Este livro é dedicado a todos os meus leitores, que vêm de todas as partidas
do mundo, de todos os continentes, exceto da Antártida.1 A vossa lealdade
concede‑me a liberdade de ser escritor a tempo inteiro e de fazer aquilo de
que gosto.
Por esta razão, devo‑vos a minha sincera gratidão.

Se trabalharam na Antártida e leram um livro meu enquanto lá estiveram, por favor
digam‑me!
1
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«Quintili Vare, legiones redde!»
«Quintílio Varo, devolve‑me as minhas legiões!»
Registo de Suetónio da reação do imperador Augusto
à notícia do destino de Varo.

miolo_Aguias em Guerra_v6.indd 6

21/06/16 18:12

Prólogo
Germânia, ano 12 a.C.

O

rapaz tinha estado profundamente adormecido, mas o insis‑
tente abanar do seu ombro acabou por acordá‑lo. Abriu os
olhos sonolentos e viu uma figura debruçada sobre si. Recor‑
tada pela fraca luz da lamparina que ondulava por trás, a cara do pai
— hirsuta, grave, emoldurada por melenas de cabelo — era assusta
dora e fê‑lo encolher‑se.
— Está tudo bem, meu ursinho. Não sou nenhum fantasma.
— O que foi, pai? — murmurou.
— Quero mostrar‑te uma coisa.
Por detrás da figura imponente do pai estava a sua mãe. Mesmo na
obscuridade da casa comunitária e ainda embotado pelo sono, via que
ela estava triste. Tornou a olhar para o pai.
— A mãe também vem?
— Não. Isto é uma coisa de homens.
— Eu só tenho sete anos.
— Não importa. Quero que vejas isto. Toca a levantar. Veste‑te.
O que o pai dizia era lei. Deixando o calor da sua pele de urso,
enfiou os pés ainda com meias nas botas, que estavam ao lado da cama
baixa. Procurou a capa, que servia também de segunda coberta na
cama, e atirou‑a sobre os ombros.
— Estou pronto.
— Vamos.
Quando passaram pela mãe, ela intercedeu:
— Segimero, isto não me parece bem.
O pai voltou‑se de imediato.
— Ele tem de ver isto.
— É demasiado jovem.
7
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— Não me questiones, mulher! Os deuses estão a observar‑nos.
A mãe franziu os lábios, apreensiva, e afastou‑se.
O rapaz fez de conta que não tinha ouvido, nem visto. Seguindo
o pai, passou pelas silhuetas de escravos a dormir, pela fogueira incan‑
descente, pelas panelas da cozinha e pelas arcas de madeira. As duas
portas da casa comunitária estavam situadas uma em frente à outra, no
meio do edifício. Da outra extremidade, uma corrente de ar quente tra‑
zia os cheiros intensos e os sons dos animais da casa, porcos e ovelhas.
O pai pousou a lamparina quando saiu. Olhou para trás.
— Anda.
O rapaz dirigiu‑se para a ombreira da porta. As estrelas brilhavam
lá em cima, mas a noite não deixava de ser escura e intimidadora. Não
lhe agradava, mas o pai chamava‑o. Finalmente saiu, inspirando profun‑
damente o ar frio e húmido que lhe arrefeceu as narinas, recordando
‑lhe que o inverno já ganhava terreno ao outono.
— Onde vamos?
— À floresta.
O rapaz retesou‑se. Gostava de estar no meio das árvores durante
o dia, quando podia brincar à caça com os amigos, ou ver quem era o
melhor a descobrir a pista de um veado. Contudo, nunca lá tinha estado
durante a noite. A floresta deveria ser então um mundo de sombras,
cheio de espíritos, animais ferozes e só os deuses saberiam o que mais
se esconderia por lá. Tinha acordado muitas vezes à noite com o som de
lobos a uivar à lua. E se se deparassem com lobos?
— Despacha‑te! — O pai já estava bastante adiantado no caminho
que conduzia para fora do povoado.
A ideia de ficar sozinho fê‑lo superar o receio daquilo que talvez o
esperasse além das casas, pelo que se apressou a juntar‑se ao pai. Queria
perguntar‑lhe se poderiam ir de mãos dadas, mas sabia qual seria a res‑
posta. Caminhar ao lado do pai era melhor do que nada. A longa espada
de Segimero, que o distinguia como um homem de posses entre os seus,
também era tranquilizadora, a bater‑lhe contra a coxa enquanto cami‑
nhava e recordando ao rapaz que o pai era um guerreiro temível, que
não ficava atrás de ninguém na tribo dos Queruscos, à qual pertenciam.
Com um pequeno assomo de coragem, perguntou:
— O que vamos fazer?
Segimero olhou para baixo.
— Vamos testemunhar uma oferenda aos deuses, algo como nun‑
ca viste.
8
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A excitação e o medo embrulharam‑se na barriga do rapaz. Queria
saber mais, mas o tom severo do pai e o facto de ele estar a avançar a
passos largos à sua frente fê‑lo calar‑se. Acompanhar o ritmo do pai
era o mais importante. As suas botas iam pisando o terreno enlamea‑
do à medida que avançavam por entre as casas comunitárias. Um cão
ladrou quando passaram por uma habitação, desencadeando um coro
de latidos. Apesar do barulho, a aldeia continuava sossegada. Todos dor‑
miam, concluiu o rapaz. Realmente era tarde. Sorriu, empolgado. Ficar
acordado até altas horas com os amigos para assistir a um banquete de
casamento, por exemplo, era uma coisa, mas embrenhar‑se nas profun‑
dezas da noite e da floresta já era outra. O facto de estar com o pai, que
idolatrava, tornava a situação ainda melhor. Segimero não era indelica‑
do ou cruel, como alguns dos pais dos seus amigos, mas não privava
muito com o filho. Era um homem distante. Alheado. Sempre ocupado
com assuntos que tinha com outros homens nobres; ou com a caça; ou
longe, a enfrentar os Romanos. Aquele momento deveria ser desfruta‑
do, concluiu o rapaz.
O caminho que tomaram levava‑os para dentro da floresta que se
prolongava para sul da sua aldeia. Havia bosques por todo o território
querusco, tinha‑lhe dito o pai, mas em volta das aldeias maiores muito
do arvoredo havia sido abatido para que o solo pudesse ser usado para
a agricultura. A oeste ficava o rio, fonte de água e de toda a sorte de
peixes. Para este e oeste, uma manta de retalhos de pequenos campos
produzia cereais, vegetais e pasto para o gado. As árvores a sul provi‑
denciavam madeira para as fogueiras da tribo, veados e javalis para as
mesas e locais sagrados para os sacerdotes consultarem os deuses.
