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Este romance não pretende dar conta da História oficial, como
solenemente nos descrevem os cronistas. Embora inspirado na primeira
invasão francesa, o romance é, na sua essência, uma obra de ficção.
Rodrigo Ramos

Pobres, fracos, humilhados, depois dos tão formosos dias de poderio e de
renome, que nos resta senão o passado? Lá temos os tesouros dos nossos
afectos e contentamentos. […] No meio de uma nação decadente, mas rica
de tradições, o mister de recordar o passado é uma espécie de magistratura
moral, é uma espécie de sacerdócio […]. E a arte? Que a arte em todas
as suas formas externas represente este nobre pensamento; que o drama,
o poema, o romance sejam sempre um eco das eras poéticas da nossa terra.
Que o povo encontre em tudo e por toda a parte o grande vulto dos seus
antepassados.
Alexandre Herculano

Introdução

O cavaleiro tinha amanhecido instantes antes de o nascer limpo
e sem nuvens daquele vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano
do Senhor de 1807. Atirava-se a direito, jogando a terra, ainda enegrecida pela humidade, aos campos verdes e às searas. Era um desses dias soalheiros, tão mais gratos ao amor do que a males, porque
o amor, numa madrugada quente de verão, é sempre eterno e verdadeiro. O cavalo aligeirava-se, rompia por entre troncos verdejantes,
trajados com majestosos vestidos de geada. Duas vozes o transportavam: puxava-o o futuro, com uma réstia de esperança que, em
tempos tão incertos, bem mais valia do que a realidade; empurrava-o o passado, com uma ameaça feroz, mas que mal se distinguia por
entre os demais ruídos da já distante França.
Trazia o semblante carregado. O coração trotava angustiado.
Não saudou o sol quando o viu nascer nas suas costas, expandindo
o horizonte turvo. O nevoeiro acalmou-se e dissipou-se do seu trilho. Nada disto o cavaleiro viu, porque a missão que o conduzia por
tão ignotos caminhos era robusta, solene e proeminente.
Transgredia por entre mato, invadia searas e arrozais, tropeçava
no trigo para cortar estrategicamente o caminho e fugir às alfândegas. Quem com ele se cruzava, vendo as trevas em que se vestia,
cedo se questionava se seria ou não o tal criminoso da moda.
Não ceava havia dias e por vezes sentia no estômago uns grandes
desmaios. Jornadeava sozinho e, se à noite se demorava, abrigado
por morros, era mais pelo descanso do cavalo do que propriamente
pelo peso das suas pálpebras.
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As vestes, cobertas por fragmentos de estrada de terra batida,
ondulavam no bafo suave da brisa.
Embalado no som monótono do tropear das ferraduras, adormecia no dorso do cavalo, acordava sobressaltado e molhava as barbas pretas no cantil de água. E imaginava-se seguido por uns trinta
outros cavaleiros. Trinta, não. Mais. E cada qual com o seu trabuco
e as suas espadas. Fora tomado por uma moléstia ao passar os Pirenéus e ainda sentia arrepios de febre.
Procurou fugir aos medos acumulados na mente cansada e demandou por aquelas recordações juvenis de quando, tão criança
ainda, encarara os distúrbios da Revolução Francesa, no ano de
1789. Quem mandava era o tenente Bonaparte, um homem franzino, de vinte anos, com traços vincados e aparência adoentada.
A repressão era tão dura quanto a mão do pai que, naquela tarde em
que se evadiu de casa para melhor bisbilhotar o tumulto, lhe plantou sobre a sua face um assustado tabefe que mais o magoou pelas
honras de ser o primeiro do que pela dor.
Mas lembrava-se daquele sujeito, Napoleão, apontando uma
arma aos insurretos com uma extraordinária determinação. Para
manter a ordem, não hesitaria em disparar. Conseguiu reprimir
a revolta, encerrou os cabecilhas num calabouço e esqueceu-os.
Não supunha Filipe nesse tempo, tão miúdo, que o tal Napoleão
viria, dez anos mais tarde, a ser o seu general e que, debaixo da
sua voz, o ajudaria a derrubar o rei de França e a tomar o lugar de
Imperador.
Antes da batalha das Pirâmides, Napoleão gritou às suas tropas,
após ter sido colocado à frente do exército interior:
– Soldats, do alto destas pirâmides, quarenta séculos vos contemplam!
Ambicionou mais do que o Velho Mundo e apertou nas mãos as
areias quentes do Egito. Agora sim, considerava, cortaria aos britânicos a rota para a Índia. No entanto, os britânicos controlavam
o Mediterrâneo e os franceses ficaram encurralados.
– E isto claramente nos sentencia, Sire, para que fiquemos isolados no Egito – dizia um frade de cabelo grisalho e cujas barbas
lembravam a autoridade eclesiástica.
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– Quanto tempo? – questionou Bonaparte.
– Tanto podem ser uns meses como alguns anos, Sire – respondeu o frade.
– Excelente – comprazeu-se o general. – Precisamos de alguns
anos para chegar à Índia. Entretanto, os ingleses vão-se enfraquecendo.
– Não pretendo questionar a vossa vontade, Sire, mas sabei que
os turcos avançam na Síria para nos expulsar.
Napoleão afastou-se uns passos e fitou o deserto ao longe.
– Reúne os oficiais – decidiu após a silenciosa reflexão. – Iremos
ao encontro dos turcos e, depois, avançaremos sobre Constantinopla. Daí, temos duas opções: ou entraremos na Europa ou tomaremos a Índia.
Mas o sonho caiu por terra. Napoleão venceu, de facto, os turcos,
mas foi derrotado às portas de Israel. Não conseguiu tomar a fortaleza de Acre, faltava-lhe artilharia para derrubar as muralhas.
Extenuado, Napoleão deixou as tropas no Egito, no outono
de 1799, e enfrentou o Mediterrâneo sob o domínio dos ingleses.
Quando desembarcou, encontrou um país degradado, agressivo.
