


«O texto hebraico recorre, em geral, a duas palavras para  
descrever a aparência das pessoas. Uma delas, “yapeh”,  

é um termo bastante suave, que significa “bonito”.  
A outra, “tob”, quando aplicada à aparência de uma mulher,  

tem o sentido de “sensual”; o termo descreve uma mulher que  
é tão bonita, que desperta o desejo dos homens que a veem.»

Sue Poorman Richards e Larry Richards,  

autores de Every Woman in the Bible

A beleza nem sempre é uma vantagem para a mulher  
que a possui. Há circunstâncias em que pode atraiçoá-la,  

e outras em que pode colocá-la numa situação de risco,  
e até de risco de vida.

Este romance conta a história de uma mulher tob.

Betsabe.indd   5 08/01/2020   16:06



Toda a gente, tarde ou cedo, se senta à mesa

diante de um banquete de consequências.

RobeRt Louis stevenson
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Capítulo Um

Betsabé

Primavera de 996 a. C.

A 
primeira vez que vi o rei David, tinha 16 anos e ele parecia 
possesso. A procissão que transportava a sagrada Arca da 
Aliança avançava lentamente pela rua onde nós morávamos,  

e a pompa do desfile fascinou-me: à frente da Arca caminhavam deze-
nas de músicos — homens tocando trompete, harpa e lira; outros 
entoando cânticos com belas vozes — e, ao lado da Arca, uma multidão 
de sacerdotes de ar sombrio, cujos rostos eram verdadeiros exemplos 
de reverência e sobriedade.

Foi então que um raio de Sol incidiu sobre a asa dourada de um 
querubim. Apertei com mais força a mão do meu pai, perguntando-me 
se deveria ocultar o rosto para não ter uma visão tão sagrada, mas, antes 
de ter tempo de o interrogar, vi erguer-se uma nuvem de pó que me  
chamou a atenção. Atrás dos dois sacerdotes que guardavam a Arca, 
entre os levitas que tocavam xofares, avistei um homem de barba e 
cabelo ruivo, que saltava, revoluteava e cabriolava, completamente 
entregue àquela expressividade corpórea. Envergava uma túnica e um 
éfode de linho iguais aos dos sacerdotes de Israel, mas, como estava 
calor, parou momentaneamente de se mexer, soltou a veste exterior e 
lançou-a aos guardas; depois, só de túnica, continuou a pular e a revo-
lutear, com um sorriso permanente no rosto, como que cativo de um 
êxtase sagrado.

Olhei de relance para o meu pai, certa de que estaria de sobrolho 
franzido e não tardaria a censurar os guardas; depois, ordenaria a um 
dos seus amigos que tirasse dali aquele louco.
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Pelo contrário, ele sorria, e vi nos seus olhos a mesma expressão de 
indulgência carinhosa com que olhava para mim quando eu fazia um 
disparate qualquer.

Puxei-lhe a manga e perguntei-lhe:
— Pai, quem é aquele homem?
Foi com relutância que ele afastou os olhos do enérgico dançarino. 
— Disseste alguma coisa, minha filha?
— Aquele homem, quem é ele?
O sorriso alargou-se-lhe. 
— Aquele, Betsabé, é David, o rei de todo o Israel.
— A portar-se indecentemente — resmungou o meu avô.
— Se o conhecesses melhor, não o criticavas — replicou o meu pai, 

dando uma cotovelada ao de leve ao meu avô e soltando uma pequena 
gargalhada. — Aquele espírito livre que ali vês dá-nos muito jeito no 
campo de batalha. O homem não sabe o que é o medo, e Adonai está 
com ele. É a única maneira de explicar que consiga sempre enganar os 
inimigos.

O meu avô não respondeu, mas apertou firmemente os lábios e cru-
zou os braços num gesto de crítica silenciosa.

Contemplei o rei aos saltos. Tinha ouvido muitas histórias sobre 
o filho mais novo de Jessé, mas nunca o vira tão de perto. Pensar que 
aquelas mãos suadas tinham matado o gigante filisteu, que aquela língua 
concebia louvores a Adonai, que aquele cabelo abundante e caprichoso 
tinha recebido o óleo sagrado da unção do profeta de HaShem1, Samuel…

As mulheres alinhadas de ambos os lados da rua cortavam pontas 
dos arbustos e lançavam-nas aos pés do rei. Eu estava fascinada. Ainda 
não sabia grande coisa sobre a dignidade régia, mas chocou-me teste-
munhar o interesse irreverente que as mulheres tinham por ele.

— Elas podem… fazer aquilo? — perguntei, não me sentindo muito 
à vontade. — O rei não ficará ofendido com aquelas atitudes?

O meu pai soltou nova gargalhada, e a seguir passou-me um braço 
sobre os ombros para me levar para casa.

1 Termo que designa Deus no judaísmo. [N. T.]
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— David é um homem segundo o coração de Deus — replicou, 
muito simplesmente. — É um homem que ilumina qualquer sala onde 
entra, que conquista o amor de quase todos os que conhece. Não o jul-
gues precipitadamente, Betsabé, porque um dia podes vir a conhecê-lo. 
E, nessa altura, também tu hás de amá-lo.

Não contrapus o meu pai, mas algo me dizia que não seria capaz de 
amar um homem assim.

Diz a história da nossa família que, quando os meus pais me apre-
sentaram a Samuel, aquando da purificação da minha mãe, Ruach 
HaKodesh2 tocou o profeta — um homem que era habitualmente coe-
rente — de tal maneira que a torrente de palavras que lhe saíram dos 
lábios mais parecia um rio de disparates. Os meus pais fizeram um 
esforço por captar as palavras do profeta, mas não conseguiram com-
preender a maior parte; o meu pai lembrava-se de o ouvir dizer «mãe 
de um grande homem» e «consequências sobre o futuro de Isra’el»;  
a minha mãe, pelo contrário, só captou duas palavras — «mulher  
tob» —, que, aliás, lhe agradaram muito.

Tendo apenas 8 dias de vida, eu não retive qualquer memória do 
meu encontro com o profeta, mas nos anos que se seguiram vim a 
perceber que os acontecimentos que povoaram a minha vida tinham 
sido talhados por um fluxo de profecias e maldições, uma torrente de 
palavras capaz de me arrancar àqueles a quem amava para me deposi-
tar em paragens inesperadas. 

Como o profeta Samuel tinha declarado que eu seria mãe de um 
grande homem, o meu pai recordava-me frequentemente o dever de 
me casar bem e dar filhos ao meu marido. E, como a minha mãe 
o tinha ouvido dizer que eu não seria apenas yapeh — agradável à 
vista —, mas tob — altamente desejável —, desde a minha infância que 
insistia comigo para que andasse com as unhas limpas e o cabelo bem 
penteado. Eu seria abençoada com o dom da beleza, repetia-me; por 

2 Espírito de Santidade. [N. T.]
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isso, o homem que o meu pai viesse a escolher teria muita sorte em 
casar comigo.

Eu era uma filha obediente, que desejava agradar aos meus pais e a 
Adonai; o meu maior desejo era casar-me com um homem bom e ter 
todos os filhos que o Senhor permitisse. O dever mais importante de 
uma mulher, proclamava o meu pai quase todas as noites, era aceitar o  
marido e dar-lhe descendência. Depois de as crianças serem desmama-
das, o meu marido ensinaria um ofício aos rapazes e eu ensinaria as ra- 
parigas a serem esposas cumpridoras. Em conjunto, eu e o meu marido 
ensinaríamos os nossos filhos a respeitar o Rei do Universo, Adonai, 
e o rei de Israel, que Deus tinha ungido por meio do Seu profeta Samuel.