Só podiam estar a dirigir‑se para um destes locais, pensou o rapaz,
com o desconforto a voltar. Sentia‑se grato por o pai não poder ver como
tremia. Nunca ousara entrar num bosque sagrado. Uma vez, ele e os
amigos tinham‑se aventurado o suficiente para ver a entrada de um.
Os crânios de vacas com cornos pregados nas árvores haviam‑lhes tes‑
tado a coragem até ao limite, após o que todos tinham regressado à
aldeia em silêncio. Naquela noite, certamente iriam além desse pon‑
to. Escorria‑lhe suor pelas costas abaixo quando entraram na floresta.
Sê forte, ordenou a si mesmo. Não podes mostrar medo agora, tampouco
mais tarde. Isso acarretaria vergonha para a sua família, e para o seu pai.
Apesar de toda a determinação, sobressaltou‑se quando uma figu‑
ra surgiu de trás de uma árvore. Envolto numa capa, armado com uma
lança, o homem levantou a mão em saudação.
9
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— Segimero.
— Tudro.
O rapaz relaxou. Tudro era um dos guerreiros em que o pai mais
confiava, um homem que conhecia desde pequeno.
— Acordaste o ursinho.
— Sim. — A mão de Segimero pousou no ombro do rapaz, que se
sentiu grato pelo contacto.
— Estás pronto, rapaz? — inquiriu Tudro.
Não sabia com o que estava a concordar, mas assentiu com a
cabeça.
— Ótimo.
Segimero perscrutou o caminho que, vindo de oeste, se cruzava
com aquele que tinham tomado desde a aldeia.
— Falta chegar mais alguém?
— Estão cá todos. Guerreiros dos Brúcteros, dos Catos, dos An‑
grivários e dos Tencteros. Até os Marsos enviaram emissários nobres.
— Donar2 ficará satisfeito por terem vindo tantos — disse
Segimero, olhando para o céu. — Agora devemos apressar‑nos. A lua
atingirá o seu zénite em breve. Os sacerdotes disseram que eles têm de
morrer nesse momento.
Tudro emitiu um resmungo de concordância.
Têm de morrer nesse momento. Abafando a apreensão que sentia
com o possível significado de tais palavras, o rapaz concentrou‑se em
acompanhar a passada do pai.
UUUUUUU!
O rapaz deu um salto para a frente com o medo. Recompôs‑se
rapidamente, mas olhou furtivamente para o lado e viu Tudro a sorrir.
O pai deitou‑lhe um olhar reprovador, deixando claro que não deveria
mexer‑se de novo.
UUUUUUU! UUUUUUU!
Desta feita, O rapaz permaneceu imóvel. O som bizarro só podia
provir de um corno, soprado por um sacerdote, mas parecia‑lhe oriun‑
do de um demónio, ou de um deus, que anunciava a sua chegada ao
bosque sagrado. Passaram dez batimentos do coração, depois vinte,
e continuava a não aparecer vivalma. O olhar do rapaz foi da esquerda
Deus da mitologia nórdica, mais conhecido na atualidade pelo nome alternativo
«Thor». [N. da R.]
2
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para a direita, perscrutando o espaço sombrio, que era ainda mais in‑
timidador do que tinha imaginado. O caminho até ali já fora suficien‑
temente assustador, um percurso sinuoso e lamacento flanqueado por
pântanos. A entrada, uma arcada em madeira decorada com crânios
de vacas, não era muito melhor. Mas o círculo sagrado de carvalhos,
cinquenta passos mais à frente, onde esperava então com o pai, Tudro
e um grande grupo de guerreiros, era o que lhe tinha deixado o estô‑
mago às voltas.
No centro encontrava‑se um par de altares, enormes lajes de pe‑
dra que pareciam ter sido talhadas por gigantes. No topo de uma, fora
construída uma pira; manchas vermelho‑escuras ominosas marcavam
a superfície da outra. Em frente dos altares havia uma grande foguei‑
ra, a única fonte de luz no local de culto. Uma das duas mesas ao
lado estava coberta por uma impressionante seleção de instrumentos
afiados e serrados, estiletes, tenazes e martelos. A segunda nada tinha
em cima. Das quatro pernas, pendiam cordas — uma alusão ao seu
propósito.
O rapaz contava ver animais ali atados. Nas cerimónias religiosas
a que assistira na aldeia tinham figurado vacas e ovelhas oferecidas aos
deuses. Uma vez tinha testemunhado, ou melhor, os seus ouvidos ti‑
nham sido bombardeados pelo sacrifício de um javali. Ainda ouvia os
grunhidos aflitivos do animal.
UUUUUUU! UUUUUUU! UUUUUUU! O som provinha de trás
dos altares.
— Aí vêm eles — sussurrou o pai.
Cheio de curiosidade, o rapaz pôs‑se nas pontas dos pés, esticando
o pescoço para ver melhor.
Uma procissão avançava, vinda das árvores. Primeiro apareceram
dois sacerdotes nas suas vestes longas, soprando longos chifres de boi.
De seguida surgiram duas magníficas éguas brancas conduzidas por
acólitos e puxando uma carruagem que transportava um velho sacer‑
dote curvado. A sua cabeça estava inclinada e o rapaz percebeu que
escutava os sons que advinham dos cavalos sagrados. Mensagens im‑
portantes dos deuses poderiam ser determinadas a partir do relinchar
e resfolegar. Atrás da carruagem caminhavam outros quatro sacerdo‑
tes soprando cornos, mas foram as figuras miseráveis que tropeçavam
atrás deles que prenderam a atenção do rapaz.
Oito homens, amarrados com cordas uns aos outros pelo pescoço
e pelos punhos. Sete deles envergavam cintadas túnicas esbranquiçadas
11
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que lhes davam acima do joelho. As vestes do último eram vermelhas,
e só este usava elmo, com uma impressionante crista transversal de
penas vermelhas e brancas.
— Romanos — murmurou o rapaz, estupefacto.
Uma vez, vira os corpos caídos dos inimigos do seu povo após
uma patrulha ser emboscada pelo seu pai e pelos guerreiros da tribo.
Aqueles eram os primeiros romanos que via com vida. Mas não esta‑
vam ilesos. Mesmo à distância, e não obstante a escassa luminosidade,
as contusões e vergões que cobriam os corpos dos prisioneiros eram
bem visíveis. Atrás dos romanos seguia uma dúzia de acólitos robustos,
armados com longas lanças.
O rapaz sentiu o estômago revolver‑se. O que quer que fosse acon‑
tecer àqueles homens não seria bom.
