Consultou o verso da imagem para se
certificar de novo. Ali estava, rabiscada à mão, a mensagem de Eugênia a
indicar inequivocamente que aquela criança era de fato o filho dele.

Como fora a fotografia ali parar?
Foi nesse instante que percebeu a informação dada casualmente pela

porteira momentos antes, de que um homem das SS tinha estado nesse dia
no prédio. O coronel Engelhardt! O oficial alemão que no final dessa manhã
fora à legação e o ameaçara, dizendo que ia pagá-las! O mesmo oficial que
meses antes lhe pedira que não ajudasse o doutor Rosenthal e que lhe
surpreendera a fotografia do filho sobre a secretária! Fora ele que lhe
subtraíra a fotografia da gaveta, decerto num qualquer raide noturno à
legação antes de lhe aparecer essa manhã no gabinete, e fora ele que a
trouxera para a dar a Catarina!

Não havia outra explicação.
Mas onde estava a mulher?
Teria visto a fotografia? Com certeza que sim, percebeu Artur. O

coronel Engelhardt seguramente a entregara em mão. Só assim, de resto, se
explicava que o cliché se encontrasse no chão do quarto de banho.

Como reagira ela?
Levantou os olhos, já em pânico, e junto à cortina da banheira reparou

em algo estranho. A cortina não era transparente mas também não se
poderia considerar opaca. A sua textura deixava perceber para lá dela o que
parecia uma mancha avermelhada. Com o credo na boca, agarrou na cortina
e correu-a com um movimento brusco. O que viu a seguir foi tão assustador
e horrível que o coração lhe parou e Artur caiu de joelhos, por momentos
sem outra reação que não a da mais absoluta incredulidade, incapaz de
aceitar o que os olhos lhe mostravam. Não podia ser, uma coisa daquelas
não podia ser.

"Catarina?"
De pálpebras semicerradas e olhos vidrados, o corpo de uma palidez

cadavérica deitado por baixo de água como num bloco de gelo



avermelhado, a mulher estava estendida na banheira, os cabelos castanhos a
flutuarem como mil hidras suspensas no tempo. As pupilas pareciam fixar o
infinito mas na verdade fitavam a eternidade.



Nota final
Fecha-se assim a Trilogia do Lótus, dedicada aos autoritarismos e aos

totalitarismos da primeira metade do Século XX. Pelas páginas de As
Flores de Lótus, O Pavilhão Púrpura e O Reino do Meio desfilaram quatro
histórias paralelas inspiradas em experiências verdadeiras que foram
vividas por diferentes personagens. Algumas são baseadas em pessoas reais
e outras são imaginadas, mas todas representam figuras cujo percurso nos
permitiu mergulhar na ascensão ao longo das décadas de 1920 e 1930 de
alguns dos regimes autoritários e totalitários que marcaram o Século das
guerras mundiais, incluindo as complexas dinâmicas políticas, sociais e
econômicas que os conduziram ao poder.

No caso de Oliveira Salazar, de Rolão Preto, de Humberto Delgado, de
Mao Tsé-tung e de Chiang Kai-shek, de resto, houve a preocupação de, nas
partes em que estas personagens históricas aparecem, decalcar as palavras
ipsis verbis do seu verdadeiro discurso político. Também certas frases não
políticas foram copiadas das palavras originais destes homens, o que
aconteceu sempre que pareceram pertinentes para captar certos traços das
suas personalidades.

Alguns aspetos desta obra revelaram-se muito polêmicos e suscitaram
um amplo debate público em Portugal, em especial em torno da revelação
das origens marxistas do fascismo. Retomarei este assunto de forma
aprofundada em tempo oportuno.

Para a concepção da trilogia foi fundamental a consulta de múltiplas
obras sobre o período em causa, com particular atenção à Europa e à Ásia, e
ainda sobre a história intelectual dos diversos autoritarismos e
totalitarismos.