Havia um tema recorrente em todas as lições que os meus pais me 
davam: eu era especial, porque tinha sida escolhida para dar à luz um 
filho que teria grande influência em Israel.

HaShem tinha todo o direito de exercer a Sua vontade soberana por 
via de uma escolha. Ele escolhera Aarão e os seus descendentes como 
sacerdotes santos; escolhera os levitas como servos especiais; escolhera 
Saul como nosso rei — e, quando Saul desagradou ao Senhor, HaShem 
escolheu David, filho de Jessé, para reinar sobre nós. 

Num dia de primavera do décimo oitavo ano da minha vida, pouco 
depois da Páscoa, o meu pai anunciou que eu estava prestes a dar início 
ao caminho que fora profetizado por Samuel. Ao longo do último ano, 
eu estivera noiva do Urias, militar de um corpo do rei que dava pelo 
nome de «Os Trinta». O documento de casamento tinha sido assinado,  
o dote fora pago, e a minha futura casa estivera a ser preparada. Só falta- 
va o noivo vir buscar-me a casa do meu pai e acompanhar-me à morada 
onde ambos viveríamos até ao fim dos nossos dias. 

No dia combinado, eu estava mais do que ansiosa por desposar o 
guerreiro de ombros largos que me tinha chamado a atenção numa 
festa das colheitas; e sabia que tinha tido uma sorte invulgar, porque o 
corajoso guerreiro também agradava ao meu pai.

— Amaris! — Prestes a entrar em pânico, aproximei-me do recanto 
onde a minha irmã (na altura com 10 anos), sentada num coxim, acari-
ciava as cordas da harpa. — Lembras-te de onde pus o véu?
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Ela franziu o nariz, e a seguir apontou para o cesto que estava por 
baixo da janela. 

— Era a Elisabé que o tinha. Foi ela que to bordou.
O susto transformou-se em gratidão quando tirei do cesto o retân-

gulo de tecido azul. A Elisabé, a criada que fora ama de leite da Amaris 
depois de a nossa mãe morrer, tinha bordado florinhas douradas em 
todo o contorno do retângulo: um pormenor encantador, e muito pró-
prio para um casamento. 

Passei as pontas dos dedos sobre o bordado. 
— Está lindo!
— Ainda bem que gostas. — A voz gutural da Elisabé apanhou-me 

de surpresa. Voltei-me e vi-a atrás de mim, de olhos brilhantes devido 
às lágrimas que os marejavam. — Minha filha, nem acredito que já 
tens idade para constituir família.

— Mais do que idade — repliquei, sorrindo e dando-lhe um beijo na 
face. Depois recuei para poder olhá-la de frente. — Que idade tinhas tu 
quando te casaste?

Ela soltou um suspiro, como fazia sempre que lhe perguntávamos 
sobre a vida que levara antes de ir trabalhar para nossa casa. 

— Tinha 15 — respondeu.
— Estás a ver? Em comparação contigo, eu sou uma autêntica 

velhota.
A Elisabé encolheu os ombros. 
— Eu tinha idade para me casar quase desde que nasci. Mas tu és 

especial, minha filha. O teu pai não se queria precipitar; tinha de ter em 
conta a profecia.

Resisti à tentação juvenil de revirar os olhos, porque a profecia de 
Samuel, tantas vezes repetida, me parecia estar a milhas de distância 
das palpitações de excitação que sentia no peito. 

— O melhor é ele não se preocupar com essa profecia. Se Samuel 
era de facto um profeta de Adonai, nada poderá anular as suas palavras. 
Adonai não é um homem, para mudar o Seu parecer…

— Pronto, pronto, hoje não quero discutir contigo. Tens as unhas 
limpas? 
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Sorri, ao ouvir aquela pergunta tão familiar. 
— Tenho.
— E lavaste o cabelo com a água perfumada que te preparei?
— Lavei. — Peguei numa madeixa de cabelo e levei-a ao nariz, ina-

lando os aromas a flores e ervas. — Fiz tudo o que me mandaste.
Ela postou-se na minha frente, e foi-me observando com atenção, 

desde as sandálias novas até à túnica verde-esmeralda. Depois estudou- 
-me o rosto, sempre com uma expressão atenta, a avaliar-me, e finalmente, 
quando me olhou nos olhos, o calor do afeto suavizou-lhe as feições. 

— Uma mulher tob — sussurrou. — É isso que tu és, minha que-
rida. Hoje, o Urias vai ser a inveja de todos os homens de Jerusalém.

Desviei o olhar, sentindo um rubor desagradável subir-me ao rosto. 
— Parece-me que eu é que vou ser o alvo da inveja de todas as 

mulheres. Eu bem as vejo a olharem para o Urias quando ele passeia 
ao meu lado. Até as avós lhe sorriem.

— São umas tolas! — A Elisabé prendeu-me uma madeixa atrás da 
orelha. — Estou para ver como te vais habituar à vida de mulher de um 
militar. Vais passar muitos dias sozinha. 

— Mas só daqui a um ano, pelo menos — retorqui-lhe, sorrindo, 
confiante na minha felicidade. — O Urias não pode partir para a guer- 
ra durante o nosso primeiro ano de casados, e para mim um ano é 
uma eternidade. Esperei um ano por este dia, e parecia que nunca mais 
chegava.

— Mas chegou, minha filha. E, quando fores da minha idade, olha-
rás para trás, para os teus tempos de menina, e perguntar-te-ás como é 
possível que o tempo tenha passado tão depressa.

— Betsabé! — A voz áspera de barítono do meu pai pôs fim à con-
versa. Ela afastou-se para o lado para eu o ver: estava à porta, alto, per-
fumado com óleos, envergando a túnica de festa e a sua melhor capa. 
— Estás pronta, minha filha? Já estou a ouvir os convidados lá fora.

— Pronta e ansiosa, meu pai. — Tapei o cabelo com o lenço bordado 
e cobri o rosto com um quadrado de musselina. O meu noivo ver-me-ia 
de cara tapada, tal como o de Lea e o de Raquel, só que o meu sabia 
quem estava à sua espera atrás do véu. 
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Voltei-me para ele e o meu pai ficou imóvel durante longos momen-
tos, como se estivesse colado ao chão. Sem que precisasse de mo dizer, 
percebi que estava a recordar o passado, talvez o momento em que 
tinha olhado de relance para a minha mãe e sua noiva, ou então o dia 
em que Samuel havia pousado a mão sobre a minha cabeça e feito uma 
profecia, em vez da costumeira bênção.

— Minha filha… — A voz do meu pai estava embargada de emoção. 
— Nunca estiveste tão bonita.

Agradeci-lhe num sussurro, mas ele já tinha começado a atravessar 
a sala a passos largos, dirigindo-se para junto da minha irmã.

— Monta, macaquinha — ordenou, ajoelhando-se ao lado dela.  
— Hoje, vais sentar-te à mesa do teu novo irmão, e vais comer tudo o 
que te apetecer.

A Amaris conseguia andar, embora de muletas, mas deslocávamo- 
-nos todos mais depressa quando ela ia às cavalitas do meu pai. A minha 
irmã agarrou-se-lhe ao pescoço e ele levantou-se e ficou a aguardar que 
a Elisabé lhe metesse as perninhas dela por baixo dos braços. Com a 
Amaris bem segura, o meu pai avançou para a porta, abriu-a, e fomos 
inundados por uma onda de barulho — gargalhadas, palmas e pandei-
retas. Alguém o anunciou com uma trombeta, e a face corada do meu 
noivo apareceu no contorno da porta. 

