Para todos os jogadores irlandeses de râguebi, do passado e do presente.
Deram — e dão — tudo o que podem pelas nossas quatro briosas provín‑
cias e adoramo‑los por isso. 2016 ficará na história como um ano notá‑
vel para o râguebi irlandês, graças às vitórias sobre a Nova Zelândia,
Austrália e África do Sul.
Contudo, essa glória foi ensombrada pela morte prematura, aos 42 anos,
de Anthony Foley, ex‑jogador do Shannon, do Munster e da Irlanda.
Este livro também é dedicado ao Anthony, um colosso do râguebi que se
foi demasiado cedo.
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Lista de Personagens
(Os que estão assinalados com * são personagens históricas)

Romanos/Aliados
Lúcio Coménio Tulo, um centurião veterano, anteriormente da Décima Oitava
Legião, agora da Quinta.
Marco Crasso Fenestela, o optio de Tulo, segundo na hierarquia de coman‑
do.*
Germânico Júlio César, neto da mulher de Augusto, sobrinho de Tibério e
governador imperial da Germânia e das Três Gálias.*
Lúcio Seio Tubero, nobre romano, agora legado legionário e inimigo de Tulo.*
Marco Piso, um dos soldados de Tulo.
Metílio, outro dos soldados de Tulo.
Calvo, outro dos soldados de Tulo.
Dúlcio e Rufo, soldados de Tulo.
Bássio, primus pilus da Quinta Legião.
Tibério Cláudio Nero, imperador e sucessor de Augusto.*
Lúcio Stertino, um dos generais de Germânico.*
Aulo Cecina Severo, governador militar da Germânia Inferior.*
Caio Sílio, governador militar da Germânia Superior.*
Lúcio Aprónio, um dos legados de Germânico.*
Potício, um dos centuriões de Tulo.
Flavo, irmão de Armínio.*
Emílio, primus pilus da Primeira Legião.*
Cariovaldo, comandante batavo e aliado de Roma.*
Cedício, prefeito de campo e amigo de Tulo.*
Públio Quintílio Varo, o governador morto que foi convencido a conduzir o seu
exército para uma terrível emboscada no ano 9 d.C.*
7
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Nero Cláudio Druso, pai de Germânico e general que levou a cabo grandes
campanhas na Germânia.*
Gaio, soldado que deve dinheiro a Piso.
Cneu Élio Galo, soldado feito prisioneiro pelos Marsos.
Arimnesto, cirurgião militar grego.

Germanos/Outros
Armínio, chefe da tribo germânica dos Queruscos, arquiteto da emboscada
às legiões de Varo e inimigo figadal de Roma.*
Maelo, braço‑direito de Armínio, no qual depositava total confiança.
Degmar, germano da tribo dos Marsos e antigo criado de Tulo.
Tusnelda, mulher de Armínio.*
Malovendo, chefe da tribo dos Marsos.*
Horsa, chefe da tribo dos Angrivários.
Inguiomero, tio de Armínio e seu aliado recente, chefe de uma grande fação da
tribo dos Queruscos.*
Gerolfo, chefe da tribo dos Usípetes.
Osbert, um dos guerreiros de Armínio.
Gervas, guerreiro usípete que se aliou a Armínio.
Tudro, guerreiro da tribo dos Dolgubnos.
Segestes, pai de Tusnelda, aliado de Roma e chefe de uma fação da tribo dos
Queruscos.*
Adgandéstrio, chefe da tribo dos Catos.*
Ártio, órfã salva por Tulo em Águias em Guerra.
Sirona, mulher gaulesa e ama de Ártio.
Mácula, cão vadio adotado por Piso.
Cílax, o cão de Ártio.

8
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Prólogo
OUTONO, ANO 15 d.C.

Perto do forte romano de Vetera,
na fronteira germânica

O

sol de outono espreitava por uma abertura da nuvem acima
deles, resplandecendo na águia da Quinta Legião. Um sinal
dos deuses, diriam muitos. Divinos ou não, os raios atraíam
o olhar de todos para a águia cintilante. O centurião superior Lúcio
Coménio Tulo estava fascinado. Esqueceu o desconforto do cor‑
tante vento poente e admirou‑a. Empoleirada sobre raios cruzados,
com asas levantadas atrás do corpo, erguida bem alto pelo aquilifer
de cabeça descoberta, a águia irradiava poder. Sendo a encarnação
física do espírito da legião e dos sacrifícios feitos pelos seus solda‑
dos, exigia reverência e esperava devoção.
Sou um teu servo, pensou Tulo. Seguir‑te‑ei em todo o momento.
Como sempre, a águia não respondeu.
Paciente, Tulo esperou e observou. A resposta chegou instan‑
tes depois, quando o aquilifer mudou de posição. A águia refletiu
novamente os raios de sol, incidindo desta feita sobre os olhos
de Tulo. Piscando os olhos, pasmado, repetiu a sua reiterada pro‑
messa de servir a águia até à morte. Antes de terminar o jura‑
mento silencioso, o coração apertou‑se‑lhe. Embora lhe fosse leal,
a águia da Quinta não era o estandarte com que sonhava, nem o
9