O pai agarrou‑o com firmeza pelo ombro e inclinou‑se para lhe
sussurrar ao ouvido.
— Estás a ver esta escumalha?
Ele anuiu.
— Os Romanos representam o total oposto de nós, filho. O im‑
pério deles estende‑se por mais território do que um homem poderia
percorrer a pé durante um ano e, ainda assim, isso não os satisfaz.
Querem sempre conquistar mais territórios. Há décadas que o líder de‑
les, Augusto — o pai cuspiu a palavra —, deseja ser o nosso imperador.
Dominar os nossos irmãos, os Catos, os Marsos e os Angrivários. Quer
que lhe prestemos vassalagem e que fiquemos eternamente esmagados
sob as botas dos seus soldados. Jamais poderá consegui‑lo!
— Jamais, pai — concordou o rapaz, lembrando‑se do que aconte‑
cera aquando da chegada dos Romanos aos seus territórios. Uma aldeia
próxima fora queimada; muitos tinham sido chacinados, incluindo a
sua tia e dois primos. — Iremos impedi‑lo.
— Sim, iremos impedi‑lo, a ele e às suas malditas legiões. Jurarei,
juntamente com estes outros guerreiros. Donar será nossa testemu‑
nha. — Ofereceu à criança um raro sorriso. — Tu também farás esse
juramento.
O rapaz ficou maravilhado.
— Eu, pai?
— Sim, ursinho. É por isso que aqui estás. — Segimero encostou
‑lhe um dedo aos lábios e depois apontou.
Deslocando‑se para o lado dos altares, os sopradores de cornos
ficaram em silêncio. Todos os olhos se centraram no velho sacerdote
12

miolo_Aguias em Guerra_v6.indd 12

21/06/16 18:12

Águias em Guerra

quando este desceu da carruagem e se abeirou da fogueira. Os cavalos
foram levados e os prisioneiros empurrados para a frente pelos acólitos
até se deterem junto às mesas.
— Agradecemos‑te, Grande Donar, por velares por nós. — A voz
do sacerdote era forte, apesar da sua aparente fragilidade. — Os teus
raios protegem‑nos e as tuas nuvens de tempestade trazem‑nos a chu‑
va, sem a qual as nossas colheitas secariam e morreriam. Quando com‑
batemos os nossos inimigos, a tua força ajuda‑nos na batalha e, por
tudo isto, estamos‑te sempre gratos.
Os homens reunidos murmuravam a sua concordância, friccio‑
nando amuletos em forma de martelo e sussurrando preces.
— Nos últimos anos, temos necessitado da tua ajuda todos os ve‑
rões. Vermes como estes — o sacerdote apontou uma longa unha para
os prisioneiros —, têm chegado aos milhares, trazendo a destruição às
nossas terras. Ninguém está a salvo das depredações dos romanos e
da sua sede de sangue. Homens, mulheres, crianças, idosos e doentes
são mortos ou escravizados. Incendeiam‑nos as aldeias e roubam‑nos
colheitas e gado.
Os guerreiros faziam comentários irados. Os nós dos dedos do
pai do rapaz ficaram brancos de tanto apertar o punho da espada. Este
também sentia a sua própria fúria borbulhar. A tia e os filhos — seus
primos — eram os seus familiares diletos. Aqueles romanos tinham de
ser punidos.
— Juntamo‑nos aqui esta noite para te fazer uma oferenda, grande
Donar — entoou o sacerdote. — Para te pedir ajuda no combate a estes
invasores. Para assegurar que eles fugirão, derrotados, para o outro lado
do rio a que chamam Reno. Para assegurar que, uma vez lá, nunca mais
regressem às tuas terras, que são as nossas.
— DONAR! — exclamou Segimero.
— DO‑NAR! DO‑NAR! DO‑NAR! — rugiram os guerreiros em
resposta. O rapaz juntou‑se ao clamor, mas a sua voz esganiçada perdia
‑se no coro ensurdecedor. — DO‑NAR! DO‑NAR! DO‑NAR!
— Façam os vossos votos — ordenou o sacerdote quando o clamor
esmoreceu.
O rapaz encheu‑se de orgulho quando viu o pai ser o primeiro a
avançar.
— Eu, Segimero dos Queruscos, juro perante Donar jamais des‑
cansar até expulsar os Romanos das nossas terras para sempre. Que os
deuses me destruam se algum dia me desviar deste caminho.
13
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O sacerdote observou em silêncio enquanto, um a um, os guerrei‑
ros juravam não mais descansar até verem os seus inimigos derrotados
e rechaçados para o outro lado do rio. Finalmente chegou a vez do ra‑
paz. Nervoso perante tantos homens, a voz vacilou-lhe um pouco, mas
para seu alívio ninguém se riu ou pareceu zangado. O sacerdote até
anuiu em aprovação, e o pai apertou‑lhe o ombro quando ele regressou
para junto dos outros.
A um sinal do sacerdote, quatro acólitos agarraram o cativo mais
próximo, um pequeno romano de cara redonda, e arrastaram‑no para a
frente, enquanto este resistia e pontapeava. Sem cerimónias, foi atirado
para cima da mesa desocupada, onde lhe amarraram os membros.
Instalou‑se um silêncio reverente, permitindo que os queixumes
do romano se fizessem ouvir.
O rapaz ainda não acreditava no que estava prestes a acontecer.
Contudo, quando olhou para os rostos fechados e cruéis à sua volta,
a certeza fria tornou‑se inegável. Os seus olhos voltaram‑se para a mesa
e para a vítima estendida sobre ela.
O velho sacerdote selecionou um estilete curvo e empunhou‑o.
— Sem olhos, os Romanos ficarão cegos. Não verão as embosca‑
das dos nossos guerreiros ou os seus acampamentos secretos.
A audiência soltou um Ahhhhh ávido. Decerto ele não iria… O ra‑
paz estremeceu.
Dois dos acólitos imobilizaram a cabeça do romano enquanto o
sacerdote se aproximava. Os gemidos aumentaram de tom.
Uma voz profunda começou a gritar numa língua que o rapaz não
percebia. Era o romano de elmo, que avançara tanto quanto as amarras
lhe permitiam. Dirigia‑se ao sacerdote, aos guerreiros reunidos e aos
acólitos.
— O que está ele a dizer, pai? — perguntou o rapaz num sussurro.
— Tudro?
— Que eles são soldados — sibilou Segimero. — Homens hon‑
rados que não merecem ser tratados como animais. Está a pedir que a
morte lhes seja imposta com respeito.
— Ele tem razão, pai?