No que diz respeito aos livros referentes à China, destaque para Second
Daughter — Growing Up in China, de Katherine Wei e Terry Quinn;
Stateless in Shanghai, de Liliane Willens; Growing Up Russian in China —
A Historical Memoir, de Tatiana Erokina; Tales of Old Peking, de Derek
Sandhaus; Tales of Old Shanghai, de Graham Earnshaw; All About
Shanghai and Environs, de Peter Elibbard; Old Shanghai — Gangsters in
Paradise, de Lynn Pan; Shanghai Policeman, de E. W. Peters; Foreign
Devils in the Flowery Kingdom, de Cari Crow; History of Modern China —



The Fali and Rise of a Great Power, 1850 to the Present, de Jonathan
Fenby; The Wars for Asia, 1911-1949, de S. C. Paine; Forgotten Ally —
China's World War II, 1937-1945, de Rana Mitter; Mao — L'Histoire
inconnue, de Jung Chang e Jon Halliday; Mao, de Philip Short; Mao — A
Very Short Introduction, de Delia Davin; The Generalíssimo — Chiang
Kai-shek and the Struggle for Modern China, de Jay Taylor; The Broken
Wave — The Chinese Communist Peasant Movement, 1922-1928, de Roy
Hofheinz; A Place in the Sun — Marxism and Fascism in China's Long
Revolution, de James Gregor; The Chinese Blue Shirt Society — Fascism
and Developmental Nationalism, de Maria Hsia Chang; O Cruzador
República na China — Subsídios para a História da Guerra Civil na China e
dos Conflitos com as Potências, de Guilherme Ivens Ferraz; Le monde
chinois — L’époque contemporaine, de Jacques Gernet; La Chine et les
chinois, de Lin Yutang; Les origines de la révolution chinoise 1915-1949,
de Lucien Bianco; Histoire de la pensée chinoise, de Anne Cheng;
Confucius — Des mots en action, de Danielle Elisseeff; Comprendre la
culture chinoise, de Brigitte Tison; China love — Comment s'aiment les
Chinois, de Dorian Malovic; Chine — 365 us et coutumes, de Sophie
Francoeur e Anne-Marie Cattelain Le Du; e ainda "Report on an
Investigation of the Peasant Movement in Hunan", de Mao Tsé-tung.

Outros livros consultados têm o Japão como tema, como é o caso de
Bridge to the Sun — A Memoir of Love and War, de Gwen Terasaki;
Something Like an Autobiography, de Akira Kurosawa; The Autobiography
of Yukichi Fukuzawa, de Yuki- chi Fukuzawa; Memories of Silk and Straw
— A Self-Portrait of Small-Town Japan, de Junichi Saga; The Rising Sun
— The Decline and Fali of the Japanese Empire, de John Toland; Zen at
War e Zen War Stories, de Brian Victoria; Japan's Holy War — The
Ideology of Radical Shinto Ultranationalism, de Walter Skya; When
Buddhists Attack, de Jeffrey K. Mann; The Chrysanthemum and the Sword
— Patterns of Japanese Culture, de Ruth Benedict; The Manchurian Crisis
and Japanese Society, 1931-33, de Sandra Wilson; Yoshiwara — Geishas,
Courtesans, and the Pleasure Quarters of Old Tokyo, de Stephen e Ethel
Longstreet; Tokyo — From Edo to Showa 1867-1989, The Emergence of
the World's Greatest City, de Edward Seidensticker; Histoire du Japon et
des japonais, de Edwin O. Reischauer; Introducción a la cultura japonesa,
de Hisayasu Nakagawa; El alma japonesa, de Enrique Gomez Carrillo; Le
Japon éternel, de Nelly Delay; Le Japon — Pouvoir, religion, vie



quotidienne, de Rossella Menegazzo; Au Japon ceux qui s'aiment ne disent
jamais je faime, de Elena Janvier; e Le petit livre du Japon, de Christine
Barrely. Ainda o estudo "The Circle of On, Giri, and Ninjo — Sociologist's
Point of View", de Kiyohide Seki.

Algumas obras seguiram o percurso da Alemanha totalitária de Hitler,
nomeadamente Ma vie sous le règne d'Hitler — Un allemand témoigne, de
Günter Gallisch; Berlin Embassy, de William Russell; The Rise and Fali of
the Third Reich — A History of Nazi Germany, de William L. Shirer; The
Third Reich — The Rise and Fali of the Nazis, de Martyn White; Hitlerland
— American Eyewitnesses to the Nazi Rise to Power, de Andrew Nagorski;
Traveis in the Reich — Foreign Authors Report from Germany, de Oliver
Lubrich; Berlin 1933-1945, de Maik Kopleck; The Holocaust e
Kristallnacht — Prelude to Destruction, de Martin Gilbert; Hitler et les juifs
— Genèse d'un genocide, de Philippe Burrin; Les années de persecution —
L’Allemagne nazie et les Juifs 1933-1939, de Saul Friedlander; La
destruction des Juifs d'Europe, de Raul Hilberg; e The Holocaust Chronicle
— A History in Words and Pictures, de Louis Weber.