A miséria assolara muitas famílias. Não sobravam moedas para ir
ao mercado, o comércio decaíra e, com ele, o valor de quem trabalhava no campo. Filipe vivia com os pais e a irmãzinha, de sete
anos, em Paris. Trabalhavam os quatro numa herdade verdejante,
nos arredores da capital, propriedade de um senhor feudal que se
dizia frequentador da corte. Com os mercados a serem incapazes de
escoar os alimentos, o proprietário sofreu enormes prejuízos. Além
do mais, a Revolução Industrial pedia mais máquinas e menos
mãos. Filipe e a família foram dispensados.
Devido às vastas e longas campanhas, o exército necessitava desesperadamente de novos mancebos, capazes de trocar a vida por
ideais falaciosos. Filipe precisava de uma nova fonte de rendimentos e, quem sabe, até escalar para outro estatuto social. Sem grandes
hesitações, alistou-se.
– Só um golpe de Estado pode derrubar esta república! – demandavam os sacerdotes Sieyès, Fouché e Talleyrand, os pilares do
Diretório. – O exército pode-se ocupar da missão.
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– Um golpe de Estado… Sim – anuiu Taine, coçando o queixo.
– Mas quem para comandar o exército?
– Napoleão é o homem certo – declaravam os sacerdotes. – É um
general jovem, sedento de glórias.
O português serviu-o pela primeira vez no dia 5 de outubro de
1799 e assistiu à execução de quatrocentos rebeldes na escadaria de
Saint-Roch.
– Então agora somos comandados por um la-paille-au-nez
– riam-se os colegas de Filipe, brincando com o nome de Napoleão
que, no seu sotaque corso, significava palha no nariz. – Reparem
no uniforme desleixado, nas botas sujas, nos cabelos longos e oleosos… e não se aproximem muito. Cheira mal!
– Não estamos num salão de Paris – defendeu-o o jovem. – Veremos como se sai no campo de batalha.
Teve em Nice a sua primeira campanha, numa batalha contra o exército austríaco que não esquecerá. O exército francês
encontrava-se em menor número, os soldados estavam cansados,
abatidos, esfomeados. Mas o general Napoleão, de estatura baixa,
tornou-se um gigante na guerra. Incutiu esperança aos seus homens, prometendo-lhes riqueza e glórias.
Em tempos de revolução, os cargos oficiais eram negociados
e permutados a todo o instante, as nomeações não eram determinadas pelos mesmos códigos e padrões rigorosos dos tempos de paz.
A hierarquia militar era constantemente reformada, as amizades
eram frágeis. No regimento de Cavalaria onde Filipe permanecia,
o sargento sofreu um ferimento em Nice que o afastou definitivamente do exército. Havia que nomear um novo sargento e, dos prováveis, só Filipe sabia ler e escrever. Foi nomeado, na condição de
prosseguir os estudos, pagando a formação com o seu soldo. Faltavam aspirantes a cargos oficiais.
Em 10 de novembro de 1799, com a mesma mão que incutira no
regime francês um espírito militar, Napoleão afastou da República os
cônsules Fouché e Talleyrand, substituindo-os por Roger Ducos e por
si próprio, Napoleão. Já Primeiro Cônsul, instaurou uma constituição
autoritária, assegurando para si o poder absoluto.
Se com uma mão governava, com a outra lutava: para consolidar
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o poder contra uma coligação europeia, atravessou os Alpes, em
1801, à frente de sessenta mil homens, e derrotou os austríacos em
Marengo. Napoleão estudava a batalha e estranhou a intensidade e a
paixão com que um cavaleiro em particular se batia. Demonstrava
uma extraordinária responsabilidade com os colegas em seu redor.
Procurava mantê-los unidos, despertos e os seus ataques eram sempre motivados pela urgência em defender um companheiro em
apuros. Ganhou-lhe apreço. Depois da batalha, ordenou ao seu ajudante que recolhesse todas as informações sobre Filipe. Um campónio bafejado pela sorte que, por imprevistos de guerra, se tornara
cadete. Convocou-o ao quartel-general da região, cumprimentou-o
respeitosamente e tratou-o com cortesia. Ofereceu-lhe vinho, licor,
gabou-lhe as qualidades e quis saber mais sobre a sua história. Que
fazia um português em França? Há quanto tempo não visitava o seu
país? Filipe desejaria uma licença para regressar a Portugal? Sim,
Napoleão sabia bem o que era sentir saudades de casa… No final da
conversa, Filipe era segundo-tenente de Cavalaria.
Em 1802, Napoleão assegurou a paz com a Inglaterra, na cidade
de Amiens, no norte de França. A pausa nas hostilidades permitiu-lhe voltar-se para o interior de França. Cônsul Vitalício, recebeu
do Senado a Coroa Imperial, negando ao Papa o privilégio de o coroar. Tinha trinta e cinco anos.
Filipe continuava a trepar a hierarquia do exército. No ano da
coroação do Imperador, o jovem subiu a primeiro-tenente e, quatro anos mais tarde, recebeu as insígnias de capitão. Tinha à sua
responsabilidade um regimento de Cavalaria de duzentos homens.
Ah, o que diria o pai quando lhe contasse a boa-nova!
As batalhas sucederam-se: Napoleão perdeu em Trafalgar contra
a armada do almirante Nelson, mas venceu em Austerlitz. Em 1806,
invadiu a Rússia e o Czar foi forçado a negociar a paz, celebrando
o acordo de Tilsit que, em traços gerais, proibia a Rússia de realizar
acordos comerciais com a Inglaterra. Iniciava-se o Bloqueio Continental, assente nos termos de um decreto assinado em Berlim em
novembro de 1806, o qual vetava a entrada no continente de navios
oriundos de Inglaterra ou das suas colónias ultramarinas.
O resultado, porém, não foi o desejado para o Imperador francês.