Os olhos de Segimero pareciam duas lâminas de gelo.
— Eles mataram os teus primos com honra? Ou a tua tia? Ou as
centenas de aldeãos desarmados que também morreram nesse dia?
O rapaz não sabia como tinham morrido os seus familiares. Nem
entendera tudo o que os amigos mais velhos haviam contado sobre as
14
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atrocidades dos romanos, mas tinha a certeza de que eviscerar uma mu‑
lher grávida era um ato de malvadez. O seu coração endureceu.
— Não, pai.
— É por isso que morrerão como bestas.
Não merecem melhor sorte, pensou o rapaz.
Os gritos do romano pararam de repente, quando os acólitos o es‑
pancaram até cair de joelhos e o amordaçaram. Feito isso, o sacerdote
inclinou‑se sobre o homem na mesa. Um grito estridente rasgou o ar,
atingindo níveis que o rapaz julgaria serem impossíveis. O sacerdote
colocou algo pequeno, vermelho e molhado ao lado do homem e os seus
gritos atenuaram‑se um pouco. Momentos depois, voltaram ao nível an‑
terior, quando o sacerdote usou o estilete para mergulhar na segunda
órbita ocular do homem.
Elevando bem alto dois pequenos globos na mão ensanguentada,
o sacerdote encarou os guerreiros.
— Cegos, os Romanos não poderão ver‑nos! Aceita esta oferenda,
Grande Donar!
— DO‑NAR! DO‑NAR! DO‑NAR! — gritou o rapaz até sentir a voz
falhar‑lhe.
Saltaram fagulhas quando o sacerdote lançou os dois globos ocula‑
res para a fogueira.
— DO‑NAR! — rugiram os guerreiros.
Pousando o estilete, o sacerdote selecionou uma faca com uma
longa lâmina. Sangue escuro jorrou sobre as suas mãos enquanto se
atarefava em volta da boca da vítima. Ouviu‑se um grito borbulhante e
o homem debateu‑se na mesa.
— Sem língua, os Romanos não poderão dizer as suas mentiras!
— Um pedaço de carne voou das mãos do sacerdote na direção das
chamas.
O rapaz fechou os olhos. O prisioneiro tem de morrer, pensou.
Pode ter sido ele quem matou os meus primos. Uma cotovelada do pai
obrigou‑o a abrir os olhos para continuar a testemunhar a cena.
— DO‑NAR!
O sacerdote mergulhou a sua lâmina no peito do romano. Num afã
eficiente, revirou‑a de um lado para o outro. O ritmo enérgico dos calca‑
nhares do homem sobre a mesa acelerou vertiginosamente, mas depois
abrandou. Quando o sacerdote trocou a faca por um serrote, parou por
completo. Pouco depois, já tinha aberto a caixa torácica e libertado o
coração da vítima da rede de vasos sanguíneos que o rodeavam. Brandiu
15
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o pequeno órgão ensanguentado, exibindo‑o aos guerreiros como um
troféu de guerra.
— Sem coração, os Romanos não terão coragem! Não terão força!
— DO‑NAR! DO‑NAR! DO‑NAR!
O rapaz ficou agradecido pelos gritos. Apesar do ódio que acalen‑
tava pelos Romanos, o espetáculo estava a dar‑lhe a volta ao estômago.
Observou através de olhos semifechados à medida que o corpo da víti‑
ma era levado para a pira e incendiado e assim viu o segundo, terceiro e
quarto romanos conhecerem a mesma sorte do primeiro.
Por fim, Segimero deu por isso.
— Observa tudo!
O rapaz obedeceu com relutância.
Sentiu o hálito quente do pai junto ao ouvido.
— Sabes como morreu um dos teus primos?
O rapaz queria responder, mas sentia a língua como uma tábua
inerte dentro da boca. Abanou a cabeça.
— Estava a tentar defender a mãe, a tua tia. Mas, claro, não passava
de um rapaz e os romanos desarmaram‑no facilmente. Seguraram‑no e
um deles introduziu‑lhe uma lança pelo ânus. Empalou‑o. Mas o filho
de mil cabras não a inseriu com suficiente profundidade para o matar
logo. Prolongou‑lhe a tortura enquanto matavam o irmão e violavam a
mãe à frente dele.
Lágrimas quentes de raiva e medo escorreram pelo rosto do rapaz,
mas o pai ainda não tinha terminado.
— O pobre diabo do teu primo ainda estava vivo quando chegou
à aldeia nessa noite. Teve de ser o pai, o teu tio, a pôr‑lhe fim ao so‑
frimento. — Segimero agarrou‑o pelo queixo, obrigando‑o a olhá‑lo
nos olhos. — É este o tipo de criaturas que os Romanos são. Estás a
perceber?
— Sim, pai.
— Queres que uma coisa assim aconteça à tua mãe ou ao teu ir‑
mão mais novo? Ou à tua avó?
— Não!
— Aceita então que oferecer os soldados a Donar desta forma é
uma coisa boa. Uma coisa necessária. Com a aprovação do deus do tro‑
vão, vamos derrotar os Romanos.
— Compreendo, pai.
Os olhos de Segimero perscrutaram os seus, mas o rapaz não des‑
viou o olhar. Por fim, o pai anuiu com a cabeça.
16
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O rapaz assistiu a cada instante do resto da sangrenta cerimónia.
Córregos de sangue coagulado cobriam a mesa sacrificial e o ar estava
carregado de uma cacofonia de gritos e de um odor nauseabundo a car‑
ne queimada. Sempre que o estômago do rapaz protestava, obrigava‑se
a pensar no primo, empalado por uma lança, forçado a ver a mãe e o
irmão violados e torturados. Essas imagens impunham‑se então a tudo
o resto, fazendo‑o estremecer de raiva e ter o impulso de agarrar a faca
do sacerdote e afundá‑la em carne romana.
Recordarei esta noite para sempre, prometeu a si mesmo. Um dia,
seja Donar minha testemunha, ensinarei aos Romanos uma lição que ja‑
mais esquecerão.
Eu, Ermin dos Queruscos, faço este juramento.
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ontado num belo alazão, Armínio observava as idas e vindas
a meio‑galope de oito turmae da sua cavalaria no exterior
do campo fortificado de Ara Ubiorum. Estava uma bela ma‑
nhã, fresca e seca. Os últimos sinais do inverno tinham desaparecido
e a fértil paisagem em volta do campo era de um verde‑claro. Lavercas
esvoaçavam nos céus, mas os seus gritos delicados eram abafados pelo
impacto dos cascos dos cavalos no solo compacto e pelas vozes de co‑
mando dos oficiais subalternos de Armínio.