No caso do totalitarismo comunista da União Soviética, incluindo a
Rússia e a Ucrânia, as fontes bibliográficas a que recorri foram
Revolutionary Rússia, 1891-1991, de Orlando Figes; Russie, révolutions et
stalinisme, 1905-1953, de Mathilde Aycard e Pierre Vallaud; La terreur et le
désarroi — Staline et son système, de Nicolas Werth; The Harvest of
Sorrow — Soviet Collectivization and the Terror-Famine, de Robert
Conquest; e vários discursos de José Stalin, designadamente "Grain
Procurements and the Prospects for the Development of Agriculture", "First
Results of the Procurement Campaign and the Further Tasks of the Party" e
"Industrialisation and the Grain Problem".

A estas obras e textos há ainda a acrescentar os textos fundadores do
marxismo, como Capital, On the Jewish Question, The Eighteenth
Brumaire of Louis Bonaparte, The Poverty of Philosophy, Economic and
Philosophic Manuscnpts of 1844, The Civil War in France, Class Struggles
in France, A Contribution to The Critique of Political Economy,
Contribution a la critique de la Philosophie du droit de Hegel, Critique of
the Gotha Programme, Pre-Capitalist Economic Formations e Herr Vogt —
A Spy in the Workers' Movement, de Karl Marx; The Communist
Manifesto, The German Ideology, The Holy Family — Or Critique of
Criticai Critique, Letters 1856-59, Letters 1860-64, Letters 1864-68, Letters



1880-83 e Letters 1890-92, de Karl Marx e Friedrich Engels; The Principies
of Communism, The Condition of the Working Class in England,
Socialism: Utopian and Scientific, The Peasant War in Germany, Anti-
Dühring — Herr Eugen Dühring's Revolution in Science, The Role of Force
in History — A Study of Bismarck's Policy of Blood and Iron e A Origem
da Família, da Propriedade e do Estado, de Friedrich Engels; e Karl Marx:
Selected Writings, editado por David McLellan.

Entre os textos fundadores do marxismo há igualmente a incluir na lista
bibliográfica uma série de artigos, discursos e cartas que foram consultados
para esta trilogia, nomeadamente "The Russian Loan", "Panslavism — The
Schleswig-Holstein War", "The Future Results of British Rule in Índia",
"The Second Address", "Marx to Engels in Manchester 10 May 1861",
"Marx to Engels in Manchester 30 July 1962", "Marx to Engels in
Manchester 30 January 1965", "Marx to Engels in Manchester 3 February
1865", "Marx to Engels in Manchester 24 June 1865", "Marx to Engels in
Manchester 20 February 1866" e "Letter from Karl Marx to Pavel
Vassilyevitch Annenkov", de Karl Marx; "Outlines of a Critique of Political
Economy", "The Magyar Struggle", "Democratic Pan-Slavism", "Germany
and Pan-Slavism", "Retrograde Signs of the Times", "A Communist
Confession of Faith", "The Principies of Communism", "Speech at the
Grave of Karl Marx", "Engels to Marx in London 9 June 1858", "Engels to
Marx in London 27 January 1865", "Engels to Marx in London 13 February
1865", "Engels to Marx in London 2 October 1866", "Letter from Engels to
Borgius", "Engels to Joseph Weydemeyer in New York", "Engels to Eduard
Bernstein in Zurich" e "Engels to C. Schmidt in Berlin", de Friedrich
Engels; e "Address of the Central Committee to the Communist League", de
Karl Marx e Friedrich Engels.