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Por um lado, o bloqueio não foi completamente impermeável às embarcações inglesas, por outro, a Inglaterra, que passava pela Revolução Industrial, ainda que necessitando de vários mercados para onde
pudesse escoar produtos, soube incrementar o comércio interno.
Alguns países começaram, assim, timidamente, a procurar
a paz com Inglaterra, aconselhados pela carência de intercâmbio
comercial e por um orgulho próprio de não submissão total aos
desígnios da França napoleónica. Atendendo à dependência económica das ilhas britânicas, Portugal desejava a imparcialidade e,
perante o conflito, manteve uma posição indefinida.
– Portugal é um país decadente, excessivamente pequeno, demasiado fraco. Tem por riqueza unicamente umas colónias. Não se
insurgirá contra a vossa vontade.
Sentavam-se à mesa conselheiros imperiais, animados por paixões napoleónicas, paixões vivas e terrivelmente carniceiras. Eram
magistrados, na sua maioria da alta sociedade de Marselha, oficiais
demitidos das fileiras pela idade e jovens educados por famílias aristocráticas ainda trementes do novo fôlego francês. Nas ruas, quinze
mil almas gritavam: Vive Napoléon. Um grito porta-voz de cento
e vinte milhões de súbditos, espalhados por dez países diferentes.
– Terão de admitir – disse Napoleão, movendo-se em redor da
mesa, com uma fisionomia severa e rigidez no olhar – que, se não
se submeterem à minha vontade, perderão o dinheiro da côdea enquanto a França enriquece. E terão também de reconhecer que o imperador vigorante na Europa é Napoléon, le Bien-Aimé, enquanto esse
tal D. João será um maldito que conduzirá a sua nação a uma embriaguez inquietante, não será como digo, monsieur Maupin?
– Certainement, Sire, os portugueses não têm entusiasmo nem
convicção.
– E cederão ao bloqueio?
– De uma maneira ou de outra. As ambições de França são supremas, a vossa vontade imperial é mestre e legisladora para outros
países.
– Sire – usurpou a palavra Bernard Goudar, velho aristocrata
que morava na Rua do Grand-Cours, defronte da Fonte das Medusas, numa casa dessas edificadas por Puget. – Têm a Inglaterra.
16

CB-TSANG-2

Napoleão encheu o peito e lançou ao velho um olhar fino que
perfurou os pulmões e se cravou no seu coração.
– Cala-te, desgraçado – ordenou-lhe –, senão considero-te responsável pelo nosso fracasso.
– Diabos me levem, Sire, se um homem é responsável pelas decisões de fracos monarcas!
Napoleão contornou novamente a mesa e sentou-se finalmente
na sua cadeira imperial. Fechou os olhos. Uma nuvem de fogo
queimou-lhe as pálpebras. Suspirou uma inquietação abafada que
na face de Bernard se transformou em palidez. Sentiu-se o velho
a desfalecer. Porque falara? Parecia um condenado às penas eternas
no meio de um mar de fogo.
– Inglaterra não se aliança com Portugal – assegurou o conde Artois. – E isto porque, creio, se a Inglaterra proteger Portugal, parte da
Europa que aderiu ao bloqueio se insurgirá contra eles.
– Isto é France, messieurs! – ergueu-se Napoleão encolerizado,
batendo com o punho cerrado na mesa. – Ou o seu Imperador
manda, ou não manda. Se manda, tem de ser inflexível. Portugal
irá aderir ao bloqueio.
A perspetiva levantou sobre os conselheiros um eco hilariante
de votos de prosperidade. Só Bernard ousou levantar novamente
a voz ao seu Imperador, tentando reparar a sua falha:
– Devemos ter consciência da nossa missão. A vitória é demasiado volátil.
– Que significa isso? – inquiriu Napoleão franzindo o sobrolho.
E voltando-se para um gendarme, ordenou, sem a menor alteração
do seu rosto: – Coloca a cabeça deste velho no cadafalso.
– Sire – confirmou o guarda inclinando a cabeça.
– Qu’elle tombe antes do amanhecer.
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O grande relógio da Sé batia as sete horas da noite quando o cavaleiro transpôs as muralhas de Madrid. No coração de Espanha,
Madrid era, provavelmente, a cidade mais importante de toda a Península Ibérica. As terras desertas em seu redor, tornavam-na num
berço para a arte, com os seus inúmeros monumentos, larga variedade de museus e primorosos jardins. A beleza singela, as cores, os
aromas e sentidos enrubescidos nos olhares apaixonados, tornavam
Madrid, dir-se-ia, num jardim de amantes.
Cortou à direita por um estreito caminho de pedra mal calcetada,
onde indivíduos o olhavam de soslaio, segurando na mão canecas
de cerveja. Os habitantes de Madrid, quase sempre bem-dispostos,
eram independentes. Não necessitavam do conforto, do prazer ou da
subsistência das terras vizinhas. Viviam por si e especialmente para
si. Contudo, sempre tinham sabido receber os parceiros portugueses,
amigos do vinho, das danças sensuais e das mulheres quentes. Eram,
em praticamente tudo, quase seus familiares, não fora aquele travo
na garganta que havia sido Aljubarrota. Já os franceses não eram recebidos com semelhante cordialidade. O rei de Espanha, Carlos IV,
mantinha boas relações com o Imperador francês, mas o povo não
facultava aprovação a esta aliança. Como o estrangeiro tinha nas vestes e no cheiro o rótulo de francês, era repelido com olhares. Galopou
até ao final da rua, evitando os homens que se tinham instalado junto
às paredes de pedra das casas.
Parou no ponto de virar tanto à direita como à esquerda. Pareceu-lhe que a sorte o tentava.
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– O que te parece? – perguntou, afagando o cavalo. Rompeu pela
Plaza Mayor, onde esbarrou com a curiosidade dos vários artistas
de rua. A iluminação dava cor aos homens que pintavam quem se
quisesse ajustar para modelo, aos ociosos da noite, aos curiosos
e aos trabalhadores que esperavam pelo jantar dos seus lares.