Como as suas tropas, ele trajava uma mistura de romano e germa‑
no: a cota de malha e o capacete de cavalaria prateados contrastavam
com um manto de lã tribal, a túnica, as calças estampadas e os botins.
Uma esplêndida spatha, ou espada longa de cavalaria, pendia de um
talabarte com motivos dourados que levava ao ombro. Na flor da idade,
era robusto e impressionante, com uns intensos olhos cinzentos, cabelo
negro e uma barba densa da mesma cor.
Os seus quinhentos guerreiros queruscos formavam a ala3, ou
unidade de cavalaria, que integrava a Décima Sétima Legião. Faziam
de batedores e providenciavam proteção aos flancos dos legionários du‑
rante a marcha, mas também podiam ser usados em batalha. Para isso
era necessário treino regular, e Armínio encontrava‑se ali para supervi‑
sionar precisamente essa situação. Assistira a tais exercícios vezes sem
conta, e conhecia de cor e salteado cada movimentação. Os seus cava‑
leiros bem treinados cometiam poucos erros, pelo que a sua mente não
tardou a vaguear. No dia anterior, tinha sido obrigado a escutar durante

3

Em latim no original. [N. da R.]
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longo tempo um chefe de clã numa aldeia da margem oposta do rio
Reno. O homem vociferara queixas acerca do novo imposto imperial.
Não era a primeira vez que Armínio se deparava com tamanho ressen‑
timento. Ali, na Gália, os únicos germanos eram membros auxiliares
das legiões, homens bem pagos que se davam por satisfeitos. Do outro
lado do rio, entre as tribos, as coisas eram completamente diferentes.
O governador Varo e os seus contemporâneos ignoravam o des‑
contentamento, pensou Armínio. Segundo acreditavam, a romanização
da Germânia avançava como devia. Havia numerosos acampamentos
militares permanentes e temporários dispersos ao longo de uma vasta
área que se aprofundava por mais de trezentas milhas, com cento e
cinquenta de largura. Pelo menos metade das tribos da região era aliada
do império ou tinha feito tratados com Roma. Salvo algumas escara‑
muças, a paz reinava havia vários anos. Os trabalhos de engenharia da
legião em cada verão significavam que um número crescente de estra‑
das estava a ser pavimentado. Uma aldeia — Pons Laugona — estava
a caminho de se tornar a primeira cidade romana a leste do Reno, com
o seu fórum, edifícios municipais e uma rede de esgotos. Havia outras
comunidades que ansiavam seguir‑lhe o exemplo. Mesmo nas aldeias,
tornava‑se comum a realização de um mercado regular. A lei imperial
estava a penetrar na sociedade tribal; magistrados da Ara Ubiorum e de
outros acampamentos a oeste do Reno faziam agora visitas regulares
ao outro lado do rio para resolverem disputas sobre terrenos e outras
questões legais.
Estas mudanças sociais tinham enfurecido alguns membros das
tribos, pensava Armínio, mas muitos deles estavam satisfeitos, funda‑
mentalmente porque as condições de vida tinham melhorado. Os legio‑
nários precisavam de grandes quantidades de comida, bebida e roupa.
Os agricultores que viviam perto dos campos podiam vender o seu gado,
cereais e produtos hortícolas, lã e couro. As mulheres podiam vender
roupa e, se assim o desejassem, o seu cabelo. Os prisioneiros feitos nos
confrontos com outras tribos podiam ser vendidos como escravos, en‑
quanto os animais selvagens — utilizados nos anfiteatros dos acampa‑
mentos militares — lhes granjeavam somas consideráveis. Os jovens
podiam juntar‑se ao exército romano, escapando assim ao destino mun‑
dano de agricultores. Indivíduos empreendedores abriam tabernas e
restaurantes juntos às bases militares ou encontravam emprego nelas.
Sim, fazer parte do império comportava muitos benefícios, re‑
conhecia Armínio, mas estes vinham com um preço elevado. Logo à
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cabeça estava o facto de se ter um soberano absoluto, que se intitulava
imperador — Augusto. Um homem a quem todos deviam obediência;
um homem que tinha de ser venerado quase como um deus. As tribos
germânicas continuavam a ter líderes, mas estes eram encarados de
forma diferente. Eram estimados, julgava Armínio. Temidos, provavel‑
mente. Reverenciados, talvez. Amados, possivelmente. Mas superiores
a todos os outros? Nunca. Um chefe que agisse como sendo superior aos
outros não duraria muito como líder da tribo. Os guerreiros seguiam
‑no por respeito, e se, por alguma razão, a elevada opinião que tinham
acerca dele mudasse, viravam‑lhe costas ou optavam por apoiar outro
chefe de clã. Como líder dos Queruscos, Armínio estava bem conscien‑
te da necessidade de manter esse apoio, sobretudo porque passava a
maior parte do tempo longe de casa, com as legiões.
O segundo preço elevado a pagar por ser parte do império — os
lábios de Armínio arquearam‑se, porque era mesmo isso, um preço —
eram os malditos impostos. Naquele verão, a coleta de impostos seria
alargada, pela primeira vez, para lá do Reno. Embora fossem funcio‑
nários imperiais quem recolhia o dinheiro e as mercadorias que mui‑
tos usavam em vez de moeda, cabia à presença próxima das legiões
assegurar o pagamento. O chefe de clã que tinha abordado Armínio
— considerando‑o como digno de confiança, pois também ele era ger‑
mano — estava furioso. «O imposto é um ultraje! Eu posso pagar, mas
muitos dos meus terão dificuldades em arranjar bens no valor da moe‑
da de que se tem falado. E por que havemos de pagar, afinal?»
Armínio balbuciara vários lugares‑comuns sobre a proteção ofe‑
recida pelo império e os benefícios que este acarretava para tudo e to‑
dos, mas tinha‑o feito com pouca convicção. Suspeitava que o chefe de
clã também tinha reparado nesse facto. O contencioso imposto não se
aplicava apenas às tribos que viviam na zona de fronteira que abarcava
as trinta milhas a leste do Reno, mas sim a todos os que viviam sob a
influência de Roma. As tribos mais afastadas estavam acostumadas
a enviar os filhos para as legiões e começavam a habituar‑se a outros
aspetos da sociedade romana. Aceitar estas situações era uma coisa,
pensava Armínio, mas a imposição do imposto era outra, totalmente
diferente. Sentiu a velha revolta reacender‑se no estômago, o ressenti‑
mento contra Roma que alimentava o mais íntimo do seu ser.