— Betsabé. — Os olhos dele procuraram os meus, ignorando por 
completo as decorações e o próprio véu que se interpunha entre nós.  
O seu olhar preencheu um vazio que havia em mim, o espaço que 
ansiava por um homem bom que me amasse e me desse o filho que me  
permitiria cumprir o meu destino. Parecia-me evidente que Adonai  
me tinha criado para um homem como o Urias.

O meu coração exultava de alegria quando avancei e lhe dei a mão. 
Ele lançou-me um olhar que era todo gratidão, e, juntos, atravessámos 
o pátio, dirigindo-nos para o local que ele tinha preparado: uma linda 
casa de pedra no alto de Jerusalém, uma habitação localizada à sombra 
do imponente palácio do rei.
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Capítulo Dois

Natan
Os feitos do rei David, do pri meiro ao último, 

estão relatados nos Atos de Samuel, o Vidente, 

nos Atos do profeta Natan e nos Atos do vi dente 

Gad.

1 Crónicas 29:29

N a área que ficava além das muralhas de Jerusalém, na última 
casa antes de a terra se render ao deserto, era o local onde eu 
gostava de me deitar na esteira olhando fixamente para o teto. 

Por causa do suave ressonar da minha mulher, não tinha conseguido 
descansar na noite anterior: o meu sono fora perturbado por imagens 
bizarras e sensações perturbadoras, que me fizeram passar a noite às 
voltas. A certa altura acordei, completamente desperto, e sentei-me 
muito direito, na expetativa de escutar a voz de Adonai na escuridão. 
Mas o Senhor não me falou, pelo que voltei a estender-me e fechei 
os olhos, perguntando-me se aqueles sonhos e o desconforto que sen- 
tia não teriam mais que ver com uma indigestão do que com a vontade 
de Deus.

Voltei a dormitar, até o cacarejar rouco do galo me acordar de vez.  
O Sol brilhava, tingindo de ouro a Cidade de David e entrando-me a 
jorros pela janela, mas eu sentia-me perseguido por uma qualquer 
inquietação: preparavam-se coisas graves algures, e eu não conseguia 
deixar de pensar se HaShem não estaria a preparar-Se para estender o 
Seu braço de juiz…

Sobre mim? Soergui-me, perscrutando a minha consciência, mas 
não consegui encontrar outras transgressões além do pecado que lá 
encontrava todos os dias. Os meus pais tinham-me garantido que, 
depois de me casar, acabaria por amar a minha mulher, mas a verdade 
era que, embora eu lhe fosse fiel e a Orna me tivesse dado duas filhas, 
quando olhava para a sua forma atarracada, a única coisa que sentia 

Betsabe.indd   16 08/01/2020   16:06



Betsabé: Beleza Amaldiçoada

17

era compaixão e pena. O nome da minha mulher significava «cedro», 
e era um facto que, qual árvore possante, ela me proporcionava abrigo, 
sombra e companhia; contudo, eu não sentia qualquer espécie de pai-
xão acender-se em mim quando fitava aqueles olhos pequenos, nem o  
sangue me corria mais depressa nas veias quando beijava os seus lábios 
gretados pelo vento. Tratávamo-nos bem, e eu não recorria a prostitutas, 
mas quando, à noite, me dirigia à Orna para satisfazer o meu desejo de 
homem, era outra a face que me vinha ao pensamento no escuro.

A memória dessa face arrancou-me do peito um suspiro de sau-
dade; depois, ergui a cabeça e olhei para as duas meninas que dormiam 
a pouca distância de nós: Nira, com 2 anos, e Yael, com 4; duas almas 
preciosas, que se pareciam com a mãe e tinham em mim o seu com-
panheiro de brincadeiras preferido. Se estivessem acordadas, estariam 
à minha beira, a puxar-me o cabelo e a tentar trepar para as minhas 
costas.

Soltei um novo suspiro. Para profeta, eu tinha uma vida boa. Todos 
os dias, ao acordar, punha-me à escuta de alguma mensagem de Adonai. 
Se não visse nem ouvisse coisa alguma, concentrava-me nas responsa-
bilidades que tinha para com a minha família: um profeta também tem 
de comer.

Tinha a sorte de ter uma mulher, duas filhas, uma cabra e um cor-
deiro. Cultivávamos um pequeno lote de terra no vale do Cédron e rezá-
vamos à sombra da Arca da Aliança, que se encontrava no Tabernáculo, 
no alto do monte Moriá. Vivíamos abaixo do rei, que habitava, com 
as suas mulheres e as suas concubinas, no imponente palácio que se 
erguia ao lado da Arca de Adonai.

Fechei os olhos e inclinei a cabeça para o lado, ouvindo com os ouvi-
dos e com o coração. Teria sido Adonai a razão do meu sono inquieto? 
Esperei, mas não ouvi nem vi nada. Aparentemente, tudo estava a cor-
rer conforme previsto em Jerusalém.

Esperei mais uns momentos, após o que me levantei e fui lá fora 
salpicar a cara com água. Se Adonai não estava com vontade de falar,  
eu ia dar de comer ao cordeiro e à cabra, e a seguir lavar-me.

Afinal, tinha sido convidado para um casamento.
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Capítulo Três

Betsabé

A 
casa onde terminava a nossa jornada era bastante mais bonita 
do que eu estava à espera; era uma prova do empenho do 
Urias na minha felicidade. A estrutura ficava aninhada numa 

fileira de casas que contornavam a rua sinuosa que ia dar ao palácio do 
rei. Dado que a maioria das ruas do interior das muralhas de Jerusalém 
subia para a zona alta, as casas da nossa rua estavam situadas junto ao 
ponto mais elevado da cidade; acima de nós, só tínhamos a casa do rei 
e o Tabernáculo.

Eu e o Urias entrámos em nossa casa envoltos numa onda de paren-
tes e amigos em festa, que se acotovelavam e empurravam, abrindo 
caminho pelo pátio e até ao interior da moradia. O meu olhar absorveu as 
muitas taças de frutas, os jarros de vinho e as pilhas de roupa de casa que 
os nossos amigos tinham disposto em cestos de oferta, para celebrar o 
nosso casamento. Muitos deles soltaram gargalhadas e disseram piadas 
simpáticas ao verem o nosso leito conjugal, elaboradamente decorado, 
mas eu ignorei-os, pois não queria parecer uma virgem tímida. A Elisabé 
tinha-me explicado como as coisas se passariam quando finalmente 
pudesse deitar-me com o meu marido, e eu estava a fazer tudo para não 
me sentir receosa do meu primeiro encontro íntimo com um homem.

Fiquei, contudo, sem palavras quando o Urias me conduziu para o 
fundo da casa. Lá fora, tendo o céu como teto, ficava um segundo pátio, 
um jardim exuberante com pavimento de pedra, rodeado por ciprestes 
magníficos. No centro daquele elegante espaço, via-se um mikvah de 
grandes dimensões, o bebedouro para os animais.
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— As noites serão lindas neste pátio — comentou o Urias, tomando- 
-me as mãos e colocando-se à minha frente. — Estou cheio de vontade 
de passar umas horas aqui sentado na tua companhia. A Lua e o exér-
cito das estrelas serão testemunhas da minha dedicação.

Pestanejei, espantada com aquela declaração tão pouco bélica. Gostaria 
de me ter posto em bicos de pés para o beijar, mas o meu pai começara a 
dizer aos convidados que passassem ao pátio da frente. «Vamos deixar os 
recém-casados em paz», pedira, lançando um olhar malicioso ao Urias. 
«Deixem-nos consumar o casamento, e depois, sim, podemos celebrar.»

Resmungando com boa disposição, os convidados deixaram-nos a sós.  
Esperariam no exterior, comendo e bebendo, até nos irmos juntar a 
eles, casados segundo a carne depois de o termos sido segundo a lei.