miolo_Aguias na Tempestade_v7.indd 9

23/05/17 20:07

Ben Kane

que, noite após noite, a suar e com o coração acelerado, lhe tirava
o sono.
A alma de Tulo haveria de pertencer sempre à águia da Décima
Oitava, aquela que fora a sua legião durante década e meia. Mas
essa legião tinha sido aniquilada juntamente com outras duas, seis
anos antes, por Armínio, o chefe querusco outrora aliado de Roma.
Embora Tulo tivesse sobrevivido ao banho de sangue e arrastado
consigo uma mão‑cheia dos seus soldados, as cicatrizes mentais
dessa batalha ainda o afligiam. Vivia para se vingar de Armínio,
mas o seu desejo de recuperar a águia da Décima Oitava era ainda
mais forte. Um dos três estandartes perdidos acabara aliás de ser
resgatado, avivando o seu fervoroso desejo.
Um homem tossiu atrás dele, trazendo Tulo para o momento
presente e para a parada. Na sua retaguarda, dispostos coorte por
coorte à esquerda e à direita dele, estavam os soldados da Quinta.
Em ângulo reto com a Quinta, e formando o segundo lado de um
quadrado, estavam os homens da Vigésima Primeira, a outra legião
de Vetera. O terceiro lado do quadrado era constituído pelos auxi‑
liares do forte, uma mistura de atiradores, infantaria e cavalaria.
Apenas as sentinelas, os que estavam ausentes em serviço oficial e
os hospitalizados haviam sido dispensados da parada.
Todos se encontravam prontos, aguardando. Já não estavam
ansiosos, pensava Tulo, estudando as caras inexpressivas dos seus
homens, mas era difícil censurá‑los. Estava um frio de rachar ali
fora. As capas tinham sido proibidas uma vez que Germânico que‑
ria que as suas tropas se apresentassem na melhor forma possível,
com armaduras e armas resplandecentes à vista. A finalidade da
parada era celebrar a campanha brutal do exército na Germânia,
a qual terminara havia um mês. Ao mesmo tempo que iria honrar
os oficiais superiores que se haviam distinguido pelo seu valor em
batalha, o governador Germânico iria também reconhecer a bravura
de soldados individuais. Tulo não era grande apreciador destas ceri‑
mónias, mas reconhecia que, depois das pesadas baixas do verão,
ocasiões como esta elevavam o moral dos homens.
Levantou‑se outra cruel rajada de vento, provocando‑lhe arre‑
pios nos braços e pernas. A última coisa de que preciso é que os meus
homens apanhem uma constipação, pensou ele, emitindo ordens no
10
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sentido de permitir aos seus subordinados baterem com os pés e
mexerem‑se no mesmo sítio. Tulo fez o mesmo durante alguns
segundos e, procurando sinais de Germânico — e não havendo
nenhum —, aproveitou a oportunidade para passar pelas fileiras e
envolver‑se em gracejos com os seus homens, assegurando‑se de
que os outros cinco centuriões da coorte estavam bem‑dispostos.
A vida não fora boa para os soldados que haviam sobrevi‑
vido à emboscada de Armínio; a maioria tinha sido separada dos
seus camaradas quando foram transferidos para outras unidades.
As coisas pioraram para Tulo por causa de Tubero, um tribuno
rancoroso que embirrava com ele. Tendo‑lhe sido retirado o posto
de centurião superior da Décima Oitava Coorte, Tulo fora despro‑
movido a centurião comum na modesta Sétima Coorte da Quinta,
a sua nova legião. Foram precisos cinco anos e o reconhecimento de
Germânico para Tulo ser novamente promovido ao posto que agora
detinha, comandando a Sétima Coorte.
Após o desastre, também haviam tirado a Tulo a maior parte
dos soldados que ele salvara. Cedício, um dos poucos amigos de
patente superior com que Tulo contava, garantira que nem todos
fossem enviados para outras unidades e ele agradecia‑lhe essa bên‑
ção diariamente. Acima de todos, entre os seus antigos soldados,
estava o seu rijo e ruivo optio, Marco Crasso Fenestela. Piso e Metílio
eram outros dois desses legionários corajosos e desembaraçados —
Tulo cumprimentou ambos antes de continuar.
Os soldados da sua nova centúria eram como todos os outros
homens que liderara, pensava Tulo, estudando‑lhes as caras. Havia
uma meia dúzia que sobressaía, um núcleo central de homens
bons e uma ampla maioria de soldados medianos. Como era ine‑
vitável, também tinha uma mão‑cheia de maus soldados: pregui‑
çosos e sempre descontentes. Ainda assim, comandados com mão
de ferro, desempenhavam o seu papel. Vistos enquanto unidade,
os seus homens eram formidáveis. Tinham servido com distinção
e exemplar bravura na campanha punitiva que há pouco acabara.
Tulo tinha orgulho neles, embora raramente o admitisse. Os elogios
escassos eram os melhores.
As trombetas soaram na muralha do forte, a cerca de um qui‑
lómetro e meio de distância.
11
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— Queixo para cima, peito para fora. Escudos direitos e dardos
em posição — rosnou ele. — Germânico está a chegar!
— Ele vai dar‑nos alguma coisa, senhor? — perguntou uma
voz das fileiras de trás.
— Um donativo em dinheiro? — acrescentou rapidamente um
segundo homem. — Ou talvez vinho?
Os centuriões castigavam muitas vezes os soldados que fala‑
vam inoportunamente, mas Tulo era diferente. Estava frio, eles per‑
maneciam ali havia mais de uma hora, no seu entendimento, estas
perguntas eram razoáveis.
— Não esperem dinheiro, irmãos — respondeu, sorrindo com
os gemidos que ouviu em resposta. — Esta centúria e esta coorte
não fizeram o suficiente para garantir tal coisa. Mas quanto ao vinho
não será uma hipótese assim tão despropositada.
Os homens resmungaram uma aprovação gutural e sorriram
como idiotas quando lhes disse que, de qualquer maneira, haveria
vinho, o dele.
— Vai ser um pequeno gesto, irmãos — disse Tulo, dirigindo
‑se a passos largos para a sua posição na extremidade direita da
fileira da frente. — Por se terem portado bem no verão passado.
Os olhos de todos estavam agora no caminho que conduzia ao
forte e no grupo de cavaleiros que se aproximava. Logo atrás destes
vinha uma coorte da guarda pretoriana, a unidade de guarda‑costas
imperiais de Germânico. Quando os primeiros cavaleiros estavam a
duzentos passos, o prefeito do campo fez um gesto pré‑combinado.
Tulo e todos os outros centuriões superiores deram ordens aos trom‑
beteiros da sua coorte. Uma fanfarra de boas‑vindas rasgou o ar
outonal. Repetida várias vezes, desvaneceu‑se com precisão perfeita
quando Germânico chegou à plataforma baixa colocada no quarto
lado do grande recinto quadrado das paradas. A guarda pretoriana
assumiu a sua posição de ambos os lados da plataforma.
Elevou‑se um suspiro coletivo quando viram o comandante,
cuja real aparência impunha respeito e até uma certa dose de medo.
Era uma figura impressionante, Tulo tinha de admitir. Alto, bem
constituído e com uma presença imponente nada diminuída pela
distância, a armadura de Germânico brilhava como se tivesse sido
polida pelos próprios deuses. Uma faixa vermelha à volta da cintura
12
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distinguia‑o como general. Era igualmente o governador das Três
Gálias e da Germânia. Os cínicos podiam chamar‑lhe, em segredo,
um nobre mimado a brincar aos soldados, mas Germânico estava
bem longe de o ser. Abençoado com boas qualidades de liderança,
coragem, carisma e um braço implacável da largura do Reno, era
um excelente líder.
Numa ocasião menos formal, os legionários podiam ter aplau‑
dido Germânico, mas hoje reinava um silêncio reverente enquanto
ele subia as escadas para a plataforma e era cumprimentado pelos
seus oficiais superiores.
Tulo sorriu quando o prefeito do campo ofereceu uma cadeira
a Germânico e o general a recusou. Está prestes a dirigir‑se às tropas,
pensou Tulo com orgulho comovido. Que espécie de líder faria tal
coisa sentado?
— Bravos legionários da Quinta e Vigésima Primeira Legiões.
Corajosos Auxiliares de Roma — gritou Germânico, com a voz
amplificada pelo vento. — Excelentes soldados de todo o império,
saúdo‑vos!
— GER–MÂ–NI–CO! — responderam mais de doze mil vozes,
a de Tulo entre elas. — GER–MÂ–NI–CO!
— Atravessámos o Reno na primavera, nós e milhares de
outros — declarou Germânico. — Quarenta mil tropas imperiais,
todos com um só propósito em mente. Entrámos em território ini‑
migo para vingar os nossos mortos, o general Varo e as suas legiões,
cruelmente assassinadas por Armínio e os seus traiçoeiros acóli‑
tos. Marchámos para esmagar as tribos que ainda resistem à lei de
Roma e para matar Armínio. Marchámos para recuperar as três
águias que foram perdidas para o inimigo. — Germânico acalmou
a aclamação dos soldados erguendo uma mão. — Em certa medida,
tivemos sucesso. Várias tribos foram vencidas: os Marsos, os Catos
e os Brúcteros. A recuperação da águia da Décima Nona Legião é
motivo de regozijo e celebração.
Irrompeu um fragor de vivas e aplausos. Magistral a lidar com
uma multidão, Germânico deixou mais uma vez as tropas expressa‑
rem a sua alegria.
Uma velha amargura roía Tulo, pois o trabalho estava inaca‑
bado. Não poderia descansar enquanto a águia da Décima Oitava não
13
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fosse trazida para casa. Nem estaria satisfeito enquanto Armínio,
o responsável pela perda dessa águia e pela aniquilação dos seus
homens, não estivesse morto. Sangue por sangue, pensou, imagi‑
nando Armínio trespassado pela sua lâmina. O traidor, em tempos
aliado de Roma, tinha de pagar pelo que fizera.
— Apesar dos nossos sucessos e da boa sorte que guiou o
regresso a salvo dos nossos soldados, muito está ainda por fazer
— disse Germânico quando o barulho acalmou. — Outra cam‑
panha nos espera na próxima primavera. Voltarei a conduzir‑vos
para lá do rio, até à vitória. Armínio e o seu bando de maltrapilhos
serão vencidos e mortos e as duas águias que faltam serão encon‑
tradas. Roma triunfará! — disse, apoteótico, erguendo o punho
direito.
— RO–MA! VIC–TRIX! — gritaram centenas de vozes entre
as fileiras da Quinta.
A chamada foi acolhida com gosto. Ecoou pelo recinto de trei‑
nos e ascendeu até ao céu ventoso, um clamor que parecia desafiar
os próprios deuses.
— RO–MA! VIC–TRIX! RO–MA! VIC–TRIX!
Germânico observava com expressão satisfeita. Tulo pensou:
Este general é esperto. As suas palavras possuem a frequência perfeita.
A devoção que os soldados lhe têm aumentará com a apresentação dos
prémios por bravura, seguidos de uma generosa distribuição de vinho.
Vai ficar em estado de graça durante meses.
Os oficiais superiores foram os primeiros a ser distinguidos.
Cecina, o comandante veterano das tropas do Baixo Reno que tinha
comandado quatro legiões na retirada de uma emboscada terrível a
caminho de casa nesse verão, foi presenteado com o traje completo
de um general triunfante. O prazer de Cecina era evidente quando
Germânico lhe concedeu a coroa de louros dourada, o bastão de
marfim, a túnica bordada e a toga roxa. Aprónio, um dos legados da
legião, foi reconhecido de maneira semelhante. Para grande irrita‑
ção de Tulo, Tubero — recentemente nomeado legado da Quinta —
foi obsequiado com uma grinalda de ouro.
Embora os soldados tivessem aplaudido os oficiais mais acima
na hierarquia, a sua reação foi muito mais sonora para o grupo
seguinte a ser distinguido — os centuriões e os oficiais de patente
14
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mais baixa. Tulo observava com ar de aprovação à medida que mais
de uma dúzia de homens eram chamados por Germânico e com‑
pensados com phalerae — ornamentos de ouro ou prata em forma
de disco usados num arnês sobre o peito — ou torques dos mesmos
metais preciosos. Depois de o último homem ter sido condecorado,
Germânico fez uma pausa.
Instalou‑se uma quietude expectante. Era o momento de os
mais corajosos legionários e auxiliares serem reconhecidos, pensou