Depois os textos originais das sucessivas revisões que conduziram às
diferentes variantes do socialismo, como Evolutionary Socialism — A
Criticism and Affirmation, de Eduard Bernstein; Réflexions sur la violence,
de Georges Sorel; The Question of Nationalities and Social Democracy, de
Otto Bauer; An Outline Plan for the Reorganization of Japan, de Kita Ikki;
Andare verso il popolo e Opera omnia — VI: Dalla fondazione di "Utopia"
alla vigilia della fondazione de "II Popolo d’Italia", de Benito Mussolini; La
dottrina del fascismo, de Benito Mussolini e Giovanni Gentile;
Sindacalismo e Repuhblica — Sindacalista, interventista, volontario, de
Filippo Corridoni; L/ora del nazionalismo, de Alfredo Rocco; Talks with



Mussolini, de Emil Ludwig; Mein Kampf, de Adolf Hitler; The Myth of the
Twentieth Century — An Evaluation of the Spiritual-Intellectual
Confrontations of Our Age, de Alfred Rosenberg; Inside the Third Reich —
Memoirs, de Albert Speer; e The Triumph of Reason — The Thinking
Maris Guide to Adolf Hitler, compilado por Michael Walsh.

Entre os textos fundadores das diferentes versões do socialismo há
igualmente a considerar cartas, discursos e artigos que consultei, a começar
por "The Italian Socialist Congress", "Lesson of the Commune" e "The
Agrarian Question November 14 (27)", de Vladimir Lenine; "Marxism and
Bolshevism: Democracy and Dictatorship", de Karl Kautsky; "Letter to La
Liberté", de Mikhail Bakunin; "Discorso del 24 novembre 1914 Espulsione
dal partito socialista", "Discorso del 13 dicembre 1914 Parma", "Discorso
del 28 dicembre 1914 Génova", "Discorso del 23 marzo 1919 Fondazione
Fasci di Combattimento", "Discorso del 21 giugno 1921 Primo discorso alla
Camera", "Discorso del 20 settembre 1922 Discorso alla Camera",
"Discorso del 5 ottobre 1922 Gruppo Sciesa di Milano", "Discorso del 24
ottobre 1922 Raduno di Napoli", "Discorso del 28 ottobre 1923 Camicie
Nere di Milano", "Discorso del 28 ottobre 1923 Camicie Nere di Perugia" e
"Discorso del 21 giugno 1925 Congresso Fascista di Roma", de Benito
Mussolini; "I. postulati dei Fasci di Combattimento. L'espropriazione
parziale", de Alceste de Ambris; "Un neo-liberalismo?" de Massimo Rocca;
"La origini e la missione del fascismo", de Dino Grandi; "Problemi e realtà
del fascismo", de Camillo Pellizzi; "I1 doppio aspetto del Fascismo" e "La
rivoluzione, domani", de Sérgio Panunzio; "Programma della destra
fascista", de Vincenzo Fani Ciotti; "Discorso al V Congresso del PNF", de
Edmondo Rossoni; "La dottrina política del Fascismo", de Alfredo Rocco;
"Contra Judeos", de Telesio Interlandi; "Why We Are Antisemites",
"Speech to the German Reichstag of January 30, 1939" e "Speech to the
German Reichstag of September 1, 1939", de Adolf Hitler; e "Those
Damned Nazis", de Joseph Goebbels.

Como bibliografia foram também consultadas as histórias e análises
comparadas das ideologias marxista, fascista e nacional-socialista,
designadamente The Road to Serfdom, de Friedrich Hayek; The Origins of
Totalitarianism, de Hannah Arendt; Totalitarianism and Political Religion
— An Intellectual History, Marxism, Fascism, and Totalitarianism —
Chapters in the Intellectual History of Radicalism, MussolinTs Intellectuals
— Fascist Social and Political Thought, The Faces of Janus — Marxism