No semicírculo da Plaza, no canto direito de quem a contempla
de frente, bem ao fundo, havia uma estalagem. Um ponto de paragem de viajantes.
Chegou-se perto desta e procurou a cocheira que, curiosamente,
estava convenientemente sinalizada com a palavra Caballos, numa
tabuleta que dançava ao vento e se fazia anunciar com um lamento
metálico das articulações ferrugentas.
Como estava fechada, desmontou e, arrastando o afadigado
animal pelas rédeas, abeirou-se da grande porta. Timidamente, fez
soar o sinete. De dentro saiu uma figura estranha, de bigode, gorda
e de estatura baixa, trazendo uma pequena vela. Mirrou os olhos ao
ver o cavaleiro segurando as rédeas e perguntou:
– Quiere dejar aquí su caballo?
– Ciertamente, señor – respondeu o viajante. – Se o recolher
como um soldado corajoso que procura descanso.
– Sí, sí – respondeu o homem, depois de fitar longamente o cavaleiro. – Su caballo será bienvenido aquí, como usted.
Devolvendo o cumprimento, entregou as rédeas ao homem
e acariciou a crina do companheiro de viagem enquanto lhe segredava qualquer coisa ao ouvido. Depois, dirigiu-se para a entrada da
estalagem, a fim de procurar um quarto onde pudesse repousar durante algumas horas. O homem seguiu-o com o olhar curioso por
um breve instante, depois virou as costas e entrou com o cavalo na
estrebaria, fechando a pesada porta atrás de si.
Pressentiam-se na estalagem bafos de calor e ruídos disformes
que lhe inundaram o espírito. Num outro ferro enferrujado, baloiçava ao vento um letreiro, mesmo sobre a grande porta de madeira,
iluminado pelo candeeiro exterior. As vozes, misturadas com fumo
e álcool, deram-lhe um conforto encorajador.
Naquela noite fria, sabiam bem todas as toadas humanas. Deu
dois passos em direção à entrada, empurrou a porta encostada
20

e furou pelas nuvens de fumo. O interior era muito iluminado,
embora naturalmente sujo. Eram sobretudo viajantes que se misturavam naquele locar apinhado. Quando entrou, as vozes ensurdeceram-lhe os ouvidos, muito habituados ao silêncio dos caminhos
e extremamente atentos aos pequenos ruídos denunciadores de perigos. Foi caminhando lentamente, por entre os clientes, até embater
no balcão e rodopiar sobre si mesmo, tentando observar o interior
daquele lugar alegre.
– Buenas noches, yo…
– Un momento, por favor! – gritou o outro e sumiu-se para atender outro cliente qualquer. Voltou pouco depois: – Qué quería, vino?
– Es verdad que no diría que no! – exclamou.
Ficou a aguardar a sua vez, observando o lugar com curiosidade.
O homem trouxe um jarro em barro com vinho tinto. Encheu um
copo e entregou-o ao cavaleiro. Afastou-se para anotar um pedido
de dois pratos de cozido de feijão, limpou as mãos ao avental e voltou-se novamente para o forasteiro: – Algo más?
– É o estalajadeiro? – perguntou.
– Sí. Me llamo Santiago, Javier Santiago, para servirle – confirmou, apertando-lhe a mão.
– Seria possível jantar, por favor?
– Esta ahora! – exclamou o señor Santiago, desarrumando
a boina para coçar o topo calvo da cabeça e franzindo a testa. – Hoy
estamos abarrotados. Madrid é um cruzamento de caminhos para
muita gente. Verei o que posso fazer por si.
– Agradecia sinceramente – retribuiu o jovem, baixando a cabeça.
– Su nombre, por favor? – inquiriu.
– Filipe. – E o estalajadeiro apontou o nome num papel.
– Raúl – gritou depois. – Raúl! Deprisa, ven aquí.
Raul era um jovem franzino. Não tinha mais de catorze ou
quinze anos, o cabelo muito preto, da mesma tonalidade negra dos
olhos vivos.
Chegou um pouco ofegante, lançou ao patrão um olhar interrogativo e lamentou:
– Caramba, patrón, que no tengo diez piernas!
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– Que lamúrias são essas agora? Rápido que o tempo voa e ainda
há muita gente para atender. – Voltava-se agora para o estranho.
– Palabra de honor, que se não fosse por estar acostumado, esta
noite caía redondo no chão. Bom… o Raúl levá-lo-á ao quarto.
Después, se quiser descer, servimos o jantar naquela salinha. Raúl,
mexe os pés. Deprisa.
– Já vou, patrón, já vou. Faça o favor de me seguir, señor. A ver se
lhe encontro um espaço. Se não houver, eu inventarei.
Subiu as escadas e conduziu-o por um longo corredor, alumiado
por castiçais de ferro. Tirou de um molho de chaves aquela que se
ajustava na fechadura da porta à sua esquerda, a última do longo
corredor, premeu a chave com a destreza certa ao mesmo tempo
que puxava a si a porta, abrindo-a e dizendo:
– Aqui tem um agradável aposento. Ahora, com sua licença,
deixo-o, se não desejar mais nada…
– No, muchas gracias.
– Se precisar de qualquer coisa, é só tocar a sineta.
– Gracias – disse, enquanto depositava uma moeda na mão de
Raúl. Entrou e olhou o quarto na diagonal, que é o mesmo que
dizer que viu as formas, não o conteúdo. Saltou para a cama com
um prazer que o levaria, não fosse o ânimo para jantar, a não mais
se levantar naquela noite. Era a primeira cama, o primeiro colchão
em muitos dias. E poder aliviar o estômago com uma refeição decente era o que ainda lhe prolongava o dia e lhe adiava o sono.