Tulo, olhando para as caras ansiosas dos seus homens.
— Antes de vos mencionar, corajosos soldados de Roma —
anunciou Germânico sobre um fundo de gritos de entusiasmo —,
tenho de chamar um outro oficial.
Nova pausa. Desta vez, abateu‑se um silêncio total, deixando o
vento ululante como única voz.
Este prémio, separado dos prémios atribuídos aos centuriões,
afastava‑se do protocolo habitual. Intrigado, Tulo ouviu com aten‑
ção, tal como todos os outros.
— Centurião superior Lúcio Coménio Tulo, da Sétima Coorte,
Quinta Legião, apresente‑se! — soou o brado de Germânico por
todo o recinto de treinos.
Atordoado, Tulo questionava‑se se teria ouvido mal. Contudo,
sentia o olhar dos seus soldados a penetrá‑lo e ouvia os seus sussur‑
ros encantados.
Merda, pensou ele. Não estou a delirar. Passaram‑se uns instan‑
tes. No estrado, a cerca de duzentos passos, Germânico esperava.
— É melhor pôr‑se a caminho, senhor — sibilou Piso a Tulo.
Voltou repentinamente ao presente. Embaraçado e já preo‑
cupado que a sua demora tivesse ofendido Germânico, deu um
passo em frente. De costas direitas e estômago embrulhado, Tulo
marchou para a plataforma com o peso dos olhos de milhares de
homens sobre ele.
À distância dos dez passos regulamentares, Tulo deteve‑se em
sentido, fixando o olhar na zona da cintura de Germânico.
— Centurião superior Tulo, Sétima Coorte, Quinta Legião,
meu general! — disse, erguendo a voz.
O facto de o general estar de pé na plataforma punha em evi‑
dência a sua grande estatura, elevando‑se bem acima de Tulo.
15
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— Levou bastante tempo a cá chegar, centurião superior —
disse Germânico, com o sobrolho franzido.
— Levei sim, meu general — hesitou Tulo. — Fiquei surpreen‑
dido por ser chamado. As minhas desculpas.
Os lábios de Germânico fizeram um leve trejeito.
— Desculpas aceites.
Ele acha graça, percebeu Tulo, sem ter a certeza se devia ficar
aliviado ou aborrecido.
A expressão de Germânico tornou‑se novamente formal.
— Soldados de Roma — gritou. — O centurião superior Tulo
é conhecido por muitos de vós. É um oficial veterano que serve o
império há mais de três décadas. Até há seis anos, estava na Décima
Oitava Legião. Quando aquela unidade e outras duas foram atin‑
gidas pela catástrofe na Floresta de Teutoburgo, quase todos os
soldados sob o comando de Varo tombaram ou foram feitos pri‑
sioneiros pelo inimigo. Tulo não. Como um herói de outros tem‑
pos, continuou a lutar durante dias, por muito que parecesse que
os deuses desejavam que todos os romanos que estavam naquele
maldito lugar morressem. Menos de duzentos homens escaparam
ao massacre, a maior parte sozinhos ou aos pares. Tulo conduziu
quinze até à segurança. Quinze! Legionários cuja honra permane‑
ceu intacta e que sobreviveram para poderem continuar a lutar!
Voltaram a ouvir‑se vivas.
Mais embaraçado do que nunca, a esperança que Tulo tinha de
que Germânico tivesse acabado desvaneceu‑se quando viu o general
inspirar profundamente outra vez.
— O centurião superior Tulo e os seus homens permaneceram
fiéis durante os tempos difíceis que se seguiram à morte do nosso
divino pai Augusto. Arriscou a vida nessa altura para me salvar do
perigo. — Sendo um assunto ainda desconfortável, Germânico
não mencionou a rebelião sangrenta do ano anterior. — Na cam‑
panha que há pouco terminou, Tulo distinguiu‑se em mais do que
uma ocasião, particularmente durante a difícil batalha na estrada
das Pontes Longas. Estes atos não foram as primeiras ocasiões em
que Tulo se distinguiu como líder, como verdadeiro filho de Roma,
o número de phalerae que tem no seu arnês são a prova disso.
Os seus soldados veneram‑no e segui‑lo‑iam até ao inferno, assim
16
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ele ordenasse. Tem o respeito dos seus camaradas centuriões e a
estima dos tribunos e legados de mais do que uma legião. Não vejo
oficial mais excecional, uma personificação mais perfeita da virtus,
do que o homem que tenho à minha frente neste momento.
Germânico estendeu as mãos para Tulo com as palmas para
cima em sinal de reconhecimento.
Houve um momento de pausa e logo de seguida, do outro lado
do campo de treino, ouviu‑se um grito: «TU–LO! TU–LO!»
O coração de Tulo apertou‑se‑lhe. Eram as vozes dos seus sol‑
dados, apostava a vida em como eram. Para sua surpresa, o refrão
foi repetido, primeiro pelos outros legionários da Quinta, e depois
pelos da Vigésima Primeira. Até os auxiliares se lhe juntaram.
— «TU–LO! TU–LO!»
— Tulo. — O tom de Germânico era imponente. Irresistível.
Tulo levantou a cabeça e fitou Germânico nos olhos.
— Meu general?
— Se Roma tivesse dez mil homens como tu, conquistaria o
mundo inteiro.
— Obrigado, meu general — respondeu Tulo, esforçando‑se
por impedir a voz de se lhe embargar.
Os aplausos tinham cessado e Germânico levantou a mão para
que se fizesse silêncio total.
— Em reconhecimento do valioso serviço prestado por Tulo
ao império, ele será promovido. Doravante será conhecido como
Centurião Tulo da Segunda Centúria, Primeira Coorte, Quinta Legião.
— «TU–LO! TU–LO!»
Não fosse o rugido de aprovação das tropas e o vento que lhe
gelava a cara, Tulo poderia acreditar que estava num sonho maravi‑
lhoso. Esta era uma promoção enorme. Fez a sua melhor continên‑
cia de parada a Germânico.
— É uma grande honra, meu general!
— A honra é minha, Tulo. — O tom de Germânico era solene.
— Vou precisar de si de novo na primavera. Armínio e os seus
aliados têm de ser derrotados, e a águia da sua legião resgatada do
inimigo.
— Estarei pronto, meu general — disse Tulo, inchado de or‑
gulho.
17
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ulo vagueava pelo aldeamento próximo do seu acampa‑
mento, Vetera. À parte o céu azul e o sol, estava um dia
glacial de inverno; o ar gelado queimava‑lhe os pulmões ao
inspirar. Uma grossa camada de neve decorava o telhado das casas
e as ruelas estreitas entre elas; lama castanha cobria as ruas pavi‑
mentadas. Os transeuntes, civis ou militares, andavam de capa.
Até os cães vadios tinham um aspeto encolhido e infeliz. Apesar
do frio, Tulo estava de bom humor. Encontrava‑se de folga e nova‑
mente no forte; tudo estava como devia estar com os seus homens.
Mas era mais complexo do que isso, pensou. Desde o regresso da
margem oriental do Reno, três meses antes, a vida tinha sido fácil
e lenta — banal.
O tédio era um estado melhor para se viver do que estar
debaixo da ameaça de um ataque noite e dia. Fora assim que ele
e os seus homens passaram a campanha do verão. Tulo afastou as
recordações sangrentas da mente. Hoje ia relaxar, primeiro com um
banho e uma massagem nas novas termas do aldeamento. Depois,
iria beber e comer bem na sua estalagem preferida, O Boi e o Arado.
Só de pensar na proprietária, Sirona, o rosto enrugado de Tulo
iluminou‑se num sorriso. A gaulesa determinada e calorosa era
dona de uma bela figura e de um mau feitio que pedia meças ao de
qualquer centurião. Andava atrás dela de maneira intermitente há
anos, sendo sempre rejeitado. Tulo acabara então por decidir que
um homem tinha de manter o seu orgulho. Sirona era uma causa
perdida, apesar do acesso que lhe era concedido graças ao facto de
21
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ela cuidar de Ártio, a filha adotiva de Tulo. Embora os avanços dele
tivessem cessado, o passar do tempo não arrefecera o fervor da sua
paixão.
Quando marchara sobre a ponte vindo da Germânia, três
meses antes, as Parcas tinham‑no finalmente compensado. O sor‑
riso que Sirona lhe concedera nesse dia podia iluminar uma sala às
escuras. Assim encorajado, Tulo apressara‑se a renovar a sua corte.
O primeiro erro fora começar depois de ter consumido uma boa
quantidade de vinho para aumentar a autoconfiança; o segundo,
ter tentado simultaneamente beijar Sirona. Ainda sentia a bofetada
ressoante que ela lhe tinha aplicado na cara. Passaram 10 dias até
que um Tulo humilhado voltasse a ter autorização para entrar na
estalagem dela, e outros 20 para as relações serem reatadas para
algo parecido com a anterior cordialidade.
«Devagar que tenho pressa.» Dando um pontapé num monte
intacto de neve imaculada, decidiu que marchar para a guerra era
mais fácil do que tentar entender as mulheres.
— Centurião — cumprimentou‑o um legionário que ia a pas‑
sar, fazendo Tulo esquecer Sirona. O cérebro encheu‑se com ima‑
gens da cerimónia de atribuição de honras ocorrida há um mês.
Continuava a ser uma sensação estranha que Germânico tivesse
achado por bem elevá‑lo ao posto de segundo centurião na hierar‑
quia da Primeira Coorte, e, no entanto, tinha mesmo acontecido.
Anos antes, quando Tulo liderava a Segunda Coorte da Décima
Oitava, uma tal promoção tinha‑lhe parecido possível, mas a igno‑
mínia de ter sobrevivido à emboscada de Armínio extinguira‑lhe
as oportunidades de carreira. Contudo, Germânico tinha visto algo
nele, e o seu reconhecimento recente elevara Tulo acima de todos os
centuriões da legião, sem contar com o primus pilus.
A aclamação sonora dos seus pares legionários em parada
quando Germânico acabara de falar comovera Tulo profundamente.
Sentindo‑se sem jeito mesmo só com a recordação, olhou em volta.
Claro que ninguém estava a ver, pensou, rindo‑se baixinho. O ferreiro
mais lá à frente estava demasiado ocupado a martelar e o seu apren‑
diz a observar, para prestarem atenção a um soldado que passava.
O mesmo sucedia com um tanoeiro que colocava aros de ferro num
barril novo e com o carpinteiro que dizia palavrões porque a serra
22
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lhe fugira, tirando‑lhe a pele dos nós dos dedos. Tampouco os ou‑
tros transeuntes, de capa e capuz, lhe prestavam atenção, desejosos
como estavam de chegar ao seu destino.
Mesmo o miúdo magricelas e descalço que avançava matreiro
na direção de Tulo tinha os seus propósitos bem definidos.
— Uma moedinha, senhor? — suplicou ele.
A resposta habitual de Tulo teria sido passar por ele prague‑
jando, mas as faces encovadas e gretadas e as pernas magras do
miúdo comoveram‑no.
Estou a ficar velho e sentimental, pensou, procurando na bolsa e
tirando não apenas um as de cobre, como também um denário de
prata.
— Vê se comes uma refeição quente — ordenou‑lhe. A luz do
sol brilhou nas moedas ao rodopiarem no ar. — E compra também
uma capa ou um par de sapatos.
Ainda a cara do miúdo se iluminava de alegria, «Mil bênçãos
caiam sobre si, senhor!», e já os olhos dele se desviavam para a
esquerda.
O olhar de Tulo seguiu o do rapaz e praguejou baixinho.
Encostado à frente de uma loja, estava outro miúdo. Este estava
bem alimentado, era três vezes maior do que o esfomeado que
tinha à frente e o seu sorriso maldoso dizia que vira o que se
passara. No momento em que Tulo seguisse o seu caminho, ele
iria tirar as moedas ao mais fraco e ficaria com elas. O Pernas de
Alicate nada poderia fazer para lhe resistir.
A ira de Tulo inflamou‑se e deu uns passos em frente, encur‑
ralando o miúdo mais gordo contra a parede da loja com a ponta da
sua vitis, ou bastão de videira.
Soltou um guincho sonoro.
— Eu não fiz nada, senhor!
— Mas terias feito, seu verme. Ias roubar‑lhe o meu dinheiro,
não ias? — perguntou Tulo, fazendo um gesto com a cabeça para o
Pernas de Alicate, que estava a observar com olhos do tamanho de
pratos.
— Não ia, não, senhor! Eu…
O protesto do miúdo tornou‑se um ai de dor quando a vitis de
Tulo se lhe enterrou parcialmente na barriga.
23
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— Não me mintas. — O olhar implacável de Tulo, habituado a
fazer soldados endurecidos recuar, fixou‑se no miúdo. Este apressou