and Fascism in the Twentieth Century e Phoenix — Fascism in Our Time,
de James Gregor; Marx, de Robert Payne; Breve Historia del Socialismo y
del Comunismo, de Javier Paniagua; A Short History of Socialism, de
George Lichtheim; Heaven on Earth — The Rise and Fali of Socialism, de
Joshua Muravchik; The Lost Literature of Socialism e Heresies and
Heretics — Memories from the Twentieth Century, de George Watson;
Modernism and Totalitarianism — Rethinking the Intellectual Sources of
Nazism and Stalinism, 1945 to the Present, de Richard Shorten;
Totalitarianism and Political Religions — Concepts for the Comparison of
Dictatorships, produzido por Hans Maier; Political Discourse in Exile —
Karl Marx and the Jewish Question, de Dennis Fischman; Karl Marx,
Racist, de Nathaniel Weyl; The Revolutionary Ideas of Karl Marx, de Alex
Callinicos; Marx and History — From the Primitive Society to the
Communist Future, de Ross Gandy; Breve Historia del Fascismo, de Inigo
Bolinaga; Mussolini, de R. J. B. Bosworth; Mussolini, de Laura Fermi;
Fascists, de Michael Mann; Naissance de 1'idéologie fasciste, de Zeev
Sternhell, Mario Sznajder e Maia Ashéri; Qu'est-ce que le fascisme? —
Histoire et interpretation e Les religions de la politique — Entre
démocraties et totalitarismes, de Emilio Gentile; Fascismo, Breve histoire
du fascisme, Le interpretazioni del fascismo, Autobiografia del fascismo —
Antologia di testi fascisti 1919-1945 e Storia degli ebrei italiani sotto il
fascismo, de Renzo de Felice; The Syndicalist Tradition and Italian
Fascism, de David D. Roberts; Hitler — 1889-1936: Hubris, de Ian
Kershaw; Nazi Ideology, de C. M. Vasey; La guerre civile européenne —
National-socialisme et bolchevisme 1917-1945 e Les fondements
historiques du national-socialisme, de Ernst Noite; Le Passé d'une illusion
— Essai sur Tidée communiste au XXe siècle, de François Furet; Fascism
& Communism, de François Furet e Ernst Noite; Démocratie et
totalitarisme, de Raymond Aron; L'homme revolté, de Albert Camus; Hitler
and Stalin — Parallel Lives, de Alan Bullock; Breve Historia de
Entreguerras — Crônica de los 20 Anos que Cambiaron el Mundo, de Óscar
Sainz de la Maza; Modern Times — The World from the Twenties to the
Nineties e A History of the Jews, de Paul Johnson; Rússia Under the
Bolshevik Regime, de Richard Pipes; Marxism and the Crisis of
Development in Prewar Japan, de Germaine Hoston; The Pursuit of Power
in Modern Japan, de Chushichi Tsuzuki; The Evolution of the Japanese
Developmental State — Institutions Locked in by Ideas, de Hironori



Sasada; For the Betterment of the Race — The Rise and Fali of the
International Movement for Eugenics and Racial Hygiene, de Stefan Kuhl;
The Myth of Race — The Troubling Persistence of an Unscientific Idea, de
Robert Wald Sussman; The Oxford Handbook of the History of Eugenics,
produzido por Alison Bashford e Philippa Fevine; Le hazard et la necessite
— Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, de Jacques
Monod; e When Prophecy Fails — A Social and Psychological Study of a
Modern Group That Predicted the Destruction of the World, de Feon
Festinger, Henry Riecken e Stanley Schachter.

Para a compreensão do marxismo, do fascismo e do nazismo foram
ainda consultados os textos "Marx/Engels and Racism", de W. H. Chaloner
e W. O. Henderson; "Karl Marx: Anti-Semite", de James B. Whisker;
"Hitler and the Socialist Dream", de George Watson; "Socialism in One
Country: A Reassessment", de Erik van Ree; e "Socialisme 'darwinien' et
anthropologie raciale chez Ludwig Woltmann", de Marco Schulz.