O Urias viu-os afastarem-se, depois tomou-me a mão e levou-me para 
casa. Mas alguém tinha permanecido no interior: um homem alto, de ar 
severo, o meu avô.

— Urias, agradecia-te que me deixasses falar um momento com a 
minha neta — disse, avançando para mim. — Quero dizer-lhe umas 
palavras.

O Urias fez um trejeito com o queixo, expressando a sua frustração 
em silêncio, mas não era fácil dissuadir o meu avô. 

— Vem cá, Betsabé — disse-me ele, puxando-me a manga da túni- 
ca —, quero dar-te a minha bênção.

Engoli em seco, tentando desfazer o nó que tinha na garganta, e per- 
miti que ele me afastasse do meu marido.

— Ouve bem. — Os olhos escuros do meu avô pregaram-me ao 
chão. — Se alguém te criticar por te teres casado com um homem que 
não pertence à tua tribo, não te incomodes com isso, porque o Urias  
é um homem bom e fiel, que prometeu ser leal a David e a Adonai. 
Tanto o teu pai como eu confiamos absolutamente nele.

— Eu sei, avô — repliquei, com dificuldade em conter a minha 
impaciência.

— Então, deixa-me dar-te a bênção — concluiu ele, pousando a 
palma da mão sobre a minha cabeça. — Bendito sejas, Adonai, nosso 
Deus, Rei do Universo, que criaste a alegria e a felicidade, o noivo e a 
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noiva, o regozijo, as canções de júbilo, o prazer, o contentamento,  
o amor e a fraternidade, a paz e a amizade. Adonai, nosso Deus, que o 
som da alegria e da felicidade ecoe pelas ruas de Jerusalém, com a voz 
do noivo e a voz da noiva. Bendito sejas, nosso Deus, que fazes com  
que o noivo rejubile com a sua noiva, e abençoada sejas tu, Betsabé. 
Que Adonai te faça como Raquel e Lea, que construíram a casa de 
Israel. Que o fruto do teu ventre mude o curso da História e atraia mui-
tas bênçãos para Israel.

Satisfeito por ter executado este gesto majestoso e cerimonial, o meu 
avô deu-me um beijo na testa, após o que virou costas e saiu de casa, 
fechando a porta atrás de si.

Lá fora, os nossos amigos cantavam e batiam palmas, tocavam flauta 
e faziam soar as pandeiretas. Mas estes sons transformaram-se num 
vago ruído de fundo quando o Urias avançou com ar decidido, o desejo 
a ruborizar-lhe as feições. O seu olhar firme penetrou em mim numa 
expetativa silenciosa e eu dei um passo atrás, enervada com a intensi-
dade com que o meu coração batia. Pensei que sabia como se proces-
saria a nossa união, mas todas essas ideias se desvaneceram quando o 
homem por quem esperara me afastou o véu com uma mão. Enquanto 
eu tentava recuperar o fôlego, ele tomou-me a cabeça e encostou os 
lábios aos meus, num beijo que me fez nascer um gigantesco remoi-
nho na base do estômago. Pus-lhe os braços em volta do pescoço, com 
um meio sorriso a dançar-me nos lábios e perguntando-me se alguma 
vez seria capaz de lhe negar fosse o que fosse.

Quando ele se afastou e sussurrou o meu nome, passei as pontas 
dos dedos pelos cachos bem oleados da sua barba e perscrutei-lhe os 
olhos negros. Senti-me invadir por uma onda de ternura, mas não tive 
tempo de explorar esse sentimento, porque o meu marido me contor-
nou o rosto com as mãos e me atraiu a si. Pus-me em bicos de pés, 
esticando-me toda e pensando se ele me levantaria do chão.

Então, um Urias impaciente pegou em mim e conduziu-me à nossa 
cama coberta de rosas. Sobre a manta, tinha sido estendido um lençol 
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novo de linho, onde ficaria marcada a prova da minha virgindade, mas 
o Urias estendeu-se sem lhe dar a menor atenção, espalhando pelo 
chão pétalas vermelhas e cor-de-rosa. Fechei os olhos e inalei o odor 
suave das flores, e, quando ele me envolveu com o braço esquerdo, tive 
consciência de que nunca tinha estado tão perto de um homem, nem 
sequer de um irmão.

— Betsabé.
Abri os olhos e vi-o olhar-me com intensidade. 
— Sim.
— Estás… bem?
Assenti, e depois obriguei-me a falar. 
— Estou ótima. — Agarrei-lhe na outra mão, colei os lábios à palma 

e voltei a olhar para ele. — Estou ótima, meu marido.
Ele pousou os lábios no recesso da base do meu pescoço, afagou-

-me o cabelo com a mão esquerda e depois, enquanto um frémito me 
percorria todo o corpo, os seus dedos desceram-me pelo braço e para-
ram em cima do meu seio. Eu colei-me a ele, beijando-lhe o pescoço, 
o ombro, o maxilar, os minúsculos caracóis que lhe contornavam os 
lobos das orelhas…

Não vou descrever os momentos de intimidade que se seguiram. 
Qualquer mulher que se tenha entregado a um homem que a ame co- 
nhece a dor e a paixão desses primeiros momentos a sós.

Quando a tempestade do nosso desejo mútuo finalmente acalmou, 
soltei um gemido, já nos braços dele, após o que exalei um longo e 
lento suspiro.

Tinha sido conquistada. Tinha-me tornado carne da carne daquele 
homem.

Compreendi finalmente o que era pertencer por completo a um 
homem que amamos.
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Capítulo Quatro

Natan

Q uando lá cheguei, a comemoração tinha transbordado do 
pátio dos recém-casados para a rua. Abri caminho por entre 
a multidão e fui encontrar o Aitofel, o principal conselheiro 

do rei, a falar com o pai da noiva junto ao portão do pátio. Dado que 
eram ambos muito próximos do rei, questionei-me se David iria à 
festa.

— Saudações — cumprimentei, baixando a cabeça a ambos. — Para- 
béns por esta maravilhosa ocasião. Sei que a noiva é bela e que o noivo 
é um homem bom.

O Aitofel franziu ligeiramente o sobrolho, como se estivesse a fazer 
um esforço por me identificar, mas o Eliam não teve qualquer dificul-
dade em se lembrar de mim. 

— Natan! É um prazer ver-te. — Pôs-me as mãos nos ombros e 
deu-me um beijo em ambas as faces. — Toma um pouco de vinho.  
A Elisabé vai trazer a comida cá para fora assim que a noiva e o noivo 
regressarem.

Peguei na taça que ele me ofereceu, ergui-a em silêncio numa sau-
dação aos recém-casados e tomei um golo sentido. Depois, voltei a  
baixar a taça e observei os convidados que se encontravam na rua. 

— Estou a ver muitos homens fortes de David: Ashel, Zelek, Gareb 
e Benaiah. O rei virá celebrar connosco?

O Eliam e o Aitofel entreolharam-se, e o pai da noiva desatou a rir. 
— Tendo em consideração as muitas esposas que David tem no 

seu harém, duvido que tenha forças para ir sequer a outro casamento. 
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Estávamos precisamente a dizer que o rei vai precisar de aumentar o 
palácio se quer ter espaço para todas as suas mulheres.

— Em Hebron, tinha sete mulheres, e andava bastante ocupado 
— comentou o Aitofel, erguendo a taça. — Era de supor que qual-
quer homem se sentisse satisfeito com uma mulher para cada dia da 
semana. Mas David tem um belo apetite pela beleza.

— Um apetite invulgar — confirmou o Eliam, erguendo uma so- 
brancelha. — Mas a verdade é que ele é o rei. Quem somos nós para  
lhe negar seja o que for?