‑se a baixar os olhos e Tulo sibilou‑lhe ao ouvido: — Se alguém puser
um dedo naquele rapaz ou lhe tirar as moedas, e isso quer dizer tu
e os teus comparsas miseráveis, vou apanhar‑vos e, pelos deuses,
garanto que se arrependerão de terem nascido. Entendeste?
— Sim, senhor. — O tom de voz do miúdo era duas notas
mais alto do que antes. — Não me aproximo dele, senhor, juro pela
minha mãe.
O centurião baixou a vitis, permitindo à sua vítima escapulir‑se.
O rapaz nem se atreveu a olhar para trás.
Tulo esperou até ter desaparecido e não ficou surpreendido por
o Pernas de Alicate ainda ali estar, com os olhos cheios de adoração
pelo seu herói.
— Gratidão, senhor. Ele é mau. Ele…
Querendo manter a distância, Tulo interrompeu‑o.
— Não partilhes esse dinheiro com ninguém.
— Não, senhor, e se algum dia puder ajudar… — A voz do Pernas
de Alicate desvaneceu‑se ao mesmo tempo que a sua autoconfiança.
Os ombros descaíram‑lhe.
Sabendo que tinha boa intenção, Tulo bateu‑lhe no ombro e
afastou‑se. Miúdos como o Pernas de Alicate eram tantos como as
estrelas do céu. Não os podia ajudar a todos, nem queria, e não havia
qualquer razão para se aproximar de um deles, ou nunca mais teria
paz. Era quase certo que o seu gesto implicaria que a partir daquele
momento seria abordado sempre que entrasse no aldeamento, por‑
que o Pernas de Alicate iria, com toda a certeza, comentar o lucro
inesperado com os amigos. Ou talvez não, pensou Tulo. Quanto
menos pessoas soubessem, mais probabilidades o rapaz teria de
ficar com o dinheiro.
Ao pensar em miúdos da rua, Tulo levou a mão à bolsa para
confirmar se não teria sido cortada. Lá dentro havia uma simpática
quantidade de moedas — o reconhecimento de Germânico incluíra
um considerável donativo em dinheiro. Estimulado pelas suas expe‑
riências recentes com a morte, Tulo estava inclinado a começar a
gastar a sua recompensa, mas em quê, não sabia bem. A sua arma‑
dura e equipamento eram de excelente qualidade e não estavam a
24
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precisar de ser substituídos. As botas até à barriga das pernas só
ainda tinham dois anos e embora o cinto com aplicações de metal
estivesse gasto, tinha‑lhe demasiado apreço para se desfazer dele.
A vitis lustrosa era como uma extensão do seu braço direito e have‑
ria de o acompanhar até à senilidade.
Num impulso, parou junto de um joalheiro, coisa que jamais
fizera, e aí examinou o que estava em exposição. A maior parte dos
artigos era simples e barata: braceletes de bronze com cabeça de car‑
neiro, phallus, minúsculos amuletos de gládios de que os legioná‑
rios gostavam e colares de pedra polida usados pelas suas mulheres.
Os artigos mais caros haviam sido dispostos mais atrás, perto do
olhar vigilante do dono; existiam ainda outros, expostos dentro da
loja. Relutante em entrar — o que sabia ele de joalharia? — Tulo
inclinou‑se para a frente para estudar uns brincos de pérolas, uma
bracelete de cornalina e uma seleção de colares de prata. Frustrado
porque não fazia ideia do que Sirona gostaria e demasiado orgu‑
lhoso para perguntar, afastou‑se.
— Senhor? — chamou o proprietário, um velho gaulês de
ombros descaídos e barbas brancas. — Posso ajudá‑lo?
Tulo voltou‑se, sentindo‑se tão embaraçado como se tivesse
sido apanhado a roubar.
— Preciso de um presente para uma amiga.
— Vai encontrar algo encantador aqui, senhor, prometo! Não
quer entrar?
Tulo preferia atacar uma muralha de escudos germânicos, mas
queria mesmo um presente para Sirona, e a verdade é que havia
menos probabilidades de ser visto ou reconhecido se não estivesse
na rua. Quase ouvindo as brincadeiras dos seus colegas centu‑
riões — «Com que então a comprar joias para a amante, Tulo?»,
«Finalmente a Sirona deixou‑te dormir com ela, hã? —, inclinou
a cabeça para evitar o dintel baixo e entrou.
O espaço era maior do que parecia de fora, uma divisão com‑
prida parcialmente cheia de caixas e expositores, com mesas de tra‑
balho ocupadas por artesãos atarefados ao fundo.
— Não me posso demorar — disse ele, suspeitando pelas
maneiras suaves do lojista que este estava habituado a manter os
clientes nas suas instalações até que comprassem alguma coisa.
25
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— O seu tempo é precioso, senhor, eu sei. Já é uma honra que
passe sequer a soleira da porta — disse o joalheiro, fazendo uma
vénia.
Tulo levantou uma sobrancelha. Não havia dúvidas de que
era um oficial, o corte da sua roupa e a armadura di‑lo‑iam a qual
quer um, mas o velho não tinha motivo nenhum para pensar que
era mais do que um optio veterano ou talvez um centurião de baixa
patente. Contudo, pensou Tulo, mais valia ser cauteloso. Se o joa‑
lheiro fizesse a mínima ideia da sua patente, tudo o que ali estava
triplicaria de preço.
— Só para que saiba, a minha bolsa está leve — disse Tulo.
— Ainda falta algum tempo para o dia de receber o soldo.
— Há belas peças para todos os gostos, senhor — respondeu
o joalheiro com uma diplomacia impressionante. — Quanto estava
a pensar gastar?
Esta era a sua manobra de abertura, pensou Tulo, mas também
ele podia entrar naquele jogo.
— Primeiro mostre‑me o que tem. Pode ir‑me dizendo os pre‑
ços à medida que vejo os artigos. Comece por aquelas braceletes.
— Com certeza, senhor.
O joalheiro não conseguiu disfarçar a sua desilusão.
Eu tinha razão, o safado estava a preparar‑se para me tosquiar,
pensou Tulo. Tal como esperava, o custo das braceletes — uma
excelente variedade feita de prata, ouro, ágata, coral vermelho e até
âmbar — era exorbitante. Não teve mais sorte com os brincos e
colares.
— Pare aí — ordenou ele quando o joalheiro passou para um
diadema de filigrana de ouro incrustado com minúsculas joias.
— Por quem me toma, um legado?
O sorriso do joalheiro era manhoso.
— Não, senhor, um centurião recentemente promovido à Pri‑
meira Coorte.
— Reconhece‑me? — perguntou Tulo, surpreendido.
O joalheiro parecia escandalizado.
— O senhor é famoso! Toda a gente do aldeamento o conhece e
está a par de como sobreviveu à emboscada a Varo e às suas legiões.
O senhor é um herói.
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As faces de Tulo estavam agora quentes, coisa de que não gos‑
tava nem um pouco.
— Não acredite em tudo o que ouve.
— Germânico achou por bem homenageá‑lo, senhor.
Vencido por isto, Tulo deitou‑lhe um olhar furioso.
— Fiz o que qualquer um teria feito.
— Como queira, senhor. — Apesar das suas anteriores ma‑
neiras gananciosas, havia respeito na voz do joalheiro. — Escusado
será dizer que um homem da sua posição receberia um bom des‑
conto.
Passou então a enumerar as peças sobre as quais Tulo se tinha
detido e reduziu‑lhe o custo em 30 % ou mais.
Tulo riu‑se baixinho, divertido com a atuação do joalheiro e
seguro de que mesmo assim faria um bom lucro. Seguindo o seu
instinto, o soldado voltou a estudar as peças que lhe tinham ante‑
riormente chamado a atenção e decidiu‑se por uma bracelete sim‑
ples, mas elegante, feita de quatro tranças de prata. Um período
curto, mas intenso, de regateio resultou numa redução para metade
do preço original sem que o velho parecesse muito desgostoso. Tulo
também estava contente, para além de que continuar o regateio ter
‑lhe‑ia roubado mais tempo do que estava disposto a gastar ali.
— A sua amiga vai adorar isto — disse o joalheiro, metendo
a bracelete numa bolsa de pele de cabra. — Talvez por causa dela a
possa visitar um dia.
Tulo resmungou, ainda pouco seguro de que a sua prenda
fosse aceite, quanto mais recebida com agrado. Mas esta abordagem
de certeza que era melhor do que fazer avanços físicos, pensou ele.
Não seria assim?
Ao ouvir o inconfundível som de duas cabeças a colidirem,
Tulo olhou para fora. Dois homens que iam em direções opostas
haviam chocado de frente. Foram lançados gritos irritados e insul‑
tos à medida que ambos negavam responsabilidade pelo acidente.
Pouco interessado, visto que nenhum dos dois era soldado, Tulo
aprestava‑se a pagar ao joalheiro quando vislumbrou um rosto
familiar. Um rosto que não via há meses e que nunca esperaria ver
deste lado do Reno.
— Degmar? — gritou ele. — És tu?
27
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O jovem guerreiro marso olhou fixamente para dentro da
loja com uma expressão de espanto. Não havia dúvidas de que era
Degmar, Tulo reconhecê‑lo‑ia fosse onde fosse, mas, em vez de o
cumprimentar, Degmar disparou a correr pelo beco do lado oposto.
— Tome.
Tulo pousou umas moedas, pegou na bracelete à pressa e
dirigiu‑se para a porta.
— Senhor?
A voz confusa do joalheiro ficou para trás de Tulo enquanto
abria caminho pela rua movimentada. O condutor de uma carroça
que teve de puxar pelo jugo dos bois para evitar bater em Tulo pra‑
guejou, apercebendo‑se depois de que se tratava de um oficial do
exército e transformando a praga num murmúrio abafado.
Degmar era já uma sombra escura ao fundo do beco e Tulo
praguejou para dentro. O guerreiro tinha uma vantagem inicial e
era 20 anos mais novo. Não tinha a mínima hipótese de o alcan‑
çar, quanto mais de o vir a encontrar mais tarde no labirinto de
ruelas. Ainda assim, Tulo deu uns passos para dentro do beco.
O fedor a excrementos humanos, denso e enjoativo, fê‑lo parar
abruptamente. Cuspiu com a frustração. Degmar tinha desapare‑
cido e sujar as botas de merda e mijo apenas serviria para se irritar
ainda mais.
Agarrando o presente de Sirona, dirigiu‑se para O Boi e o
Arado. Continuava de bom humor, mas este estava agora ensom‑
brado de apreensão. O que estava Degmar a fazer em Vetera e por‑
que tinha fugido?
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irona ficou contente com a bracelete, o que aliviou e encantou
Tulo em igual medida. A atitude dela para com ele tornou‑se
bastante mais calorosa, permitindo‑lhe mesmo um beijinho
na face antes de se ir embora nessa noite. Vaidoso como um jovem
depois do seu primeiro beijo, Tulo voltou para o acampamento,
tendo‑se já esquecido completamente de Degmar. Contudo, na
manhã seguinte, a vida real e os seus deveres fizeram‑no descer à
terra e lembrou‑se do vislumbre fortuito do seu antigo servo.
Na primavera anterior, Tulo tinha ajudado a salvar a família de
Degmar imediatamente antes das legiões destruírem a aldeia onde
viviam. A missão perigosa tinha sido um êxito, mas Tulo e Degmar
tinham‑se separado com palavras tensas. Nunca esperou voltar a
ver o guerreiro marso. Degmar odiava Roma e tudo o que represen‑
tava, o que tornava a sua presença no aldeamento ainda mais estra‑
nha. Desejando ouvir outra opinião, Tulo decidiu contar o sucedido
a Fenestela. Os dois tinham servido juntos durante metade das
suas vidas e confiavam incondicionalmente um no outro.
Os seus alojamentos contíguos proporcionavam reuniões
frequentes. As ordens vindas de cima tinham de ser passadas dia‑
riamente; os problemas que um ou o outro encontravam junto do
quartel‑mestre ou com os oficiais superiores precisavam muitas
vezes de ser discutidos. Os dois encontravam‑se frequentemente
para partilhar notícias do acampamento e os rumores; o motivo
da reunião era, por vezes, apenas comer qualquer coisa ou beber
um copo de vinho.
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— Somos como um casal idoso — costumava Tulo dizer.
Ao que Fenestela respondia sempre com sarcasmo:
— Mas sem palhaçada debaixo dos cobertores.
Tulo foi até à porta de Fenestela assim que pôde na manhã
seguinte, pouco depois de os homens se levantarem. Neste período
inicial, Fenestela tirava os soldados da cama com ameaças terríveis,
seguindo‑se um hiato para as abluções e a primeira refeição do dia.
Fenestela tomava muitas vezes o pequeno‑almoço com os outros