Por fim, destaque para a bibliografia sobre Salazar, o Estado Novo
português e as respetivas relações com as potências e ideologias totalitárias
do período, como é o caso de Salazar — A Mocidade e os Princípios (1889-
1928), Salazar — Os Tempos Áureos (19281936) e Salazar — As Grandes
Crises (1936-1945), de Franco Nogueira; Salazar, de Filipe Ribeiro de
Menezes; Entrevistas a Salazar, de Antônio Ferro; Férias com Salazar, de
Christine Garnier; Antônio de Oliveira Salazar — O Outro Retrato, de
Jaime Nogueira Pinto; Portugal — Século XX, Antônio Oliveira Salazar e
A Governanta — D. Maria, Companheira de Salazar, de Joaquim Vieira;
1937 O Atentado a Salazar — A Frente Popular em Portugal, de João
Madeira; Máscaras de Salazar e Salazar — Fotobiografia, de Fernando
Dacosta; Salazar — A Construção do Mito, de Helena Matos; Os Anos de
Salazar, organizado por Antônio Simões do Paço; Citações de Salazar,
organizado por Paulo Neves da Silva; Salazar — O Fim e a Morte, de
Eduardo Coelho e Antônio Macieira Coelho; Salazar e o Poder — A Arte
de Saber Durar, de Fernando Rosas; Dicionário de História do Estado
Novo, dirigido por Fernando Rosas e Brandão de Brito; Os Camisas Azuis
— Ideologia, Elites e Movimentos Fascistas em Portugal, 1914-1945, de
Antônio Costa Pinto; História(s) do Estado Novo — As Palavras, os Factos,
de Marcelo Teixeira; A História da PIDE, de Irene Flunser Pimentel;
Humberto Delgado — Biografia do General sem Medo, de Frederico
Delgado Rosa; Salazar, Portugal e o Holocausto, de Irene Flunser Pimentel



e Cláudia Ninhos; A Crise do Liberalismo — 1890-1930, coordenado por
Nuno Severiano Teixeira; Balizas — Directrizes — Alma!, Para Além do
Comunismo e Salazar e a Sua Epoca — Comentário às Entrevistas do
Actual Chefe do Governo com o Jornalista Antônio Ferro, de Rolão Preto; e
Correspondência de Um Diplomata no III Reich — Veiga Simões: Ministro
Acreditado em Berlim de 1933 a 1940, organizado por Lina Alves Madeira.
Por fim, textos e discursos do próprio Salazar, designadamente "Condições
da Reforma Financeira", "As Contas do Estado na Gerência de 1928-1929",
"Duas Palavras a Servir de Prefácio" e "Política de Verdade, Política de
Sacrifício, Política Nacional".

Agradecimentos são devidos a várias pessoas que me ajudaram na
pesquisa e no enquadramento cultural destes três romances, a começar pelo
general Rocha Vieira, o último governador de Macau, e por Jorge Rangel, a
grande figura portuguesa da cultura macaense, ambos pelas histórias e
experiências que comigo partilharam. Obrigado aos meus vários revisores
editoriais, designadamente Masumoto Sayo e Rui Monteiro, pelas preciosas
e pacientes correções referentes à língua e cultura japonesa; Antônio Graça
de Abreu, pela ajuda na cultura chinesa; e Filipe Ribeiro de Menezes,
historiador e biógrafo de Salazar, pelas indicações que me ajudaram a
melhor definir a figura do ditador português.

Agradecimentos ainda a James Gregor, professor de Ciência Política da
Universidade da Califórnia em Berkeley, e um dos maiores peritos mundiais
sobre os totalitarismos em geral e as ligações doutrinárias entre o
marxismo, o leninismo, o fascismo e o nazismo em particular, pelos vários
esclarecimentos; a David McLellan, professor de Teoria Política da
Universidade de Kent e biógrafo de Marx e Engels, além de autor de várias
obras sobre o marxismo, por outros esclarecimentos; a Nikolai Todorov e
Michael Dempsey, por me terem guiado em Berlim pelo itinerário do
Terceiro Reich; ao meu bom e velho amigo Mika Makeláinen, por me ter
levado à Grande Muralha da China; a Liu Hui, por me ter mostrado a
Cidade Proibida, em Pequim; a Margarida Lages, responsável pela
biblioteca e pelo arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela sua
ajuda na investigação sobre a atividade diplomática portuguesa em Berlim
nos anos 30; e aos funcionários da Biblioteca Nacional, em Lisboa, pelo
auxílio na pesquisa dos jornais das décadas de 1920 e 1930.

Não posso, por fim, deixar de destacar os meus editores, Guilherme e
Deolinda Valente, unidos na Ásia e eternos apaixonados pelas coisas do



Oriente, e toda a equipa da Gradiva pela sua dedicação e empenho.
E, claro, sempre a Florbela.

 
Ao lado da cama um charco de luz. 
Será a geada a gelar o chão?
Levanto os olhos e vejo a Lua,
Inclino a cabeça e lembro-me de casa.

 
Li Bai
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