Tomei um golo de vinho e voltei delicadamente a minha atenção 
para o mais velho dos dois homens, cuja fama de sabedoria e virtude 
era lendária. 

— Tem mais de uma mulher, senhor?
Vi um músculo estremecer no canto do olho do conselheiro, que aba- 

nou a cabeça. 
— Adonai deu-me a bênção de ter uma mulher virtuosa, mas que 

morreu há vários anos. Infelizmente, o meu filho também é viúvo.
O pai da noiva soltou um suspiro. 
— A minha mulher morreu no parto, deixando-me duas filhas, 

que são ambas lindas. Ainda que a Amaris, a mais nova… — Calou-se, 
desviando o olhar para os músicos que tocavam no pátio. — Tenho a 
impressão de que ela vai viver debaixo do meu teto até ao fim da vida.

Segui a direção do olhar dele e avistei uma bela criança de 10 ou  
11 anos, sentada num coxim ao lado de um dos trompetistas, tocando 
uma pandeireta ao ritmo da música. Só quando baixei os olhos é que 
percebi que tinha um pé defeituoso.

Voltei-me novamente para o pai. 
— A menina consegue andar? 
Ele encolheu os ombros. 
— Consegue. Mas devagar, e com muletas. Dentro de casa, prefere 

andar de gatas. E não conheço muitos homens que gostassem de se casar 
com uma mulher que todas as noites vai de gatas para a cama.

— Mas ela parece feliz e contente — comentei. — Presumo que 
uma jovem tão agradável não seja um fardo.
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— Não é um fardo — confirmou o Eliam cofiando a barba — en- 
quanto eu tiver uma ama para cuidar dela. Aqui há uns anos, a Elisabé, 
que era viúva, ocupou o lugar da minha falecida mulher, e cuidou das 
minhas duas filhas. Mas eu não sou tolo, e já me habituei à ideia de que 
o mais provável é a Amaris não se casar. — Os seus olhos estreitaram-
-se e ele voltou-se para mim com uma expressão mordaz. — A não ser 
que tu queiras uma bela esposa que saiba tocar harpa e coser. A Amaris 
é jovem, mas dentro de poucos anos terá idade para se casar.

A ideia de me casar com a irmã da Betsabé lembrou-me a cicatriz 
que tinha no coração, mas recusei-me a deixar que essa dor tomasse 
expressão na minha cara. 

— Obrigado, mas eu tenho mulher e duas filhas — repliquei, aba-
nando a cabeça. — A minha casinha já está a abarrotar de mulheres.

O Eliam sorriu. 
— Ouvi dizer que és um homem sábio, Natan, e agora sei que essas 

histórias são verdadeiras. Um homem não deve ter mais mulheres do 
que aquelas que consegue, honestamente, amar.

Com grande dificuldade, reuni coragem para falar sobre a nova 
mulher do Urias. 

— E a tua filha mais velha, está feliz com este casamento?
— A nossa Betsabé? — A voz do Aitofel retinia de orgulho, e vi a 

mesma emoção refletida no olhar do Eliam. — O nosso tesouro está 
completamente feliz por se casar com o homem que nós escolhemos. 
Tínhamos boas razões para não querer um homem qualquer, e nunca 
teríamos aceitado um hitita, por muito bom militar que fosse…

— Mas eu convenci-o de que o Urias era o homem ideal — inter-
rompeu o Eliam, inclinando-se na minha direção. — Combati ao seu 
lado muito tempo e sei que é dos melhores do seu povo: é forte, inte-
ligente e competente. O pai dele era ferreiro, e espero que, um dia, ele 
assuma essa profissão. Trata-se de uma atividade e de uma competên-
cia que podem alterar o futuro de Israel.

 — Em tempo de paz — completou o Aitofel, pondo os olhos no chão. 
— Quando precisarmos de mais arados do que espadas.

Eu e o Eliam erguemos as taças. 
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— Que tenhamos paz em breve.
Tinha acabado de esvaziar a minha quando a porta de casa se abriu 

e o Urias avançou, o rosto iluminado por um sorriso suado. Parou no 
limiar e levantou um lençol de linho manchado com umas gotas ver-
melhas de sangue.

Os convidados soltaram um brado de alegria, e as taças de vinho 
voltaram a circular por entre a multidão.

Segurando com força a minha, já vazia, ignorei os recipientes que 
passavam por mim e reposicionei-me de forma a poder ver a pessoa 
que se ocultava atrás do corpo volumoso do Urias: a Betsabé, que lhe 
apertava firmemente a mão. A Betsabé, que continuava a ser a mulher 
mais bela que os meus olhos já haviam visto.

O meu mestre, Samuel, tinha-nos ensinado que os profetas têm de 
dominar bem a linguagem, para poderem formular as verdades divinas 
com grande intensidade. Mas, ao contemplar a mulher do Urias, fiquei 
sem palavras, com a língua presa, incapaz. A mulher que se apresentou 
à porta de casa tinha feições bem talhadas — dois olhos, o nariz esbelto, 
lábios cheios, um par de orelhas delicadas, o cabelo denso e brilhante 
— e a combinação destes elementos era mais agradável do que um 
sinuoso vaso egípcio ou do que as obras cheias de cor dos artistas cana-
neus. A Betsabé era o epítome da perfeição feminina. Mas não eram 
apenas as suas formas que me cortavam a respiração, era o facto de 
ela irradiar amabilidade, compaixão, virtude. O pai e o avô não tinham 
exagerado ao dizer que aquela jovem era o seu tesouro.

— Natan! — O Eliam lançou-me um olhar intrigado. — Ouviste  
o que eu te disse?

Obriguei-me a voltar o olhar para o rosto do meu anfitrião. 
— Desculpa, estava distraído. Está… muito barulho.
— A festa vai continuar durante pelo menos mais um dia. Estava  

a dizer-te que, se não quiseres sair da cidade esta noite, podes ficar  
alojado em nossa casa. Se quiseres ficar…

— Agradeço-te muito o generoso convite — interrompi-o —, mas 
parece-me melhor não. Ficar poderia ser — voltei a pensar na beleza 
que estava ao lado do noivo que eu fora cumprimentar — insensato.
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O Eliam não pareceu incomodado com a minha relutância em usu-
fruir da sua hospitalidade. Pousou-me uma mão no ombro, agradeceu-
-me ter ido e sorriu enquanto eu me despedia do pai dele.

Quando me voltei para me fazer ao caminho que me levaria até às 
portas da Cidade de David e, para além delas, à minha casa, senti uma 
pequena e obscura ponta de inquietação.

O que poderia significar?
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Capítulo Cinco

Betsabé

N a primeira manhã da minha vida como mulher casada, acor- 
dei muito antes de encontrar coragem para abrir os olhos 
e deixei-me estar deitada ao lado do Urias numa casa onde 

apenas nós fazíamos companhia ao silêncio — unicamente interrom-
pido pelo cantar dos passarinhos e pelo longínquo ruído de passos na 
estrada que passava diante do nosso pátio.

O nosso pátio. Sorri, encantada com a ideia de estar unida a um 
marido.

Os convidados do casamento tinham dispersado pouco depois do 
pôr do Sol. Muitos deles iriam regressar, para de novo se banquetea-
rem, mas até lá eu teria o meu marido só para mim.

Espreitando pelos olhos semiabertos, analisei a forma corpulenta 
que tinha ao meu lado. A respiração profunda e pausada do Urias 
parecia indicar que ele ainda estava a dormir, embora eu tivesse 
ouvido dizer que os soldados do rei dormiam sempre com um olho 
aberto e a mão no copo da espada. Mas, ao ver que ele não se mexia 
mesmo que eu mudasse de posição, transferi-me para o meu lado do 
nosso colchão de palha para melhor estudar o homem com quem me 
tinha casado.