oficiais de patente inferior, ao passo que Tulo comia geralmente
sozinho. Se não estiver sozinho agora, pensou Tulo, martelando na
porta, digo‑lhe no umbral.
Fenestela sorriu quando viu quem era a sua visita.
— Entra — disse ele, dando um passo para o lado.
— Estás sozinho?
— Estou — respondeu de imediato Fenestela, franzindo o sobro‑
lho. — Porquê?
Tulo entrou no quarto a passos largos sem responder, varrendo
o espaço com os olhos, mas não havia mais ninguém. Tal como ele,
Fenestela tinha gostos simples. Uma mesa singela com um tabuleiro
de jogos em cima e quatro cadeiras constituíam a área central dos apo‑
sentos. As outras peças de mobiliário eram duas arcas de madeira e
um suporte para a armadura. O quarto de Tulo era igualmente simples.
— Não acredita em mim, senhor? — questionou Fenestela num
tom de voz irritado. A longa camaradagem e respeito mútuo impli‑
cavam que só usasse este tratamento quando os outros se encontra‑
vam por perto ou quando estava zangado com Tulo.
— Acredito.
— Então o que se passa?
— Vi o Degmar ontem.
— O Degmar? — A cara de Fenestela registava agora uma ex‑
pressão de choque. — Onde?
— No aldeamento.
— Falou com ele?
— Desatou a correr assim que me viu.
— Que estranho.
Apesar da hora matutina, Fenestela deitou uma medida de
vinho em dois copos e entregou um a Tulo, que não recusou.
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— Não anda a fazê‑la boa — disse Fenestela. — Que outra
coisa pode explicar tal comportamento?
— Temos de falar com ele.
Tulo ficou apreensivo de que as suas suspeitas se tivessem
confirmado.
— Isso é mais fácil de dizer do que de fazer — comentou
Fenestela com a sua carranca habitual de volta. — Deve estar escon‑
dido em qualquer lado ou então já está na outra margem do rio.
— É escusado ir falar com o legado, ou qualquer outra pessoa.
O avistamento fortuito de um homem tribal não prova nada.
Tulo bebeu o vinho todo de um trago.
— Onde estava quando o viu?
Tulo hesitou e depois admitiu:
— Num joalheiro.
— Num joalheiro?
A surpresa, diversão e sarcasmo que Fenestela conseguia me‑
ter em duas palavras eram irritantes.
— Sim, e depois? — retorquiu Tulo.
Os lábios de Fenestela fizeram um pequeno trejeito.
— Então estava no joalheiro e o Degmar estava na rua.
— Sim. Foi por isso que não me viu imediatamente e que con‑
seguiu aquele avanço sobre mim quando o chamei.
— Tem a certeza de que não foi porque teve de acabar de com‑
prar o que tinha escolhido para Sirona? — perguntou Fenestela,
deixando escapar uma risadinha.
— Já a tinha pago! — gritou Tulo, irritado por se sentir tão
embaraçado.
— A? — perguntou Fenestela com cara inocente.
— Sim, a bracelete. Como se tivesses alguma coisa a ver com
isso! — retorquiu Tulo. — Já coscuvilhaste tudo o querias? Podemos
falar do Degmar?
— É melhor voltarmos aos assuntos sérios. Posso sempre
espremê‑lo mais tarde para lhe arrancar mais informações sobre a
Sirona — ameaçou Fenestela, piscando o olho.
— Se algum dia encontrares uma mulher, e não é que tal coisa
seja provável, seu cão, fica a saber que não vou parar de te chatear
sobre isso — ameaçou Tulo.
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— Nem eu esperaria outra coisa — disse Fenestela, rindo.
— Agora, voltemos ao Degmar. Disseste bem, não vale a pena ir ter
com alguém mais acima na hierarquia.
— Pois. Como de costume, nós é que temos de manter os
olhos abertos e os ouvidos atentos.
A situação era deprimente e familiar. Antes da fatídica embos‑
cada de há seis anos, o general Varo recusara‑se a dar ouvidos às
suspeitas de Tulo sobre Armínio e o massacre que se seguiu resul‑
tara na aniquilação de três legiões. Mais recentemente, o anterior
comandante da coorte de Tulo tinha menosprezado os seus receios
acerca de uma eventual amotinação entre as tropas locais. Dias
depois, quatro legiões ergueram‑se em rebelião.
— Vou mandar também Piso e a velha guarda estarem atentos.
Tulo assentiu com a cabeça, agradado. Piso e a maior parte dos
homens que tinha salvado durante a emboscada de Armínio esta‑
vam na sua nova centúria. Era contra os regulamentos do exército
irem com ele, mas Tulo tinha gente bem colocada que lhe era favorá‑
vel, ou amigos — Germânico e Cedício, o prefeito do acampamento,
estavam entre eles —, para conseguir que tal fosse feito. Verdade
seja dita, Tulo não quereria o seu novo comando se Fenestela e
os outros não o acompanhassem na mudança de unidade. Neste
momento, Piso, Metílio e os seus camaradas eram tão caros a Tulo
como se fossem da sua própria família.
Com um gesto, afastou o jarro de Fenestela que pairava na dire‑
ção do seu copo.
— Mais tarde. Primeiro temos de chegar ao fim do dia.
— Suponho que tenha razão — disse Fenestela, parecendo desa‑
pontado. — É melhor não estar bêbedo em serviço. Não é grande
exemplo para os homens.
— Podemos beber uma pinga mais tarde e falar sobre o Degmar.
O tom jovial de Tulo ocultava as suas preocupações, que se
tinham ampliado com a reação de Fenestela.
Sendo guerreiro, caçador e odiando Roma e tudo o que ela
representava, Degmar não estava no aldeamento para fazer negó‑
cio. Os receios de Tulo cristalizaram. Degmar estava ali mesmo para
tramar alguma.
*
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Apesar das preocupações de Tulo, nada de mau aconteceu.
Os seus homens treinaram, marcharam e resmungaram enquanto
executavam as tarefas que detestavam, tais como o trabalho de senti‑
nela e cortar e arrastar árvores para lenha. Ninguém, nem Tulo, nem
Fenestela, nem os soldados que tinham sido alertados, viu vestígios
de Degmar no aldeamento. Os vários donos de estalagens e bordeis,
a quem tinham sido discretamente dadas moedas, também juraram
pelas suas mães não o terem avistado. Nem o Pernas de Alicate, um
recruta voluntário da causa de Tulo, encontrou sinais do guerreiro.
Se andasse à procura de outra pessoa, Tulo podia ter concluído
que tinha imaginado o encontro, mas Degmar era a cara chapada
de um legionário que tinha sido obrigado a deixar para trás durante
uma emboscada brutal nos anos da Ilíria. A cara aterrorizada do
homem e o som dos gritos de angústia estavam gravados na memó‑
ria de Tulo. Tinha de ser Degmar. Contudo, passaram vários dias
sem a ocorrência de incidentes. Não houve distúrbios no aldea‑
mento, nem ataques a soldados. As patrulhas que regressavam da
margem oriental nada relatavam fora do normal. Era verdade que
Armínio devia estar a conspirar, mas estava a centenas de quilóme‑
tros dali, em território querusco. A vida prosseguia.
Na sexta tarde, com as tarefas terminadas, Tulo decidiu que já
chegava. Não havia maneira de descobrir as intenções de Degmar
e, na ausência de mais provas, não existiam pistas a seguir. Fosse o
que fosse que o guerreiro andava a tramar, o mais provável é que já
o tivesse concretizado. Para ajudar a afastar o assunto da mente, Tulo
decidiu ir ao joalheiro uma segunda vez. O seu potencial embaraço
via‑se agora superado pelo desejo de se aproximar mais de Sirona.
Um destes dias, ela tinha de lhe permitir acesso à sua cama e, ape‑
sar da inexperiência de Tulo no que dizia respeito a namoros, outra
joia não prejudicaria decerto a hipótese de isso acontecer.
Antes de sair para o aldeamento, hesitou por instantes se havia
de tirar a cota de malha. O velho joalheiro já não era problema,
sabendo do posto de Tulo, mas se ficasse como estava, uma capa
não escondia a armadura à frente, significava que corria mais riscos
de ser visto a entrar ou sair da loja. Por fim, os deveres que Tulo
tinha de cumprir à noite impuseram‑se. Era mais prático não tirar a
incómoda cota de malha.
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Certificando‑se de que a bolsa estava cheia, dirigiu‑se para a
porta, de vara de videira na mão. Sirona iria adorar a prenda de hoje,
pensou ele, que seria mais cara do que a bracelete de prata. A ideia
da sua reação de agrado quase o pôs a assobiar, mesmo a tempo de se
lembrar de que ainda estava dentro do forte e que os centuriões de alta
patente tinham de manter uma certa compostura em público. Além
disso, pensou ele sombriamente, se Fenestela o ouvisse iria intuir a
razão por trás da sua alegria, as piadas sobre Sirona não teriam fim.
Tulo estava contente por ter chegado ao aldeamento sem ter
reconhecido muitos soldados. Isso não significava, claro, que ele
não tivesse sido visto, uma vez que era bastante conhecido, mas
nada havia a fazer quanto a isso. Pelo menos o tempo estava a seu
favor. O vento cortante e o forte nevão haviam obrigado as pessoas
a ficarem dentro de portas, reduzindo a visibilidade a menos de
20 passos. A luz do dia estava rapidamente a desaparecer e até a
avenida principal, muitas vezes cheia de peões e carroças, se encon‑
trava praticamente vazia.
Tulo não ficou surpreendido quando o Pernas de Alicate lhe
apareceu à frente, com os pés metidos num par de sandálias de
couro baratas. Exibindo a sua capa gasta — tinha conseguido as duas
coisas por um preço em conta, disse ele a Tulo com grande orgu‑
lho —, voltou a oferecer a sua ajuda se algum dia fosse necessária.
Comovido, Tulo deu‑lhe uma mão‑cheia de moedas de baixo valor.
Com os agradecimentos do Pernas de Alicate ainda a ressoarem‑lhe
nos ouvidos, dirigiu‑se para o joalheiro, que ficava numa rua lateral
perto do novo fórum e da ponte sobre o Reno. Não se via vivalma,
nem soldado ou oficial, quando lá chegou, o que agradou a Tulo.
O sorriso do joalheiro abriu‑se quando entrou.
— Está um tempo terrível lá fora, senhor.
— Não está nada bom — concordou Tulo, tirando o elmo.
Reconhecendo agora Tulo, a cara do joalheiro iluminou‑se.
— Voltou, senhor!
— É verdade.
Tulo pousou o elmo em cima de uma mesa.
— Posso partir do princípio de que a senhora ficou contente
com a sua prenda, senhor?
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— Pode — disse Tulo, começando já a sentir‑se desconfortável.
— E deseja comprar‑lhe outra, senhor?
— Exatamente.
— Algo… — O joalheiro passou os dedos pelo balcão que tinha
à frente, parando nas braceletes — … como isto, senhor?
— Não. Desta vez quero um colar ou talvez uns brincos.
— Tulo quase disse «Ou ambos», mas conseguiu refrear‑se a
tempo. Era melhor deixar o velho bode manhoso no escuro quanto
às suas intenções o máximo de tempo possível.
— Um dos meus artesãos acaba de concluir esta peça — disse
o joalheiro, estendendo a mão atrás dele e erguendo um colar de
prata brilhante decorado com dezenas de pequenas granadas.
— É muito bonito, senhor.
Tulo não sabia avaliar joalharia, por Hades, só ainda tinha es‑
tado neste sítio uma vez, mas o colar era sem dúvida deslumbrante.
As granadas iriam condizer com os olhos castanhos‑escuros de
Sirona, pensou ele.
— Quanto?
— Para si, senhor, apenas 50 denários.
Tulo retirou a mão instintivamente.
— Cinquenta?
— As granadas são da melhor qualidade, senhor. Levou muito
tempo e perícia a fazê‑lo. — Estendeu a peça outra vez. — Veja.
— Cinquenta é demais — protestou Tulo.
— Tenho a certeza de que podemos chegar a um acordo.
O colar mexeu‑se até estar debaixo do nariz de Tulo.
— É muito bonito — admitiu ele, tirando‑o das mãos do joa‑
lheiro.
O som inconfundível de tachas a marchar desviou a atenção
de Tulo para a rua lá fora. Ficou a ver com alguma surpresa dois
guardas pretorianos a marcharem a passo. Para seu espanto, eram
seguidos pelo próprio Germânico. O governador estava vestido
com capa e capuz, mas foi denunciado pelo seu perfil de comando
e imponente estatura — e pela proteção que levava. Outro par de
guardas seguia atrás, e pouco depois o grupo passava pela montra
estreita da loja.
— O que anda ele a fazer? — murmurou Tulo para consigo.
35