Cascos golpearam o solo perto dele e a atenção de Armínio centrou
‑se nos seus homens. Os cavaleiros andavam para a frente e para trás,
praticando os mesmos movimentos, uma e outra vez. Em formação
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fechada, cavalgavam diretamente contra um monte de equipamento de
treino. Esta era a «lança», a formação pontiaguda concebida para abrir
à força as linhas inimigas. A manobra seguinte, um «V» invertido, ti‑
nha o mesmo propósito, mas contra inimigos mal preparados que não
tinham tido tempo de compactar as suas posições. A terceira manobra
era a mais simples: consistia numa longa linha de cavaleiros a carregar
sobre o inimigo, cavalgando próximos uns dos outros — quase torno‑
zelo com tornozelo.
À medida que avançavam, o trombeteiro tocava entre eles o seu
instrumento com todas as forças. UUUUUU! UUUUUU! UUUUUU!
Este, o ataque mais comum contra a infantaria inimiga, era quase sem‑
pre eficaz. Talvez fosse ousadia, uma vontade de o impressionar ou
apenas um mau controlo do oficial no comando, Armínio não sabia;
mas os cavaleiros avançaram até cerca de cem passos de uma coorte de
legionários em manobras. As tropas romanas sabiam que a cavalaria
era amistosa, o que não impediu que as suas linhas se desviassem dos
cavaleiros. Gritos furiosos dos centuriões, dirigidos tanto aos cavaleiros
como às suas próprias tropas, fizeram com que os soldados depressa
retomassem a forma e o treino, mas a eficácia da manobra e a irritação
que causaria aos oficiais legionários eram inegáveis.
Funcionava, pensou Armínio com considerável satisfação, pelo
facto de ser tão aterradora. Muitos dos seus homens envergavam capa‑
cetes prateados de cavalaria menos ornamentados do que o seu, mas
com um modelo semelhante. As peças frontais articuladas de cada um
tinham sido moldadas com formas humanas para se assemelharem ao
indivíduo que as usava. Como o resto do elmo, a «face» fora coberta
com uma fina película de prata. Quando puxada para baixo, o campo
de visão do utilizador era muito reduzido, o que significava que apenas
os melhores cavaleiros podiam utilizá‑los. Contudo, o efeito da másca‑
ra — transformando o utilizador numa criatura com uma aparência
sobrenatural que poderia provir do submundo — fazia com que o sa‑
crifício valesse a pena. Uma carga em massa com apenas alguns destes
cavaleiros, acompanhada pelos sons retumbantes de trombetas, incutia
terror até no coração do mais bravo dos inimigos.
Armínio já tinha visto em combate todas as táticas que acabava
de ver demonstradas. Conhecia a eficácia de cada uma delas e sabia
qual usar em cada momento. A cavalaria fazia parte da impressio‑
nante máquina de guerra romana, cuja peça central se encontrava
sempre nas malditas linhas couraçadas de legionários. Os seus olhos
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cinzentos procuraram novamente a unidade que os seus homens ti‑
nham intimidado.
Ver os Romanos como aliados era uma sensação estranha. Assim
era desde o primeiro dia em que servira com o exército imperial, oito
anos antes. As campanhas e batalhas em que tinha participado — do
lado romano — imbuíam‑no de um respeito saudável pelos soldados
e oficiais daquele exército. A sua bravura, disciplina e capacidade de
permanecerem firmes contra o inimigo eram notáveis. Em mais do que
uma ocasião, ele e os seus homens tinham sido salvos pela intervenção
de uma daquelas unidades. Suportara longas marchas com as legiões,
embriagara‑se com os seus oficiais e até visitara mulheres da vida com
alguns deles. A sua lealdade ao império tinha sido primeiramente pre‑
miada com a cidadania romana e depois com a concessão da ordem
equestre, a classe mais baixa da aristocracia romana.
Apesar de tais experiências e honras, Armínio sentia menos afini‑
dade com os Romanos do que aquilo que seria de esperar. Isto acontecia
sobretudo por continuar a sentir‑se orgulhosamente como germano.
A atitude de superioridade dos Romanos também não ajudava. Não
obstante o seu estatuto moderadamente elevado na sociedade romana,
muitos viam‑no como pouco mais do que um selvagem vestido de pe‑
les. Ele e os seus homens eram bons para lutar — e morrer — por
Roma, mas não para que os reconhecessem como iguais. Isso tinha
sido bastante difícil de engolir durante os anos em que prestara serviço
noutras partes do império, mas estar há meses perto da pátria tinha‑lhe
acentuado o ressentimento. A cerca de duas milhas dali, na margem
leste do Reno, começavam as terras tribais. Estava longe do seu povo
dos Queruscos mas, não obstante, tinha mais em comum com a tri‑
bo mais próxima — os Usípetes — do que com os Romanos. Tinha
os mesmos valores, falava uma língua semelhante e prestava culto aos
mesmos deuses.
Armínio recordou a noite no bosque sagrado, ocorrida havia tanto
tempo, e um fio de suor escorreu‑lhe pelas costas. Quando as legiões
atravessaram o rio para punir as tribos que se tinham levantado contra
o jugo imperial, aqueles que mataram não eram dácios, ilírios ou trá‑
cios. Eram germanos. Como ele. Como os seus guerreiros. Como a sua
tia e primos então mortos. Eram pessoas que tinham o direito de viver
as suas vidas em liberdade. Porque teriam de ser súbditos de Augusto,
que vive a centenas de milhas de distância, em Roma?, perguntou-se
Armínio. Porque terei eu de o ser?
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Tinham‑se passado vinte e um anos desde que se encontrara no
meio daquelas árvores com o pai, mas as palavras do seu juramento
continuavam tão vívidas na sua cabeça como na primeira vez que as pro‑
ferira. Um dia, seja Donar minha testemunha, ensinarei aos Romanos uma
lição que jamais esquecerão. Eu, Ermin dos Queruscos, faço este juramento.
Os seus olhos ergueram‑se para o azul do céu, que estava decora‑
do com algumas nuvens brancas. O sol aquecia, mas não em demasia.
As lavercas continuavam a trinar lá em cima, um sinal de que a prima‑
vera estava a acabar. O verão chegaria em breve e, quando isso aconte‑
cesse, Públio Quintílio Varo, o governador da Germânia, levaria o seu
exército para leste. Atravessaria o Reno e aí as suas tropas cobrariam
impostos até ao rio Visurgis. Apenas aos Romanos poderia ter ocorri‑
do a ideia da porra dos impostos, pensou Armínio. A prata das tribos
ganha com suor e lágrimas seria usada para ornamentar ainda mais
estátuas do imperador e para construir estradas pavimentadas sobre as
quais os seus exércitos poderiam marchar. Grande Donar, rezou ele,
esperei muitos anos para cumprir o meu juramento. Para vingar os da
minha tribo chacinados por Roma. Peço‑te que deixes que o momento
certo seja este ano.