Ele estava voltado para mim, com um braço estendido e curvado 
acima da minha cabeça. Observei-lhe o declive do peito largo, que ia 
estreitando à medida que se aproximava da cintura seca; seguia-se o 
contorno direito das ancas masculinas e a explosão das coxas antes das 
pernas grossas, capazes de correr durante horas seguidas debaixo de 
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um sol abrasador. A pele tinha a cor do mel aquecido, o cabelo era 
escuro, com fios dourados. O peito, os braços e até as costas das mãos 
eram ponteados de caracóis negros, mas eu encontrei uma perfeição 
elegante na simetria e na textura desses tufos. O peito era firme e bem 
definido; a barriga, lisa; os braços, fortes — tanto que haviam pegado 
em mim sem qualquer dificuldade. A perfeição do seu tronco era des-
feada por duas cicatrizes, ambas resultantes, contara-me na noite ante-
rior, de confrontos com camaradas.

Imobilizei-me quando vi que o ritmo da respiração se lhe alterava. 
A seguir, as pestanas castanhas do meu marido agitaram-se, a mão 
ergueu-se para apoiar a cabeça e ele sorriu e sussurrou o meu nome.

Fiquei a olhar para ele, sem saber o que esperava um marido da sua  
mulher quando acordavam juntos pela primeira vez, mas consegui dar-
-lhe uma resposta tímida, em voz rouca. 

— Desejas alguma coisa, marido?
— Desejo-te a ti — replicou ele, estendendo o braço para me puxar 

para si. — Betsabé. Filha de um juramento. E agora minha mulher.
Inclinei a cabeça um pouco para trás, para ver melhor aqueles olhos 

que dançavam. 
— A minha mãe deu-me outro nome quando eu nasci: Betchua, 

filha de um grito.
— Isso quer dizer que eras um bebé chorão? — A boca do Urias  

curvou-se para cima num sinal de brincadeira. — Um daqueles bebés 
que gritam de manhã, à tarde e à noite.

Fiz um beicinho fingido. 
— O meu pai diz que eu era bastante simpática. O meu avô diz que 

eu era perfeita.
— O avô Aitofel tem sempre razão. — O sorriso do meu marido 

tornou-se mais doce e a sua mão contornou-me o queixo. — Para mim, 
tu és perfeita, filha de um juramento.

Os lábios dele procuraram os meus, fazendo-me despertar os senti-
dos; antes, porém, de me render, recuei e tapei-lhe a boca com as pontas 
dos dedos. 

— Urias, quero dizer-te uma coisa.
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— O quê? — perguntou ele, beijando-me os dedos e olhando para 
mim com um brilho travesso, mas indulgente, nos olhos. — Sou todo 
ouvidos.

— Não sei se ouviste falar da profecia de Samuel…
Os olhos dele cintilaram. 
— Acho que o teu avô referiu isso uma ou outra vez.
— O meu pai acredita nela de todo o coração. O profeta decla- 

rou que eu teria um filho que produziria grande impacto no futuro 
de Israel, mas eu não estou contigo por causa da profecia. Estou con-
tigo porque quero ser tua mulher. Quero dar-te filhos, tantos quantos 
HaShem quiser. Tu és um homem bom; por isso, independentemente 
daquilo que o meu pai e o meu avô disserem acerca dessa profecia, ficas 
a saber que foi por vontade própria que vim para tua casa e para a tua 
cama… por vontade própria, e com grande felicidade.

Os olhos dele permaneceram fixos nos meus durante longos mo- 
mentos; depois deu-me um toque na ponta do nariz. 

— Nem eu queria uma mulher que viesse viver comigo por outra 
razão.

Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade e sinceridade, ecoa-
ram na nossa casinha e aqueceram-me o coração. 

— É que… — Hesitei, procurando palavras que fossem verdadeiras, 
mas que não envergonhassem os meus pais. — Quando eu era criança, 
a minha mãe e o meu pai não eram felizes. Nunca os vi rirem um com 
o outro. Não pareciam duas pessoas apaixonadas. Por isso, embora o 
meu pai me repetisse que eu tinha de me casar com um homem impor-
tante, eu sempre quis casar-me com um homem que pudesse amar.

Os dedos dele apertaram os meus. 
— E foi isso que aconteceu?
— Urias! — Aninhei-me contra ele e ergui a minha face para a dele. 

— Passei o ano do nosso noivado a observar-te. Notei que és fiável e 
que serves o rei durante horas seguidas sem te queixares. Observei que 
te preocupas muito com as nossas leis e as nossas tradições. O meu  
avô, que não é pessoa que tenha facilidade em aceitar alguém de  
fora, garantiu-me que serás bom pai e um chefe de família responsável. 
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Mas o que principalmente me tocou, meu marido, foi ver que te preo-
cupas comigo, que tiveste o cuidado de nunca fazer nada que pusesse 
a minha virtude em questão. Por isso, sim, eu amo-te. E estou certa  
de que as velhas que se sentam à beira do poço tinham razão quando 
afirmaram que aprenderia a amar-te mais a cada pôr do Sol.

Puxou-me para si, os lábios doces procurando os meus. O seu beijo 
cantou-me pelas veias e eu fechei os olhos, desejosa de o amar para 
sempre.
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Capítulo Seis

Natan

T inha acabado de tomar o pequeno-almoço de queijo e pão quando 
ouvi passos na gravilha ao lado da minha casa. Abri a porta e 
fiquei a olhar para dois homens que envergavam as armadu- 

ras de couro e os mantos vermelhos que a guarda real costumava usar.
O mais alto dos dois, um peleteu de feições largas, estreitou os olhos 

quando se dirigiu a mim. 
— Profeta Natan?
Eu retribuí o olhar e correspondi com uma pergunta. 
— Quem deseja saber?
— Se tu és o profeta, o rei mandou-te chamar. Temos ordens para te 

acompanhar ao palácio.
Olhei de relance para a túnica que tinha vestida, na qual detetei várias 

nódoas de leite de cabra e migalhas de pão. Devia mudar de roupa, mas, 
se o rei mandava buscar um profeta antes de ele ter concluído as suas 
tarefas matinais, devia aceitar recebê-lo tal como ele se lhe apresentava.

— Venho já — declarei aos guardas com um aceno de cabeça, e vol-
tei a entrar em casa. Tirei a capa do gancho da parede, passei as mãos 
pelo cabelo e limpei a boca com um bochecho de água, que cuspi contra 
a parede de pedra.

A Orna, que estava curvada sobre o almofariz, parou de moer o trigo 
uns momentos para me olhar de relance. 

— Vais lá acima, é?
— Parece que sim. — Fiz-lhe um aceno de cabeça, passei a mão 

pelo cabelo da minha filha mais nova num gesto breve e saí de casa, 
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inclinando a cabeça para trás para olhar para os guardas, que eram 
ambos muito mais altos do que eu. — Estou pronto.

Percorremos o caminho que passava diante das várias casas que 
tinham sido construídas em torno da entrada da Cidade de David, dei-
xando para trás os pastores com os seus rebanhos e as crianças que 
corriam de um lado para o outro, nas suas brincadeiras. Uma vez  
que íamos os três em relativo silêncio, levantei os olhos e estudei a 
abóboda azul e limpa que nos cobria. Esta convocatória real teria algu- 
ma coisa que ver com a inquietação que andava a perturbar-me o sono? 
Há muitos dias que Adonai não falava comigo, mas eu sentia a Sua 
presença como um braço sobre os meus ombros, uma mão que de vez 
em quando me beliscava o pescoço para ter a certeza de que eu não 
tinha adormecido.