miolo_Aguias na Tempestade_v7.indd 35

23/05/17 20:07

Ben Kane

O joalheiro tinha ouvidos de tísico.
— Não é a primeira vez que vejo o governador, senhor. Ele vai
ao mercador de vinho aqui perto, lá mais abaixo, o melhor num
raio de 150 quilómetros em todas as direções, ou pelo menos assim
garante o proprietário. Germânico deve gostar da mercadoria que lá
tem, costuma cá vir pelo menos uma vez por mês.
Tulo riu‑se baixinho. A ideia de que Germânico ia pessoalmente
provar o vinho nunca lhe teria ocorrido. O governador tinha deze‑
nas de servos, lacaios e oficiais ao seu serviço, porque não enviava
um deles ou não mandava vir amostras ao forte? Tulo já tinha res‑
pondido à pergunta antes de acabar de a pensar. A quantidade de
trabalho de Germânico tinha de ser impressionante e as suas res‑
ponsabilidades pesadas. Uma visita secreta de vez em quando a um
mercador de vinhos era uma escapadela, um pouco de vida normal
que era negada a um homem da sua posição. Boa sorte, pensou Tulo.
Ainda divertido, voltou a atenção para o colar.
— É uma bela peça, mas 50 denários é demasiado caro.
— Que preço seria certo para si, senhor? — perguntou o joa‑
lheiro, com os olhos a semicerrarem‑se‑lhe.
— Vinte.
O número era um insulto, mas Tulo queria ver a reação.
— Não o posso vender por esse preço, senhor! — As mãos do
joalheiro estenderam‑se como que para o arrecadar antes de, um
pouco embaraçado, as deixar cair junto ao corpo. — Há que ter em
conta o custo da prata e das granadas e o pagamento ao artesão, esse
preço não me permitiria fazer qualquer lucro. Tenho de ganhar a
vida, senhor.
— Claro que tem. Vinte e cinco.
— Quarenta e cinco é o máximo que lhe posso fazer, senhor,
e é para ser generoso. — A expressão do velho era de grande mágoa.
— Trinta.
— Quarenta e dois, senhor.
— Trinta e dois.
— Está a roubar‑me, senhor! Quarenta.
— Trinta e quatro e é a minha última palavra.
— Não, senhor.
Tulo devolveu o colar a um Barba de Prata perplexo.
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— Os meus agradecimentos — disse Tulo, dirigindo‑se para a
porta. Tinha percorrido talvez uns dois terços do caminho quando
o joalheiro cedeu.
— Senhor!
Tulo virou‑se, fingindo surpresa.
— Diga?
— Leva‑o por 38, senhor?
— Trinta e quatro e pago‑lhe já.
— É impiedoso, senhor. — Soltou um gemido. — Está bem.
Tulo escondeu a satisfação. O joalheiro fazia o seu papel, mas
também não estava insatisfeito com o preço. Tulo deitou a mão à
bolsa.
Um espirro sonoro lá fora, seguido da repreensão irritada
de uma segunda pessoa atraíram‑lhe outra vez a atenção. Ouviu
neve a ser esmagada por botas. Os sons eram demasiado suaves
para serem tachas militares e eram produzidos por homens que
se moviam cuidadosamente. A suspeita nasceu em Tulo, levando
a que se deslocasse mais para dentro da loja, dificultando assim a
visibilidade a quem olhasse para dentro.
— Para baixo! — sibilou ele para o joalheiro.
— Como? — chegou a resposta confusa.
— Baixe‑se, meta‑se atrás do balcão. Faça o que lhe digo! —
ordenou Tulo numa versão mais baixa da sua voz de parada.
Com ar preocupado, o joalheiro obedeceu.
Oculto pela sombra, Tulo olhou pela montra. Lá fora a neve
continuava a cair com força, quase tapando a loja que ficava do
lado oposto da rua e que tinha fechado as portas. As lanças pre‑
paradas nas mãos das nove figuras encapuçadas que passaram pé
ante pé eram bem visíveis, contudo. Com barba, alguns com cabelo
entrançado e um aspeto mais selvagem do que a gente tribal local,
eram sem margem para dúvida guerreiros germânicos. Distinguir
Degmar na cauda era a prova da identidade do grupo, e do seu obje‑
tivo maligno.
A descoberta das intenções de Degmar no aldeamento atingiu
Tulo como um raio. Andara a fazer o reconhecimento das instalações
do mercador de vinhos e os guerreiros — marsos, certamente —
estavam ali para assassinar Germânico. Deviam ter esperado dias
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pela visita do governador. A sua presença queria dizer que havia um
informador na loja. Preocupa‑te com isso mais tarde, disse Tulo a si
próprio. Pensa. Pensa, senão Germânico morre.
— Tem uma lança? — sibilou para o joalheiro.
— Uma lança, senhor?
— Um grupo de homens armados acaba de passar aqui —
explicou Tulo com impaciência crescente. — Ou me engano redon‑
damente, ou estão prestes a matar Germânico. Não tenho tempo
para ir buscar ajuda e não posso ficar especado sem fazer nada.
Então, tem a porra de uma lança ou não?
— Eu… Uma lança. Não, senhor — lamentou o joalheiro numa
voz arrastada. — Uma faca serve?
— Tenho a minha — rosnou Tulo. — Uma vassoura, então.
Deve ter uma, de certeza.
Pressentindo finalmente a sua urgência, o velho correu para
as traseiras da loja, regressando com uma vassoura bastante gasta.
Tulo tirou‑lha imediatamente da mão, pôs‑se em cima dela e com
uma forte torção fez dela um bastão.
— Vá para a rua principal. Encontre um soldado, um qualquer,
e diga que o centurião Tulo da Primeira Coorte, Quinta Legião, lhes
ordena que vão às instalações do mercador de vinhos. Explique
‑lhes onde são. Diga‑lhes que, se amam Germânico, o seu general,
devem vir a toda a pressa.
O joalheiro tremia perante a fúria de Tulo.
— E se não encontrar nenhum soldado, senhor? E se ninguém
me der ouvidos?
Tulo agarrou‑o pelo braço.
— Este é um maldito aldeamento militar! Haverá legionários
nos restaurantes, nas estalagens, nas lojas. Grite se tiver de o fazer,
não quero saber, desde que encontre ajuda. Está a compreender?
— Está a magoar‑me, senhor — disse o joalheiro, gemendo.
— Se não fizer o que lhe digo, farei muito pior!
A ameaça fez o joalheiro recuperar a presença de espírito.
— Encontrar soldados. Ordens do centurião Tulo. Ir para a loja
do mercador de vinhos. Salvar Germânico.
— É isso mesmo. — Tulo soltou‑o. — Agora vá!
— Mas a minha loja, senhor, as minhas joias… serão roubadas.
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— Não tem artesãos lá atrás? Família?
— Só a minha mulher, senhor. Os trabalhadores já foram para
casa.
— Então, diga à sua mulher para fechar a loja, idiota. Mexa‑se!
Tulo deu‑lhe um empurrão. Ele próprio não podia esperar
mais e foi pé ante pé para a porta com a vassoura em riste. Um olhar
furtivo pela rua abaixo e pela neve que caía com intensidade não lhe
disse nada, a visibilidade não ultrapassava os 10 passos.
— A que distância fica a loja do mercador de vinhos? — per‑
guntou ele por cima do ombro.
— A cerca de 25 passos, senhor — foi a resposta. — Do mesmo
lado da minha.
Decidindo que o elmo o denunciaria se se aproximasse do ini‑
migo, Tulo deixou‑o para trás. Tirou a capa e saiu sorrateiramente
para a rua, com o coração a bater com a força e a velocidade do
martelo de um ferreiro. O que estava a fazer era loucura, quando
chegasse, os guarda‑costas de Germânico já poderiam estar mor‑
tos. Um centurião de meia‑idade com uma vassoura e uma espada
podia tanto lutar contra nove jovens guerreiros como um homem
podia impedir o sol de subir no oriente.
Contudo, Tulo não podia ficar à espera, pelo menos não o podia
fazer se tivesse qualquer intenção de voltar a andar de cabeça erguida
em público. Germânico era o seu comandante e um membro proe‑
minente da família imperial. Mais importante ainda, confiara em
Tulo quando poucos outros o fariam, e desde então salvara‑lhe a car‑
reira da lama. Devo‑te a vida, Germânico, pensou, enquanto avançava
furtivamente na direção dos guerreiros.
Se para saldar a sua dívida tivesse de morrer, que assim fosse.
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ento e cinquenta quilómetros a leste de Vetera, Armínio e
Maelo, o seu braço direito, progrediam através da neve ao
longo de um aldeamento marso, encaminhando‑se para a
casa comunitária do chefe tribal. Caíra o crepúsculo sobre a aldeia,
algo diluído pela aura dourada das suas tochas. A dupla chegara
com uma vintena de guerreiros uma hora antes, quando o sol se
punha. Não era longa a distância de sua casa até estas terras —
o território dos Queruscos confinava com o dos Marsos —, mas
as adversas condições atmosféricas haviam tornado a viagem mais
longa do que o costume.
— Achas que estarão cá todos? — perguntou Maelo. De esta‑
tura média, com cabelo castanho comprido e barba típica, podia pas‑
sar por qualquer guerreiro de uma dúzia de tribos. Contudo, era um
lutador hábil e temido, e corajoso como um urso encurralado. A sua
espada já tinha matado mais homens do que a do próprio Armínio,
facto que falava por si só. É um bom bocado mais longe da terra dos
Usípetes do que da nossa — declarou. — Nenhum homem gosta de
viajar para longe do lar nesta altura do ano.
— O inverno é uma estação para festas e fornicação — disse
Armínio, repetindo a velha expressão. Ele era um homem de
grande estatura, na força da idade, com aspeto notável e olhos cin‑
zentos intensos, de cabelo preto e barba cerrada da mesma cor.
Com a sua capa de pele de urso, roupa cara, talabarte decorado com
prata e bela spatha, a longa espada da cavalaria romana, tinha todo
o aspeto de um chefe tribal. — Mas já devem ter chegado. Os meus
40