Fechou os olhos, mas o sono não o aceitou. Deixou a mente deslizar para lembranças que julgara esquecidas, deixou que se abrisse
aquela porta secreta que o devolveu à infância, à sua idade áurea,
quando corria pelos campos do Alentejo, impulsionado pela aragem da tarde, quando brincava nos cerros e nas torres do castelo até
a voz da mãe, voando pelos bafos do vento, lhe anunciar que a tarde
morria e era tempo de ir jantar. Lembrou-se de quando, muito
criança ainda, com uns quatro ou cinco anos, respirava Alentejo,
onde era possível ver as nuvens a riscar o céu e no horizonte se descobriam tesouros imaginários. Lembrou-se de quando Portugal
era apenas a sua aldeia e das terras circundantes até à fronteira de
Espanha. Lembrou-se das folhas dos sobreiros, das cigarras e dos
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pardais. Lembrou-se do cajado do avô que o superava em altura,
do balir das ovelhas e da cadela preta, sua muito fiel amiga, que
sempre se colava a si e não o largava senão para o deixar entrar em
casa, onde não tinha permissão. Lembrou-se de quando viu a cadela preta morrer à sua frente, daquele olhar suplicante e ao mesmo
tempo resignado, de o focinho, pousado no seu colo, resfolegar para
cima dos seus joelhos. Lembrou-se de, ainda tão pequeno, ser arrancado das saias do Alentejo, como quem arranca da alma o sopro
que a sustém, para ser náufrago no mar de Paris, a cidade da polaridade contrastante onde, a dois passos dos sorrisos forçados,
das modas mais exuberantes, dos ornamentos mais espalhafatosos
e das riquezas mais obsequiosas, se abrigavam sobre o pó, como
se fossem toupeiras, num cheiro ocre de podridão, nos contornos
do álcool, vagabundos e artistas, porque é mínima a linha que os
separa e, quando o demónio se põe a sorrir, uns acabam por ser
tomados pelos outros.
Aberta a porta secreta que julgara eternamente cerrada, voltou
a ser criança, com uns quatro ou cinco anos, voltou a entrar em
casa, tropeçando em caixotes selados e arcas fartas, tão mais fartas quanto vazia ia ficando aquela casa. Não compreendia a razão
de deixar a alvura do Alentejo e chorou em soluços prolongados.
Chorou e as paredes, agora vazias, ecoavam o seu choro como se
chorassem também.
Enfim descansou e, mais recomposto, desceu para a sua refeição.
– Venho reclamar a ceia – lembrou, sorrindo, quando se chegou
perto do atarefado señor Santiago.
– Qué va a ser? – perguntou o estalajadeiro segurando o lápis
pequenino numa mão e a folha na outra. Filipe não precisou de
pensar muito.
– Uma sopa bem quente, vinho da casa, uns presuntos, queijo,
pão, uns ovos e, para o que faltar, agradecia que escolhesse por mim.
Uma só mesa se encontrava sem companhia, esquecida a um
canto, junto do negrume da parede mais distante. A atroada que
antes lhe tinha inflamado o alento, parecia-lhe agora incómoda,
ensurdecedora. A estalagem explodia grunhidos, fumo, canções,
vozes disformes e atordoadas, notas desafinadas de um piano com
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metade das teclas e aquela Torre de Babel sacudia-o do torpor em
que ainda se encontrava.
Sentou-se. Nenhum olhar pareceu notá-lo e, mesmo que alguém
tivesse tropeçado nele, não o veria como objeto de interesse. Trazia
a cara muito pálida, o cabelo caía-lhe sobre os olhos em desalinho
e o uniforme estava tão empoeirado que mal deixava ver as insígnias francesas, pregadas junto do seu ombro esquerdo.
– Monsieur, permite que me sente? – perguntou um homem que
aparentava uns cinquenta anos, com uma voz forte, o braço rijo e o
cabelo branco, porém, sem calvície. – As mesas estão todas ocupadas e não há outro lugar onde possa tomar este caldo.
Segurava com ambas as mãos uma tigela de loiça com sopa de
legumes. Filipe fez sinal com a mão direita, convidando o homem
a sentar-se.
– Bonne nuit, monsieur, bonne nuit – cumprimentou-o, sentando-se. Filipe replicou num murmúrio quase inaudível: – Vejo
pelo seu uniforme que é um soldado francês.
– Oui, sou de França. Aqui tem um pouco de mim que já descobriu.
– Torna a França?
– Non, a Portugal – confidenciou o soldado.
– Em missão? – perguntou com espanto.
– Torno à minha pátria, monsieur.
Ao ouvir isto, o velho abriu muito os olhos e não conseguiu evitar deixar cair a colher na sopa, salpicando tudo em redor.
– É português? – perguntou.
– Fui português, senhor, um português que após muitos anos
em França se fez francês.
O velho fitou-o com uma tristeza que fez Filipe protestar.
– Sempre respeitei o meu país, o que, aliás, é um sentimento
muito comum entre os da minha geração, porque é sagrado para
mim.
– Sagrado?
– Sim, senhor, sagrado. Sagrado porque me concedeu os melhores e mais felizes anos da minha vida, mas enfim, certa manhã fui
arrancado do meu país para suportar os caprichos da voluptuosa
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França que, de resto, são tão apreciados por todo o mundo. Deixar
Portugal, senhor, não foi vontade, foi castigo.
Nesta altura, abeirou-se da mesa o señor Santiago, ostentando os
pratos pelos quais Filipe ansiava. Ao cheirar a comida, o ânimo dos
dois homens melhorou.
– Viaja sozinho? – insistia o homem.
– Assim é.
– Ah, mas enfim, nesta estalagem tão farta sempre se achará alguém, nem que seja para tornar a noite menos longa. – E piscava
o olho, sorrindo.
– Senhor, eu só desejo chegar a Portugal – respondeu Filipe
muito sério.
– Pois claro – retorquiu o primeiro. – Mas, enfim, por uma
noite… jovem como é, com o fulgor do corpo…
– Pretendo ser pontual – desculpava-se o cavaleiro.
– Pontual! E que sofre a pontualidade? Que pedaço lhe tira se
perder metade do dia?
– A pontualidade – disse Filipe – é a cortesia dos reis.