Como sempre, o meu coração começou a bater mais depressa quando 
nos aproximámos da porta oriental de Jerusalém, perto da qual estavam 
sentados diversos homens importantes, à sombra de toldos, à espera 
de serem consultados por quem quisesse comprar ou vender proprie-
dades, resolver heranças e propor negócios. Desacelerámos o passo 
para atravessarmos a multidão que se acumulara à porta, e um dos 
guardas olhou para mim de sobrolho franzido, como se me passasse 
pela cabeça fugir. O homem não precisava de se preocupar: tal hipótese 
estava longe dos meus pensamentos.

Depois de entrarmos na cidade, fomos avançando pelas ruas sinuo-
sas, passando por pátios onde as mulheres ordenhavam cabras e dis-
tribuíam milho às galinhas. Um mercador quase chocou comigo, tão 
concentrado estava em contar os queijos embrulhados que tinha dentro 
do cesto; ergueu os olhos, murmurou um pedido de desculpas e seguiu 
caminho apressadamente, ansioso por chegar ao mercado.

Desviei o olhar quando passámos pela casinha onde vivia a Betsabé, 
a mulher do Urias, o hitita.

Eu era aprendiz do profeta Samuel quando um jovem casal havia 
levado uma bebé ao Tabernáculo. A criança tinha sido envolvida em 
faixas bem apertadas e tinha a cara tapada com um pano; mas, quando 
avançou para ela a fim de a abençoar, o profeta ergueu o pano e ficou 
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boquiaberto. Aproximei-me, curioso por ver que perturbadora deformi-
dade estaria oculta por trás do véu, mas Samuel espantou-nos a todos, 
pois da sua boca saiu uma torrente de palavras. Surpreendido com a 
invulgar profecia do meu mestre, baixei os olhos para a criança — mas, 
em vez de um monstro, deparei com uma bebé tão agradável que, aos 
meus 11 anos, me perguntei se alguém teria pintado uma imagem num 
brinquedo.

Mantive o interesse por aquela pequena família, que avistava com 
frequência junto ao Tabernáculo. Já adolescente, procurava a pequena, 
perguntando-me por que razão teria o meu mestre ficado tão enfeiti-
çado por ela. Tanto quanto me parecia, tratava-se de uma simples rapa-
riga, e toda a gente sabia que as raparigas ocupavam o segundo lugar 
na mente de HaShem.

Ia a meio dos meus 20 anos quando voltei a encontrar-me com eles: 
avistei o Eliam e o pai a oferecerem um sacrifício no Tabernáculo e 
esperei à saída da tenda da reunião, na esperança de perceber se a rapa-
riga se teria transformado num ser invulgar. Esperei até o sábio Aitofel 
conduzir o filho para fora do Tabernáculo, e fiquei a olhar, boquiaberto, 
qual campónio recentemente chegado à cidade: a menina estava agora 
uma rapariga… de cortar a respiração. Incapaz de articular uma pala-
vra, olhei para o cabelo que lhe caía, qual vidro preto, sobre os ombros  
e pelas costas, para os olhos, que eram torrentes de água negra, para a  
pele de alabastro macio. A jovem exibia uma discreta autoconfiança  
e uma atitude modesta, aparentemente indiferente aos muitos olhares 
de admiração que atraía.

Ao passar por mim, ergueu os olhos e sorriu-me.
Não chegámos a trocar uma palavra, nem sequer naqueles momen-

tos em que estivemos tão perto que eu podia ter estendido um braço 
para lhe tocar. A expressão severa do pai era mais do que suficiente para 
contrariar qualquer gesto menos próprio, e a posição que o avô ocupava 
na corte do rei, suficiente para intimidar um jovem profeta. A verdade, 
porém, é que nesse dia lhe entreguei o meu coração, e aquele sorriso 
deu-me a esperança de que necessitava para esperar o tempo que o pai 
dela exigisse.
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Aquele sentimento de amor foi-se tornando mais intenso à medida 
que o tempo ia passando. Teria dado fosse o que fosse para me casar com  
ela e, se tal se revelasse necessário, não teria dificuldade em oferecer a 
minha vida por aquela jovem. Ela não ocupava o segundo lugar; pelo 
contrário, era uma das mais belas criações de HaShem. Convenci-me 
então de que o nosso primeiro encontro fora vontade de Adonai, que  
o Senhor queria que eu a vigiasse e a protegesse… embora não sou-
besse de quê.

Decidi esperar até ela chegar aos 16 anos, altura em que eu teria 27, 
e só então abordar o pai dela. Os meses foram passando e eu recusava- 
-me a olhar para outra mulher, defendendo insistentemente o meu caso 
perante Adonai, na esperança de que Ele me desse algum sinal sobre o 
meu futuro de homem casado.

Quando David transferiu a sua corte de Hebron para Jerusalém, eu 
fui atrás, ciente de que também o Aitofel e o Eliam seguiriam o rei. 
Tendo finalmente feito 27 anos, fui ter com o Eliam e encontrei-o no 
pátio de casa do rei, que ainda estava em construção, erguendo uma 
taça para festejar a conclusão da muralha do palácio; um dos seus 
camaradas de armas perguntou-lhe se já tinha pensado em arranjar 
noivo para a bela filha.

Senti a terra tremer-me debaixo dos pés ao ouvir aquelas palavras. 
Imobilizei-me, com as pernas rígidas e o pedido de casamento que fora  
fazer preso na garganta. Enquanto eu esperava, impotente, incapaz de 
proferir palavra, o Eliam declarou que não entregaria a filha a qualquer  
pessoa, porque as profecias de relevo tinham de ser tidas em consideração.

Profecias? Senti a esperança correr-me nas veias, porque as profecias 
eram o meu ganha-pão. Enquanto discípulo de Samuel, eu tinha estu-
dado as profecias de Moisés e Miriam, de Josué e do próprio Saul; estava 
em condições de expor as previsões e as aplicações a casos concretos de 
todos quantos tinham falado em nome de Adonai — mas não conseguia 
perceber qual era a relação entre a profecia e a bela filha do Eliam.

Antes, porém, de ter oportunidade de lhe perguntar o que queria  
ele dizer com aquilo, ouvi a voz de Adonai, com tanta nitidez como  
se Ele me tivesse gritado ao ouvido: A filha do Eliam não é para ti.
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O meu corpo foi percorrido por um espasmo de pânico, como me 
acontecia sempre que a voz me recordava que os meus pensamentos 
não eram apenas meus; com efeito, embora não falasse com frequên-
cia, Adonai estava sempre a ouvir-me e tinha conhecimento de todas 
as minhas inclinações. O Seu tom fora firme e cheio de autoridade; era 
impensável ignorá-lo.

Virei costas e afastei-me em passo incerto. Sentia uma desilusão tão 
forte, tão palpável, que tinha a impressão de carregar um morto às cos-
tas. E se calhar carregava mesmo — o homem que queria casar-se com 
a Betsabé morrera, esmagado pela mão inflexível de Adonai.

Andei de luto durante quase uma semana, albergando um nó de 
dor dentro do peito. Deixei-me ficar em casa, protegido pelas sombras 
da minha cabana sem janelas, aterrado com a possibilidade de sair e 
deparar com a Betsabé antes de o meu coração ter sarado o suficiente 
para poder suportar a ideia de que ela não seria minha.

Meses mais tarde, abordei o pai de uma jovem que vivia perto de 
mim. O dote da Orna era pequeno, chegando para comprar uma cabra 
e os materiais necessários para erguer uma casinha nos arredores de 
Jerusalém, mas o que me convinha era precisamente uma vida de labor 
e dificuldades, que me obrigasse a centrar as atenções na necessidade 
de trabalhar para criar e sustentar a minha família, não me deixando 
muito tempo para pensar na Betsabé.