miolo_Aguias na Tempestade_v7.indd 40

23/05/17 20:07

Águias na Tempestade

motivos para convocar a reunião têm fundamento. Germânico irá
mesmo atravessar o rio outra vez na primavera. O exército dele
será tão grande como era este ano, ou ainda maior. Se não quiser‑
mos ser reduzidos a pó, tribo a tribo, temos de conceber planos
ponderados.
Maelo assentiu com a cabeça; este era um assunto muitas
vezes discutido.
— Já falaste com Inguiomero?
— Fi‑lo assim que chegámos.
O tio de Armínio tinha chegado ao aldeamento um dia antes.
Apesar do cansaço após a viagem, Armínio não perdeu tempo até
se encontrar com ele. Inguiomero liderava outra fação da tribo dos
Queruscos, e, embora os seus guerreiros se tivessem juntado às
forças de Armínio no verão anterior, tinha sido ele o autor do de‑
sastroso ataque a um acampamento romano no fim da campanha.
Armínio tinha argumentado vigorosa e longamente contra este
assalto, mas a opinião de Inguiomero prevalecera. Na catástrofe
resultante haviam morrido milhares de guerreiros. Pouco depois,
o tio reconhecera que futuramente deveria ser o sobrinho a liderar
os guerreiros. Esta reunião, convocada por Armínio, era a primeira
desde que as tribos tinham regressado às aldeias, ensanguentadas
e vergadas. Se queriam que as coisas corressem bem, era vital que a
posição de Inguiomero não tivesse mudado.
— E? — perguntou Maelo.
— O meu tio ainda acha que deve seguir‑me — disse Armínio.
— Jurou que assim era e acreditei nele.
A cara de Maelo abriu‑se num sorriso agreste.
— É uma notícia encorajadora. Se juntar os guerreiros dele aos
nossos, teremos umas oito mil lanças. Juntemos‑lhes os Marsos e
teremos dez, talvez onze mil às nossas ordens.
— Isso não quer dizer que as outras tribos nos sigam — avi‑
sou Armínio. — Ou me obedeçam, se nos seguirem. Lembra‑te do
verão passado…
Maelo pôs uma mão no ombro de Armínio.
— Para.
A maioria dos homens que tivesse a audácia de fazer isto teria
morrido, mas Maelo era o seguidor mais leal de Armínio e um dos
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seus mais velhos amigos, o seu único amigo, para dizer a verdade.
Mesmo assim, Armínio fixou Maelo com um olhar sinistro.
— Diz o que tens a dizer.
— Lembro‑me tão bem como tu de como agiram os chefes tri‑
bais. Recusando‑se a dar‑te ouvidos. Sempre a discutirem e metade
deles a querer ser líder ao mesmo tempo. Embora seja frustrante,
essa é a maneira de ser do nosso povo. Podem também ter seguido
a liderança de Inguiomero no fim, mas não foi para atacar a nossa
tribo, nem para te matar, estavam a lutar contra Roma, todos eles!
Odeiam o império tanto como tu…
— Tanto como eu? — A gargalhada de Armínio era amarga.
— Quantos deles perderam a mulher e um filho? Quantos deles
viram a família ser levada presa pelos romanos?
— Muitos perderam a mulher, um bebé ou, pior ainda, foram
assassinados nos aldeamentos destruídos pelas legiões.
Armínio não estava a ouvir.
— Não voltarei a ver Tusnelda, nunca verei o meu filho a cres‑
cer. Maldito seja Germânico por ser um bastardo inteligente!
A ideia de lhe raptar a mulher grávida na primavera anterior
fora do general romano.
A pressão da mão de Maelo cresceu.
— Choro a perda deles todos os dias, Armínio, e sei que a
minha dor não é nada comparada com a tua. Contudo, se deixares
o sofrimento e a raiva guiarem‑te, iremos mesmo falhar. Os chefes
precisam de um líder estável, um homem concentrado num obje‑
tivo claro.
Armínio inspirou o ar frio e contemplou as estrelas cintilantes
por cima de si. Algures em Itália, Tusnelda podia estar com o nosso
bebé ao colo a olhar para o mesmo céu, pensou ele. Embora fosse um
pensamento sombrio, acalmou‑o. Não estavam mortos. Fica bem,
meu amor, pensou ele. Guarda o meu filho. Voltarei a ver‑vos, um dia.
Expirou e depois sorriu, não era uma expressão agradável.
— Vou enterrar a minha mágoa bem fundo e os chefes tribais
ouvirão os meus conselhos. Irão seguir‑me. — Levantou uma mão,
antecipando o comentário seguinte de Maelo. — Não temas. Agirei
como um chefe igual a eles, não como o seu líder nem o seu rei.
Serei o primeiro entre iguais.
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— Graças aos deuses. O bom senso não te abandonou, Armínio,
nem a tua eloquência — disse Maelo, com os dentes a brilhar à luz
da tocha.
Os olhos de Armínio encontraram os de Maelo.
— Obrigado.
— Alto! É Armínio que estou a ver? — perguntou uma voz
familiar na escuridão. — E aquele que está com ele deve ser Maelo.
— Estamos aqui. Mostre‑se — disse Armínio.
Ouviu‑se o som de neve a ser pisada ao mesmo tempo que
a pessoa que falava se aproximava. Não trazia tocha, por isso, só
quando a luz projetada pelas tochas de Armínio e Maelo chegou
à sua cara é que a identidade foi revelada. Robusto, com cabelo
entrançado e um queixo quadrado, chefiava a tribo dos Angrivários.
Estava muitas vezes de acordo com Armínio e era corajoso e enge‑
nhoso e mais astuto do que a maior parte dos seus pares.
— Bem‑vindos — disse Horsa, estendendo uma mão carnuda.
— Bem‑vindo — disse Armínio, apertando‑lhe firmemente
essa mão; Maelo deu um passo à frente e fez o mesmo. — Como
foi a viagem? — perguntou Armínio. A tribo de Horsa vivia quase
150 quilómetros mais para norte.
— Longa. Fria. Desagradável. Ainda me dói o traseiro de vir
montado a cavalo, mas estou cá. — A risada de Horsa era calorosa.
— Os lacaios de Malovendo garantem‑me que há seis leitões a assar
no pavilhão dele, e o triplo de barris de cerveja da boa. Porque não
estão já por lá a participar do festim?
Indicou a casa comunitária que ficava ali perto, ao fundo da
vereda.
Armínio não ia partilhar aquilo de que tinham estado a falar.
— Ouvimos‑te a andar atrás de nós, fazendo mais barulho do
que um touro enraivecido, e parámos para ver quem era — zombou.
— Cuidado com a língua — disse Horsa, rindo‑se para dentro.
Se notou a hábil mudança de discurso, não o deu a entender. — Não
vale a pena permanecer cá fora, hã? Vamos ficar com os tomates
congelados.
Chegando à casa primeiro, Maelo abriu a porta de par em par.
Levou com um bafo de ar quente e abafado, transportando cheiros
— alguns de abrir o apetite, outros nem tanto — e o barulho de
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uma grande multidão. Lá dentro havia música e conversas gritadas.
As crianças guinchavam e riam; um bebé zangado juntava os seus
lamentos ao clamor; e, da secção dos animais, as vacas mugiam
suavemente.
Como era tradição, a área de estar e de dormir da família
ocupava um extremo da casa; o gado estava no outro extremo,
juntamente com pilhas de feno e suprimentos de trigo e cevada.
Havia tochas a arder fixas em suportes nas paredes e fogueiras
enormes na área da cozinha cuspiam ondas de calor e o aroma
delicioso de porco assado. Uma multidão de homens, mulheres e
crianças amontoava‑se no espaço aberto ao centro, no meio do qual
estava uma longa mesa talhada em carvalho. Tinha sido aberto
um buraco nessa zona central, no qual estava sustentada uma das
águias de ouro tirada às legiões de Varo. Majestosa e atemorizante,
era um símbolo poderoso do que as tribos tinham feito a Roma.
Foi inteligente colocar a águia à vista, pensou Armínio, apro‑
vando a ideia. Não há melhor prova nem maior exemplo do nosso
sucesso.
Todos os lugares à volta da mesa estavam ocupados por
chefes tribais e pelos guerreiros mais corajosos. À cabeça estava
Malovendo, líder não apenas da aldeia, mas da maior fação da tribo
dos Marsos. Um autêntico boi de força com feições rudes e uma
juba de cabelo ruivo, estava a meio de um braço‑de‑ferro com um
dos seus seguidores, um brutamontes quase do mesmo tamanho
que ele.
Armínio dirigiu‑se diretamente para Malovendo. Nem sempre
estavam de acordo, mas o chefe marso era um firme inimigo de
Roma e os seus guerreiros eram combatentes valorosos e obstina‑
dos. Quer fosse por causa da águia que Armínio lhes tinha ofere‑
cido, quer não, Germânico tinha atacado os Marsos em força no
outono anterior, matando milhares e destruindo várias aldeias.
A tribo já travara mais batalhas com os Romanos desde então, as
quais invariavelmente perdera. Sedento de vingança, Malovendo
concordara em fazer a reunião, deixando Armínio seguro de que
aqueles homens estariam com ele quando a primavera chegasse.
Mas os Marsos não eram suficientes, mesmo se aliados à força dos
guerreiros de Armínio e de Inguiomero. Para esmagar as hostes de
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Germânico, Armínio iria precisar de todas as lanças no espaço de
300 quilómetros ou mais.
— Malovendo! — gritou.
A cabeça do chefe marso virou‑se. No mesmo instante, voltou
a virar‑se proferindo um palavrão, mas já era tarde. Com um grito
exultante, o adversário bateu com o braço de Malovendo no tampo
da mesa.
— Duas vitórias contra uma — disse ele, estendendo a palma
da mão.
— Distraíram‑me — protestou Malovendo.
— O meu dinheiro — exigiu o guerreiro.
Armínio ficou a olhar enquanto Malovendo pagava de bom
grado. O guerreiro entusiasmado brindou à saúde dele, indo de
seguida pavonear‑se para junto dos amigos. O lugar foi imediata‑
mente ocupado por outro homem e Malovendo deitou um olhar
meio pesaroso, meio divertido a Armínio.
— Dá‑me só um momento — gritou.
Armínio posicionou‑se junto a um dos barris de cerveja com
Maelo e Horsa. De copo na mão, ficaram a observar o braço‑de‑ferro
entre Malovendo e o seu novo adversário.
— Estou a pensar se perdeu deliberadamente — murmurou
Armínio, ao mesmo tempo que Malovendo forçava o braço do guer‑
reiro contra a mesa.