– E contudo, vossa excelência não é rei.
– Pois não, senhor, não sou. – Ficou por momentos calado, alimentando com polidez a fome de vários dias. Depois, notou: – Vejo
que fazemos o caminho inverso.
– Assim parece – concordou o velho.
– E vossa excelência viaja sozinho?
– Não, senhor – respondeu o velho levando o copo de vinho
tinto aos lábios. – Sou acompanhado pela minha filha. Vamos para
Marselha, onde já nos espera a minha senhora. Não sei quanto
tempo ficaremos por lá, tenho uns assuntos a tratar.
Filipe lembrou-se subitamente da sua partida apressada para
França. Ainda agora conseguia experimentar aquele aperto no coração, aquela dor que não é só mental, mas também física, pesando-lhe
no peito. E o que lhe doeu mais foi nunca se ter verdadeiramente despedido. Quantas viagens fizera entre o Alentejo e Paris para transportar os vários pertences? Um dia, depois de carregar a carroça, partira,
contando regressar semanas mais tarde. Mas não regressou, nunca
mais regressara. Só então notou que o homem continuava a falar:
25

– Ah, mas comprei uma bela casa, senhor. Que rica casa! – Os
olhos debaixo das fartas sobrancelhas pareciam perdidos em recordações. – Mesmo junto ao porto. De manhã, acordamos com um
cheirinho a maresia maravilhoso. As gaivotas vêm passear-se às
nossas janelas, enfim, uma delícia!
Mas logo apareceram umas rugas na testa.
– A minha senhora e a minha filha não partilham do meu entusiasmo, infelizmente. Não gostam do cheiro a peixe e do permanente rebuliço. O porto de Marselha nunca dorme, senhor. Todos
os negócios, todas as mercadorias do sul de França passam por lá.
Mas fui mesmo forçado a adquirir a casa junto ao porto. Para abrir
lá um escritório, bem vê, coisa pequena. Mas não é uma casita qualquer! É uma das melhores residências junto ao porto. É tão grande,
veja bem, que até lhe coloquei um sininho à porta, não fosse o caso
de alguém bater na aldraba e ninguém ouvir. Mas acha que a minha
senhora ligou alguma coisa ao sininho, acha? Olá! Ah, mas a minha
filha há de gostar. Ela é toda destas coisas…
– A sua filha – repetiu o soldado.
– Justamente. – E vendo que Filipe a procurava com o olhar
junto dos demais clientes da estalagem, acrescentou: – Já se recolheu. Ainda há pouco estava comigo, subiu no instante em que lhe
pedi licença para me sentar. Só havia espaço na carruagem para nós
os dois e o cocheiro. São tantas as arcas das mulheres – comentou,
baixando a voz, como se receasse ferir orgulhos femininos. – E depois, querem carregar sempre com tudo, para onde quer que vão.
– Compreendo.
– Com o devido respeito, não creio que compreenda! Vossa excelência faz ideia das viagens entre Lisboa e Marselha que os meus
criados têm de fazer até levarem tudo? Vai demorar meses! Nem
quero fazer as contas ao que isso me vai custar. Só em carruagens
e cavalos… Agora reparo: vossa excelência tem ar de quem precisa
de uma boa noite de sono! Bom, não o aborreço mais. Agora que
terminei a refeição, vou-me recolher.
– Para junto de sua filha, presumo.
– Não, senhor – corrigiu o homem, limpando a boca. – Para
o meu próprio quarto. Felizmente, conseguimos dois quartos. Um até
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se arranjou com alguma facilidade, agora o outro é que foi o cabo dos
trabalhos. Bom, muito lhe agradeço este espaço e sobretudo a conversa. Agora, se me dá licença, retiro-me. Boas noites, senhor.
Filipe retribuiu e demorou-se um pouco mais, ainda saboreando
o jantar que lhe havia faltado nos últimos dias. Seguiu com o olhar
o homem que já se afastava, subindo o vão de escadas que o levaria
ao andar de cima. Soube-lhe muito bem ouvir uma voz portuguesa
soar-lhe nos ouvidos. Tão distante andava já a toada lusitana, tão
sumida do seu entendimento, que receou não a compreender quando
nela esbarrasse. Apercebeu-se de tal disparate assim que dialogou
com o homem e então percebeu que raízes assim tão fortes não se
cortam com tamanha facilidade. Dialogou em português e abraçou
essa linguagem tão sua como se ela fosse um amigo distante ou uma
carta antiga achada numa arca poeirenta que tornava a ler.
A carne, que aos mais nobres teria o sabor de tapeçaria, era-lhe
particularmente tenra e desfazia-se em mil linhas de sabor desfiadas demoradamente entre os dentes, e o vinho que sorvia era, na
sua cor rubra, a encarnação do sangue de Cristo que lhe devolvia
a cor aos lábios e a coragem à alma.
Quanto mais farto se sentia, tanto mais cansado ficava e começou a ser embebido numa vontade de trocar o prato pela cama.
Levantou-se, encaminhou-se para as escadas e apertou a mão do
estalajadeiro quando o encontrou no caminho. Ainda lhe ouviu
um sumido «buenas noches», mas já não foi capaz de responder.
O corpo, dolente, queimava-lhe toda a réstia de forças que ainda
poderia ter, os músculos anunciavam-lhe que ia sendo tempo de
cessarem as funções e as pálpebras mirravam-lhe a retina dos olhos,
desfigurando as imagens e cores do corredor.
Talvez já demasiado tarde se encontrou em frente à porta do
quarto, exatamente o mesmo que Raul lhe tinha indicado e, introduzindo a chave, se alegrou por o ter achado tão prontamente.