Este verão.
— Saudações! — disse um centurião superior. Envergando uma
armadura de placas sobrepostas e um capacete com uma crista trans‑
versal de penas vermelhas, atravessava o campo de manobras a passos
largos na direção de Armínio.
Como seria de esperar, era o oficial que comandava a coorte que
fora perturbada, pensou Armínio, divertido. O oficial não parecia nada
satisfeito.
— Centurião. — Armínio inclinou a cabeça, mas não muito.
Enquanto equestre, detinha um posto superior, e o centurião sabia‑o.
Armínio conseguia ver pela sua postura que lhe custava a aceitar esta
diferença.
Aos seus olhos, sem dúvida alguma, Armínio era um bárbaro
arrivista. O grande esforço que aplicava em conquistar todos os ofi‑
ciais superiores funcionava com muitos, mas não com este. Memórias
amargas vieram‑lhe à cabeça de quando o pai o tinha enviado para
Roma, com apenas 10 anos. Tal como o subsequente alistamento de
Armínio nas legiões, tudo era parte do plano de Segimero. Armínio
deveria inserir‑se na sociedade romana e aprender tudo o que pudesse
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aprender — nunca esquecendo as suas raízes tribais ou a quem devia
verdadeira lealdade.
Para os jovens romanos nascidos em berço de ouro com quem
tinha privado, contudo, pouco mais era do que um escravo. Após várias
lutas sangrentas, nem todas elas ganhas por Armínio, tinham pelo me‑
nos aprendido a temer os seus punhos e botas, e a fechar a boca quando
ele estava por perto. Apesar do temor, poucos se tinham sentido prepa‑
rados para serem seus amigos. Armínio aprendera a ser autossuficiente
e a desconfiar de todos.
Apanhou o olhar do centurião no seu queixo. Uma vez mais cap‑
tou o pensamento antes de chegar aos olhos do homem. És tão superior,
não és, filho de uma cabra? Fez questão de cofiar a barba, algo que para
os romanos representava uma natureza incivilizada, mas que para si
era símbolo da sua cultura.
— Posso ajudar?
— Gostaria que controlasse melhor os seus homens.
— Não sei a que se refere — mentiu Armínio com gosto.
— As suas tropas carregaram há poucos momentos. Quase foram
de encontro aos meus homens! Provocaram uma grande… — O centu‑
rião procurava uma palavra que não implicasse medo. — … confusão.
— Não se aproximaram assim tanto.
— Foi o suficiente para lançar o pânico… — O centurião ponderou
novamente. — … em alguns dos novos recrutas.
Armínio arqueou as sobrancelhas.
— Pânico? Desde quando é que os legionários da Décima Sétima
entram em pânico?
— É uma reação normal em homens que nunca viram uma carga
de cavalaria — replicou o centurião, eriçando‑se.
— Da próxima vez que me dirigir a palavra, vai tratar‑me por
senhor — respondeu Armínio, sentindo o seu próprio temperamento
a começar a ferver.
O centurião engoliu em seco e murmurou:
— Senhor.
— No início não prestei atenção ao seu excesso de familiaridade,
centurião, uma vez que não sou pessoa de cerimónias. Contudo, quan‑
do alguém é desrespeitoso, lembro‑lhe que eu comando a ala associada
à Décima Sétima. Não sou um simples cidadão romano… como o cen‑
turião. Sou um equestre. Ter‑se‑á porventura esquecido disto? — disse
Armínio, fulminando os olhos do centurião com os seus.
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— Não, senhor. As minhas desculpas, senhor — respondeu o cen‑
turião, a corar.
Armínio esperou alguns segundos, deixando a sua superioridade
instalar‑se comodamente.
— Estava então a dizer?…
— Alguns dos meus homens não estão habituados à cavalaria, se‑
nhor. Ainda — apressou‑se a acrescentar. — Ficaria muito agradecido
se os seus cavaleiros pudessem evitar aproximar‑se demasiado deles.
— Não posso prometer nada, centurião. Sugiro antes que deslo‑
que os seus homens para outro lado e que os exponha mais à cavala‑
ria do que fez até ao momento. Caso contrário poderão desbaratar da
primeira vez que a enfrentarem em batalha — disse Armínio com um
sorriso frio. — Está dispensado.
— Senhor. — O centurião conseguiu ainda assim transmitir o seu
desagrado ao fazer a continência. Tratava‑se de um golpe inteligente,
que desprovia Armínio de grande parte da satisfação que tinha sentido.
A título de retaliação, mandou os seus cavaleiros repetir a manobra que
assustara os novos recrutas da coorte. Após a terceira carga, o centurião
assumiu a derrota e conduziu os seus soldados para outra parte do cam‑
po de manobras. Armínio assistiu à retirada com prazer gelado. O ges‑
to não iria granjear‑lhe novos amigos entre o centuriato. Se o imbecil
apresentasse queixa ao legado, poderia até ser repreendido. Mas não se
importava. Tinha valido a pena e o centurião não voltaria a incomodá‑lo.
Horas depois, Armínio estava nos seus aposentos, contemplando
ainda o melhor rumo a tomar. Caminhava de trás para a frente no gabi‑
nete simples. Dez passos de parede a parede, e de volta para trás. Uma
careta ao busto de Augusto, ali colocado para dar a impressão de que
gostava tanto do imperador como qualquer romano. De quando em vez,
os seus olhos recaíam no mapa desenrolado sobre a secretária, os can‑
tos seguros no lugar por lamparinas de barro. Uma fita grossa marcava
o Reno, correndo de norte para sul; fitas mais pequenas e ondulantes
indicavam os cursos de água que atravessavam a Germânia. Quadrados
impressos a tinta mostravam as posições dos acampamentos e fortes
romanos em toda a região. Havia menos a leste do Reno do que a oeste,
como era natural, mas as coisas estavam a mudar, pensou Armínio,
zangado. A cada ano que passava, a influência de Roma alastrava e as
hipóteses de uma rebelião diminuíam. Se não acontecer este verão, não
acontecerá de todo, concluiu.
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Era tempo de sondar os chefes das outras tribos e avaliar a sua
lealdade. Teria a oportunidade perfeita nos próximos dias. Varo, o go‑
vernador da Germânia, chamara‑o a Vetera, a cerca de sessenta milhas
mais a norte. Em vez de viajar pelas estradas pavimentadas mais rápi‑
das a oeste do Reno, poderia fazer como muitos dos auxiliares e seguir
viagem pela outra margem. Um desvio para visitar a família a caminho
de Vetera, como faziam os soldados comuns, demoraria demasiado.