— E deixei efetivamente de pensar nela — sussurrei, quando os 
meus acompanhantes me orientaram para a rua onde ela vivia —, 
como se vê.

Os guardas encaminharam-me para a entrada do palácio de David. 
Atravessámos o portão discretamente, as sólidas muralhas estendendo-
-se para a nossa direita e a nossa esquerda. O rei estava seguro ali den-
tro: quem quisesse atacá-lo teria de passar, primeiro, pelos habitantes 
da cidade, depois, por dezenas de soldados de olhar penetrante, antes 
de alcançar sequer a porta do palácio.

Pensei que talvez tivesse de esperar que o rei me chamasse, mas 
os meus acompanhantes conduziram-me a uma estrutura de madei- 
ra, onde o mais alto dos dois bateu a uma porta. Uma voz masculina 
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mandou-nos entrar, e eu dei por mim na presença do rei ungido por 
Adonai — David, o famoso músico, o célebre mata-gigantes, o lendá-
rio soldado de guerrilha. Já nos tínhamos visto, numa altura em que 
o jovem David, então bem mais desesperado, procurara refúgio dos 
ataques de Saul junto de Samuel, o meu mestre; mas eu duvidava que 
o rei se lembrasse do rapazito que eu era na altura.

Seguindo o exemplo dos guardas, inclinei-me diante deste rei que 
tinha conseguido unir as tantas vezes turbulentas tribos de Israel.

— Profeta Natan? — O homem ruivo que estava reclinado num ca- 
napé forrado a pele parecia andar pelos 30 e muitos anos. Tinha rugas 
de bom humor nos cantos dos olhos, e da espessa barba, também ruiva, 
emanava um sorriso caloroso.

Endireitei-me para o olhar de frente. 
— Sou Natan, discípulo de Samuel, com origem em Ramá.
O rei endireitou-se. 
— Conheci bem Samuel. Ele foi, de certa maneira, um segundo pai 

para mim. — A sua expressão tornou-se mais contida. — Lamentei 
muito o seu desaparecimento. Todo o Israel ficou de luto, evidente-
mente, mas eu senti profundamente a sua perda. Era um verdadeiro 
amigo e um homem de Deus. — O rei olhou em volta e depois apon-
tou para uma mesa onde se via um tabuleiro com pão, fruta e queijo, 
ao lado de um pote de mel. — Tens fome? Sei que fizeram um longo 
caminho. Serve-te, por favor.

Inclinei a cabeça num gesto de agradecimento. 
— Obrigado, mas já comi.
— Quer dizer que és madrugador. Ótimo. — O rei deixou cair sono-

ramente as mãos sobre os joelhos nus, apertou os lábios e olhou para 
os meus acompanhantes. Sem proferir palavra, eles saíram da sala, 
silenciosos como fantasmas. — Senta-te, por favor, Natan. — O rei 
levantou-se e apontou para uma almofada no chão. Continuando sem 
saber por que motivo tinha sido chamado, acomodei-me, dando ao 
rei tempo para pensar no que desejava dizer-me. — Foi o meu viden- 
te, Gad, que me aconselhou a mandar-te chamar — começou David, 
andando de um lado para o outro no estreito espaço que me separava 
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do seu canapé. — Aparentemente, este assunto deve ser discutido com 
o profeta Natan.

Olhou para mim, esperando algum tipo de confirmação, mas eu não 
podia fazê-lo. 

— Tenho todo o gosto em servi-lo, meu rei e senhor.
Ele parou de andar. 
— Há quanto tempo estás em Jerusalém?
— Vim quando o rei para aqui se deslocou com a sua casa.
— Nesse caso, és um recém-chegado, como eu. Tenho andado a pen- 

sar nesta cidade, Natan. Secámos o Milo, reforçámos as muralhas, erigi- 
mos o Tabernáculo, construímos os fundamentos da minha casa. Estando 
a considerar tudo o que tínhamos feito, dei conta de uma coisa: eu, que 
sou um mero homem, vivo num palácio de cedro, enquanto a Arca da 
Aliança, trono do Rei do Universo e Criador de todas as coisas, está abri- 
gada numa frágil tenda. Não pode ser! Quero construir uma casa para 
Adonai neste monte. Quero erigir um templo digno do Deus de Israel.

Pestanejei, surpreendido com a paixão que percebia na voz do rei. 
Tinha ouvido dizer que David era um homem dado a sentimentos radi-
cais e a explosões emocionais, mas nos poucos encontros que tivera 
com ele não detetara qualquer sinal desse temperamento. Contudo, 
parecia sinceramente preocupado com o que poderia parecer uma falta 
de respeito a Adonai; e, não me ocorrendo qualquer motivo para o dis-
suadir de tal plano, proferi as primeiras palavras que me vieram aos 
lábios. 

— Vá em frente, faça o que lhe dita o coração, porque Adonai está 
consigo.

O rei abriu muito os olhos e bateu palmas, produzindo um som que 
mais parecia um trovão; depois, sentou-se à minha frente, de pernas 
cruzadas e com o queixo apoiado numa mão. 

— Nesse caso, tenho muito em que pensar — comentou, estrei-
tando os olhos e contemplando o vazio. — Tenho de começar a fazer 
planos, a reunir materiais, a contratar trabalhadores. Hiram de Tiro 
ajudou a construir este palácio, mas agora quero ser eu próprio a tra-
balhar no Templo. O povo de Israel tem de construir uma casa para o 
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seu Deus. — Ergueu a cabeça, aparentemente distraído, mas os seus 
olhos voltaram a focar-se quando os pousou sobre mim. — Obrigado, 
profeta, por me teres dado esta garantia. Agrada-me saber que estou a 
fazer o que devo.

Como que por um passe de magia, os meus acompanhantes vol-
taram a aparecer à porta; levantei-me e fui ter com eles, para darmos 
início à longa caminhada que me levaria a casa.

Nessa noite, quando o Sol se pôs por trás da linha do horizonte, a Orna  
deitou as meninas e veio estender-se ao meu lado. Passado um mo- 
mento, deu-me uma tímida palmadinha no braço. 

— Natan.
— Agora não pode ser — sussurrei, fazendo um esforço por não lhe 

falar com aspereza. 
A Orna era uma mulher atenciosa, boa mãe, uma esposa trabalha-

dora, mas nunca me tinha excitado a imaginação nem as entranhas 
como a Betsabé. Porém, agora a Betsabé pertencia a outra pessoa, e eu 
não tinha o direito de invadir a casa de outro homem.

O colchão de palha fez-se ouvir quando a Orna se voltou para o seu 
lado. Momentos depois, comecei a escutar os sons profundos e regu-
lares da sua respiração, num ritmo suave pontuado pelo da respiração 
mais breve e ligeira das nossas filhas.

Levantei-me, abri a porta e sentei-me à entrada de casa, contem-
plando a noite. A Lua, que dentro de dois dias estaria cheia, iluminava 
a paisagem irregular à minha direita e a cidade que levava o nome de 
David à minha esquerda. O ar vibrava ao de leve com os movimentos 
furtivos dos animais noturnos, e eu aguardei, preparado para escutar  
o que Adonai quisesse dizer-me.

No caminho de regresso, o meu coração fora tomado pela convicção 
de que as palavras que dera ao rei tinham sido as minhas, e não as de 
Adonai. Quando ele me pedira a minha opinião, dera-lhe uma resposta 
sólida, prática, e sentira-me discretamente orgulhoso da minha lógica  
e do pragmatismo inerente à mesma.
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