Entrou de mansinho, como quem caminha dormindo e não
se pretende acordar. Fechou a porta, descalçou as botas desajeitadamente e despiu o uniforme que atirou atabalhoadamente para
cima de uma cadeira de veludo vermelho, desgovernada no meio do
quarto. Enfiou-se na cama com ligeireza, e o frio suave dos lençóis
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percorreu-lhe o corpo como quando se jogava nu num rio perto de
sua casa, em França. Só então se apercebeu de como tinha esquecido a meiguice dos lençóis macios, como lhe acariciavam a pele
robusta, como o convidavam a deitar-se e a demorar-se neles. Esticou-se na vertical e abriu os braços, formando uma cruz preguiçosa.
Um grito agudo e estridente, muito semelhante ao som de um
alarme de guerra, soou então, atirando Filipe ao chão. Embateu
no solo com tal veemência que quase lhe pareceu ter sido atacado
por um animal selvagem. O grito ensurdecedor trouxe-o de volta
à dura realidade, mas não conseguia ainda compreender o que se
passara. Com a cara voltada para o chão, doía-lhe o nariz da queda
e tinha dificuldade em mexer o maxilar.
A porta do quarto abriu-se com estrondo, deixando entrever
o mesmo homem com quem havia repartido a mesa e a conversa.
Vinha em trajes interiores e segurava na mão direita um candelabro, enquanto na esquerda segurava uma espingarda.
Filipe colocou-se finalmente de pé, espantado, aturdido pela
queda e pelo grito que teimava em não se extinguir, como se fosse
um incêndio que lhe queimava os tímpanos. Conseguiu, porém,
descobrir de onde vinha; do outro lado da cama, uma jovem de cabelos escuros e pele cremosa, com a mão pregada no peito, olhava-o assim como talvez um veado olhasse as luzes de uma diligência
a alta velocidade na sua direção. O homem, ainda segurando o candelabro na mão direita e a espingarda na esquerda, olhava Filipe
com um espanto desiludido.
– O senhor – notou após um silêncio embaraçado. Várias pessoas juntavam-se no corredor. – Pois de entre tantas jovens nesta
estalagem, procura satisfação na minha filha?
– Na sua filha… – Filipe, atrapalhado, limitava-se a ecoar as palavras do homem.
– Na minha filha, por Deus, na minha filha – apontava o homem
com o cano negligente da arma.
– Senhor, dou-lhe a minha palavra em como…
– E quanto vale a sua palavra, se bem maiores são os atos que
tenho à minha frente? – inquiria o homem, visivelmente irritado.
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– Peço-lhe que se acalme. Jamais julguei encontrar neste quarto
quem quer que fosse – desculpava-se, arremessando as mãos para
a frente, mas sempre sem se curvar ou perder a postura.
– Desgraçado, que te dou dois tiros nos fundilhos!
O homem, com a face irrigada de vermelho, injetava-lhe os
olhos devoradores e já nada ouvia. Apontou-lhe a arma ao peito e,
não tivesse Filipe, expedito no treino militar, saltado para o lado,
certamente a bala que se perdeu na parede ter-lhe-ia parado o coração. E porque nos momentos de maior aflição sempre se encontram forças que outrora se julgavam perdidas, Filipe alcançou, num
ápice, todos os seus pertences e, não sem antes lançar um último
olhar à jovem, atirou-se da janela do quarto no primeiro andar, embatendo violentamente no chão rijo pela segunda vez naquela noite.
Ergueu-se rapidamente e coxeou para o estábulo, ouvindo ainda
da janela por onde tinha saltado alguns cartuchos de raiva que ninguém soube ao certo onde terão ido parar.
Filipe escondeu-se nas arcadas da Plaza até o homem desaparecer da janela. Então, entrou no estábulo, estranhamente aberto.
Pretendia apenas sumir-se com o seu cavalo, mas após algum silêncio encorajador, e notando estar sozinho, tendo apenas a companhia dos cavalos, encontrou conforto nas palhas. Não podendo
voltar à estalagem onde deixara um colchão certamente mais confortável, foi permanecendo, finalmente a descansar e a esperar por
uma manhã que demorava a chegar, para nela se fazer a uma viagem para um país que teimava em não surgir no horizonte.
Por fim, adormeceu. Contudo, dez dedos bastariam para contar
os minutos que dormiu, antes que uma voz gentilmente suave e insegura o abanasse novamente para o mundo acordado.
– Tinha esperança de o encontrar aqui. Peço-lhe licença.
De cabelos pretos deslizando pelos ombros, a jovem parecia que
vacilava, mas os olhos miúdos denunciavam uma determinação
penetrante. Fixaram-se no interlocutor e ameaçavam não arredar
enquanto não obtivesse resposta. Trazia nas mãos um livro, cuja
capa se deliciava no afago contínuo dos dedos ansiosos. Envergava
um vestido simples, azulado, que lhe deixava as canelas e os braços
nus.
29

Ao vê-la, Filipe recuou, aterrorizado, como uma gazela recua
diante de um leão, e encontrou-se com a parede do estábulo, à qual se
encostou de cócoras. Fora descoberto e viriam buscá-lo. Lançou um
olhar rápido ao cavalo e às rédeas, pronto para as arrebatar e fugir
sem novas consequências. Olhou novamente a rapariga que se prostrava diante de si, inofensiva e imóvel como uma estátua, e disse:
– Pede-me licença para entrar nesta cocheira que não me pertence e, contudo, eu não lhe pedi licença para entrar nos seus aposentos.
– A forma abnegada como entrou e se deitou na cama mostra
que não cometeu qualquer falta. Além do mais, o estalajadeiro explicou tudo. Aquele aposento era, antes de meu, seu.
Filipe soergueu-se, estendeu-lhe a mão cordialmente e apertou
a dela num sorriso retribuído.
– Não sei como me encontrou – prosseguiu o soldado –, mas se
o seu pai dá pela sua falta…
– O meu pai anda pelas ruas em sua demanda, de arma ao peito,
e jura dar-lhe um tiro. Conhecendo-lhe a determinação e pontaria,
advirto-o para que não saia daqui antes de o sol nascer, altura em
que espero que torne à estalagem.
– Deveras? – perguntou com um sorriso forçado que não escondia alguma apreensão. – E o seu pai atira bem?