Maelo fez um sorriso irónico.
— Como forma de manter a lealdade dos seus seguidores?
— Não seria a primeira vez que um homem fazia uma coisa
dessas — disse Horsa.
Armínio assentiu com a cabeça. Em todas as tribos, os guer‑
reiros obedeciam aos seus líderes por respeito, não por causa de
nenhum direito que lhes fosse conferido pelos deuses. Usar um
subterfúgio, como deixar um homem ganhar ao braço‑de‑ferro, era
apenas mais um truque.
Malovendo ganhou facilmente a segunda ronda e o adver‑
sário maldisse‑o de todas as maneiras. Não era nada inusitado,
Malovendo ripostou‑lhe na mesma moeda, antes de dar um carolo
na cabeça do guerreiro e de lhe dizer que treinasse mais se queria
vir um dia a vencer o seu chefe. Embaraçado, o guerreiro voltou
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para junto dos seus camaradas, que o enxovalharam com insultos
bem‑dispostos.
A cena era um exemplo perfeito da diferença entre o seu povo
e os Romanos, pensou Armínio. Nenhum legionário se atreveria a
desafiar o seu oficial para uma prova destas, quanto mais derrotá
‑lo como tinha feito o primeiro guerreiro e depois reclamar os seus
ganhos num tom agressivo. Dada a ordem, contudo, todos os legio‑
nários marchariam até aos confins da Terra, suportariam condições
agrestes e lutariam contra qualquer inimigo, dia após dia e mês
após mês. Os Romanos eram inimigos temíveis, implacáveis, uni‑
dos por um mesmo propósito e, como o provavam as campanhas de
Germânico, com gosto pela vingança.
Os camaradas tribais de Armínio eram corajosos como java‑
lis e lutadores tenazes, mas eram impetuosos e faltava‑lhes a dis‑
ciplina dos Romanos. Tampouco lhes agradava que lhes dissessem
como deviam agir, mesmo quando fazia sentido. As coisas eram o
que eram, refletiu Armínio sombriamente. Mais não havia a fazer
que aproveitar essas características ao máximo, como ele fizera seis
anos antes.
Virando‑se para Armínio, Malovendo levantou a taça.
— Saudações! — disse Armínio em voz bem alta. — Agradeço
‑te por me convidares para a tua casa.
— Bem‑vindo! — Malovendo pôs‑se de pé. — Vejo que Maelo
está contigo, tal como Horsa, o melhor líder que os Angrivários tive‑
ram em 20 anos ou mais. Bem‑vindos. — Fazendo um gesto com o
polegar para os guerreiros que o ladeavam, berrou‑lhes:
— Abram alas! Nenhum convidado meu fica de pé junto da
minha mesa.
Os quatro cumprimentaram‑se com apertos de mão, e depois,
por indicação do anfitrião, tomaram os seus lugares, Armínio no
posto mais nobre, à direita de Malovendo, e Horsa à sua esquerda.
Inguiomero, um homem com ar notável, estava sentado à direita de
Armínio. Maelo tomou o lugar do outro lado de Inguiomero, mos‑
trando aos presentes a sua unidade.
Os criados rapidamente colocaram canecas a transbordar de
cerveja à frente dos recém‑chegados. Por sugestão de Malovendo,
os chefes brindaram à saúde uns dos outros e beberam; desejaram
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vitórias aos seus guerreiros e a morte a Germânico e aos seus solda‑
dos, e beberam outra vez; pediram o apoio dos deuses, como tinham
tido em anos anteriores, o que se refletia em tempestades e chuva
intensa, e beberam novamente; lembraram os gloriosos mortos que
tinham tombado em combate contra os Romanos e deitaram abaixo
um quarto copo.
Feito isto, Malovendo deu um grande arroto e bateu com a
palma da mão na mesa.
— Pelas barbas de Donar, é bom ver‑te, Armínio! E a ti também
— disse para Horsa. — Devem estar os dois esganados de fome.
Cá eu estou. Mais alguém tem fome? — Sorrindo com os ruidosos
gritos de assentimento, Malovendo olhou em volta à procura de um
criado. — Traz comida! Um daqueles leitões deve estar pronto!
Armínio notou que Horsa já estava profundamente embre‑
nhado numa conversa com o chefe tribal que estava a seu lado, um
homem com cara de cadáver que liderava uma fação da tribo dos
Usípetes. Armínio não gostava de Gerolfo. Era sempre o primeiro a
contrariar a opinião de Armínio e a propor planos alternativos que
muitas vezes acarretavam riscos consideráveis para todos os envol‑
vidos. Parecia nunca entender a visão de Armínio: acabar de vez
com a influência de Roma nas terras tribais através de uma segunda
derrota militar maciça.
— … viagem?
O olhar de Armínio voltou‑se para Malovendo.
— Hã?
— Como foi a tua viagem?
— Como seria de esperar. Longa e cansativa.
— Não me ouviste da primeira vez. Já estás bêbado?
— Claro que não.
— Ainda bem. Pensei que estivesses a amolecer. — Malovendo
voltou a encher o copo de Armínio. — Bebe lá isso.
Armínio fingiu beber abundantemente, mas apenas engoliu
um trago. A cerveja era ótima, forte e com sabor a terra, mas saciar
a sede tão cedo não seria sensato. Ia haver comida e mais bebida
e iriam cantar antes de a conversa começar. Só ia conseguir dizer o
que tinha a dizer dali a algumas horas, e havia demasiado em jogo
para se arriscar a estar bêbedo quando a altura chegasse.
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— Os sacerdotes preveem que este ano venha a ser o inverno
mais duro desde há muito — disse Malovendo. Deu uma palmada
nas costas de Armínio, vertendo‑lhe a cerveja. — Talvez tenhas de
ficar por cá algum tempo!
Deuses, espero bem que não, pensou Armínio. Embora a viagem
fosse difícil, este fora o mês que escolhera para viajar pelo território,
ganhando os chefes tribais para a sua causa. As suas forças tinham
de estar preparadas quando a primavera chegasse.
— Teria muito tempo para treinar o braço‑de‑ferro — respon‑
deu ele, forçando um sorriso. — E a tua cerveja também é excelente.
— Não te faltaria companhia na cama — disse Malovendo com
um inclinar sugestivo de cabeça para uma graciosa mulher de peito
cheio que estava a tirar os copos da mesa. — Ela não tirou os olhos
de cima de ti desde que entraste, não reparaste?
— Não — disse Armínio, surpreendido por se sentir satisfeito.
Não se deitava com uma mulher desde que Tusnelda fora raptada,
e para dizer a verdade não o quisera. A zona genital agitou‑se‑lhe,
forçando‑o a admitir que as necessidades do corpo eram diferentes
das da mente. — Quem é?
— A viúva de um bom guerreiro que tombou no verão pas‑
sado. Tem uma personalidade forte, pois sabe o que quer e não pede
nada em troca. Eu próprio a fornicaria, mas — Malovendo indicou
a esposa, uma mulher rechonchuda com uma cara agradável —
os olhos dela são mais aguçados do que os de uma águia. Ia saber o
que eu andava a tramar antes de eu sequer verter a semente. Não só
me daria uma tareia, como nunca mais se calaria.
— Já alguma vez a traíste?
Malovendo deitou‑lhe um olhar malicioso.
— Que homem o não fez?
— Eu não o fiz — disse Armínio com franqueza.
Malovendo estudou‑lhe a cara, surpreendido.
— Quanto tempo estiveste com Tusnelda?
— Dois anos.
— Então ainda estavas apaixonado. Passa dez verões com a
mesma mulher, ou doze, e junta‑lhe uma ninhada de filhos, e verás
que os teus olhos começarão a cobiçar outras pastagens. É assim o
mundo.
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— Pode ser que sim — disse Armínio, fixando o tampo da mesa.
Malovendo deitou‑lhe mais cerveja.
— É uma coisa terrível, perder a mulher daquela maneira.
— Sim. — Armínio controlou a mágoa, mantendo o tom neu‑
tro. — Mas não sou o único a sofrer. O padecimento da tua gente no
verão foi terrível e estou certo de que ninguém nesta sala se livrou
de perder alguém que lhe era querido.
— Falas a verdade — disse Malovendo com uma expressão
sombria.
— Só aqui vim para falar sobre a guerra com Roma — afirmou
Armínio, antes de deitar uma olhadela à atraente viúva. — O que
não quer dizer que não apreciasse outras atividades depois de aca‑
barmos a conversa.
— Partilho da tua opinião. Primeiro comemos e bebemos e a
seguir falamos. Depois de discutirmos os pormenores, podes tratar
dos teus assuntos pessoais — disse Malovendo com um piscar de
olhos. Ambos se riram e o olhar de Armínio foi outra vez para a
viúva, que lhe deitou um olhar ousado e promissor. — Estás a ver?
— encorajou‑o Malovendo. — Estás com sorte esta noite. — Baten‑
do nas costas de Armínio, foi aliviar a bexiga.
O bom humor de Armínio desvaneceu‑se quando os seus
olhos se encontraram com os de Gerolfo, cuja voz nasalada se fazia
ouvir por cima do clamor.
— Já determinaste como vais mandar em nós, Armínio?
— Não é para isso que aqui estou — disse Armínio num tom
cortês. — Estamos aqui para planear a nossa guerra com Roma.
— Se assim o dizes — gracejou Gerolfo. — Mas um homem
não pode mudar a sua personalidade, por muito que tente. Conheço
‑te de ginjeira, Armínio. Queres governar as tribos desde o início e
isso nunca irá mudar.
— Isso não é verdade — mentiu Armínio, rezando para que
Horsa, que estava a ouvir, não lhe desse ouvidos.
— Não? — O tom de Gerolfo era zombeteiro.
— Não — protestou Armínio, odiando o chefe dos Usípetes
por o ver à transparência com tamanha facilidade. Embora o seu
primeiro objetivo fosse derrotar os Romanos, também era verdade
que sonhava reinar sobre as tribos.
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— Estou aqui por causa de Germânico. É um inimigo perigoso
com um vasto exército. Se não nos unirmos para lutar contra ele,
seremos todos escravizados mais cedo ou mais tarde.
Com um sorriso sardónico e manhoso, Gerolfo voltou à con‑
versa com Horsa.
Armínio olhou demoradamente para o fundo da taça com
novas preocupações a atormentá‑lo.
Estaria a sua aliança condenada a falhar antes mesmo de ter
sido estabelecida?
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