A jovem riu.
– Não, senhor! O meu medo é que pretenda apenas assustá-lo e,
ao disparar para errar, acabe por acertar.
Não se sentindo mais calmo, procurou desviar o assunto, torná-lo mais casual, e perguntou, sem querer resposta:
– Que livro traz aí?
– Jacques le fataliste, de Denis Diderot – respondeu a jovem, exibindo de imediato a capa do livro, como testemunho do que dizia.
O sotaque denunciava uma pronúncia do sul de França. – Acabei
de o ler hoje mesmo e pensei em oferecer-lho como paga pelos
meus gritos. É um romance muito pitoresco, em que o autor parece
dirigir-se aos leitores. Fez-me lembrar Dom Quixote, pelas aventuras divertidas que as personagens vão encontrando numa digressão que fazem pelo interior de França, enquanto encetam diálogos
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e reflexões filosóficas sobre a humanidade e a fatalidade do destino.
Acredita na fatalidade do destino?
– Não gosto de acreditar que sou um joguete nas mãos de Deus.
Mas por quem é, asseguro-lhe que não é necessário. Precisaria de
uma biblioteca com o dobro do tamanho da minha modesta casa
para receber todos os livros que me seriam oferecidos sempre que
uma mulher grita por minha causa.
– Ai sim? Costuma ter esse efeito nas mulheres? – Filipe ergueu
uma sobrancelha. Quisera ser jocoso, fora apanhado desprevenido.
– Pois lhe digo, não sei como são os costumes em França, mas em
Portugal é atitude muito grosseira não aceitar os presentes oferecidos.
Filipe assentiu com a cabeça, estendeu as mãos e aceitou o livro.
Olhou a jovem com ternura. Aproximou-se dela, segurou-lhe na
mão e sussurrou um respeitoso «obrigado». Ela esqueceu-se de
que era uma criatura de vontade própria, deixou-se levar por um
impulso sobrenatural que a empurrava e, sem pensar, desprovida
de consciência, escorregou por essa vereda fantástica. Tremeu-lhe
o lábio inferior, a face fez-se séria, os olhos escancararam as cortinas, mas nada viram. Chegou-se a ele, arfando, e plantou-lhe na face
um beijo meigo. Os pelos da barba do soldado prenderam-se nos
seus lábios, dançaram na sua boca, picaram-lhe e ela não se conseguia desprender daquele doce gosto. Um calor envolveu-o, o sangue
fervilhou, um torpor desconhecido sequestrou-lhe os músculos e o
tempo parou. A imagem perdeu a veracidade e paralisou-se para
que o pintor a retrate ou o poeta a cante numa ode imortal. O rosto
de Filipe aqueceu; um calor húmido, anónimo, que abriu caminho
por entre a espessa barba preta e veio deixar na pele uma amável
chaga que jamais o abandonaria.
Mas foi quando ela finalmente se desprendeu dele que a tapeçaria do destino se enleou de estremecimentos, porque, num coincidente gesto instintivo, ele subiu a mão direita até à face onde morava
o sabor do beijo e ela expandiu o peito numa injeção de ar salubre,
num renascimento, porque se quebrara uma fronteira entre dois
espaços que merecia bem ser respirada. E foi precisamente no momento em que a jovem estendeu o peito e Filipe elevou o braço que,
31

oh, céus, as costas da sua mão direita tocaram muito ao de leve no
peito dela, a robustez desmaiou-lhe no contacto físico com aquele
outeiro de algodão delicado, suave, redondo e firme que, por sua
vez, cedeu ao toque e se encolheu envergonhado como um passarinho no primeiro contacto com o mundo exterior. Ela sentiu o toque
que durou metade de um segundo, o mesmo tempo eterno em que
os olhares se cruzaram, e arfou com a surpresa e pudor. Filipe baixou a mão muito nervosamente e estremeceram os dois.
A jovem finge nada sentir, ele ignora o que sente, mas são péssimos atores. Durante esse meio segundo, quantas páginas irremediáveis escreveu o destino? Porque de ora em diante nunca mais
o peito dela esquecerá a mão dele nem esta deixará de sentir o seio
dela, uma criatura deífica que respira, que tem vida própria, encoberta por detrás do vestido azul que, por sua vez, esconde um
coração palpitante.
Ela saiu, por fim, com passos afetados, o olhar acanhado e a
enrubescida face tombada sobre o pescoço. Filipe estendeu-se nas
palhas e passou os dedos pelas letras negras do título Jacques le fataliste et son maître. Abriu-o nas primeiras páginas e leu:
Comment s’étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le
monde. Comment s’appelaient-ils? Que vous importe? D’où venaient-ils? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils? Est-ce que Ton sait où
Ton va? Que disaient-ils? Le maître ne disait rien; et Jacques disait
que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal
ici-bas était écrit là-haut.1
Que ágil coreografia de perguntas e respostas! Mas quem pergunta? E quem responde? Um cheiro intenso subiu-lhe pelas
narinas. Tinha um aroma de idade e de humidade, mas prevalecia, sobretudo, um intenso perfume de mulher. Na contracapa,
numa caligrafia rotunda e embelezada, estava escrito: Sophie Albert
1

« Como se haviam encontrado? Por acaso, como toda a gente. Como se chamavam?
Que vos interessa isso? Donde vinham? Do lugar mais próximo. Para onde iam? Sabe
alguém para onde vai? Que diziam? O amo não dizia nada e Jacques dizia que o seu
capitão dizia que tudo o que nos acontece de bem e de mal cá em baixo está escrito lá
em cima». Diderot, Denis (2009). Jacques o Fatalista, trad. Pedro Tamen. Lisboa:
Tinta da China
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Pereira/Vivenda Pereira, Rua dos Jerónimos, 17, Lisboa. Demorou-se a contemplar o nome numa doce admiração, acariciou com os
dedos robustos aquela caligrafia feminina, fechou o livro e colocou-o na sua sacola.
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