O território dos Queruscos ficava demasiado a leste. Em vez disso,
encontrar‑se‑ia com líderes tribais, que esperava convencer a juntarem
‑se à sua causa.
O plano não estava isento de riscos. Qualquer chefe de clã mi‑
serável com necessidade de mostrar a sua lealdade a Roma poderia
denunciá‑lo. Se Varo ou qualquer outro oficial superior acreditassem
em tal relato, o seu destino estava traçado. Que se danem os riscos,
pensou Armínio ferozmente, imaginando a tia e os primos, mortos
da forma mais cruel possível pelos Romanos. As suas sombras iriam
persegui‑lo no além caso não os vingasse. Era uma desgraça que Flavo,
o seu próprio irmão, não pensasse da mesma forma, mas quanto a isso
nada podia ser feito. Vários anos mais novo do que Armínio, Flavo sem‑
pre tivera um caráter tempestuoso. Nunca se tinham dado bem, mesmo
enquanto rapazes, por isso talvez não fosse assim tão surpreendente
que Flavo fosse leal a Roma, de alma e coração. Numa ocasião, anos an‑
tes, Armínio revelara‑lhe o ódio que devotava ao controlo que o império
detinha sobre a Germânia. A reação violenta do irmão levara‑o a não
tocar novamente no assunto; tampouco o faria agora.
Truz, truz. As pesadas pancadas na porta trouxeram‑no de volta.
— Quem é?
— Osbert.
Mesmo que o nome não fosse querusco, o homem no exterior não
poderia ser romano. Não tinha dito «senhor». Se um dos seus homens
o tratasse assim, Armínio ficaria muito surpreso. Era outra das carac‑
terísticas do seu povo, algo que os oficiais romanos tendiam a ver com
maus olhos. Não conseguiam entender o que realmente significava,
pensava Armínio: que os chefes não tratavam aqueles que os seguiam
como inferiores.
— Entra.
Entrou um guerreiro com uma barba parecida com a sua. Pequeno,
entroncado e dado à bebida e a zaragatas, Osbert era um dos melhores
homens às suas ordens.
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— Armínio. — Dirigiu‑se ao mapa sem cerimónias, resmungou e
arrastou um dedo que parecia um toco ao longo da estrada que ia para
leste. — Estás a pensar na viagem?
— Sim.
— Deve ser rotineira, queira Donar.
— Sim. — Mas não se eu levar a minha avante, pensou Armínio, re‑
freando o desejo de contar o seu plano a Osbert. — O que te traz por cá?
— O sacerdote Segismundo está a fazer um sacrifício no altar em
honra de Augusto. Está a aceitar oferendas no fim do sacrifício, por isso
um grupo de nós vai levar alguns carneiros. Sei que não és muito de
procurar favores junto dos deuses, mas os homens ficarão contentes
se receberem a bênção de Segismundo antes de saírem do campo.
Marcar presença na cerimónia seria bom para o moral das tropas,
concluiu Armínio.
— Estarei presente. Não fará mal saber que os deuses estão do
nosso lado.
O grande altar a Roma e a Augusto fora erigido por ordem de
Lúcio Domício Enobarbo, o primeiro governador oficial da Germânia,
cerca de oito anos antes. Para comemorar a elevação a centro de culto,
a povoação tinha alterado o seu nome de Oppidum Ubiorum para Ara
Ubiorum. O grande retângulo de pedra assentava sobre um plinto gra‑
vado com cenas de Augusto e da sua família oferecendo sacrifícios aos
deuses e tornava insignificantes os estrados mais comummente vistos
no exterior dos templos. Era tão grande que o santuário em homena‑
gem a Augusto, que ficava por trás, parecia comparativamente peque‑
no. No entanto, também tinha sido construído numa escala grandiosa,
com seis formidáveis colunas formando a fachada.
O setor religioso, uma vasta área fechada por uma parede baixa,
ficava fora da cidade, perto do Reno. Além do templo principal e do gran
de altar, havia santuários mais pequenos, alojamentos para os sacerdo‑
tes, salas de aula para a instrução de acólitos e estábulos para o gado.
Havia mesmo uma hospedaria e uma taberna para peregrinos que vies‑
sem de longe.
O local estava à pinha com fiéis.
Acompanhado por Osbert, vinte dos seus homens e de três car‑
neiros, Armínio abriu caminho por entre a multidão até junto do altar.
Em frente dele estavam centenas de legionários e oficiais, incluindo o
legado, assistindo à conclusão das oferendas a Augusto, oficiadas pelo
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sacerdote Segismundo. Havia várias celebrações semelhantes ao longo
do ano. Armínio marcava presença apenas nas obrigatórias, quando re‑
cebia um convite oficial dos principia. Os dias sagrados eram um estrata‑
gema astuto que ajudava a reforçar a autoridade de Augusto e a inculcar
a noção de que este era um ser divino.
A maioria dos homens contentar‑se‑ia como governante absolu‑
to de meio mundo, pensou Armínio, irritado como de costume pela
propaganda de Estado. Porque tem ele ainda de se fazer passar por
deus? Armínio suspeitava que muitos romanos pensavam de forma se‑
melhante à sua, mas nunca ouvira quem quer que fosse dizê‑lo. Não
era bom para a saúde de ninguém ao serviço do império falar mal do
imperador.
Mais próximo do sacerdote, Armínio apercebeu‑se de que algo não
estava bem. Nenhum dos soldados ali reunidos parecia satisfeito. Os ho‑
mens sussurravam aos ouvidos uns dos outros com as mãos em concha.
À primeira vista, a pilha de carcaças de carneiros — pelo menos seis —
em frente do altar não lhe revelava coisa alguma. Afinal, a importância
do imperador exigia oferendas em grande escala. Segismundo, reconhe‑
cível pelo seu cabelo louro rebelde, debruçava‑se sobre outro carneiro,
que estava a ser imobilizado por um par de acólitos. Vários outros esta‑
vam por detrás deles, controlados por sacerdotes em formação. Jorrou
sangue quando Segismundo passou uma lâmina pelo pescoço do car‑
neiro, cujas patas bateram freneticamente no chão à medida que morria.
— O animal conheceu o fim de forma adequada — entoou
Segismundo. — É bom augúrio.
— Disse a mesma porcaria sobre os outros — pareceu a Armínio
que um dos oficiais dizia.
— Despache‑se com isso. Analise o fígado — disse outro.
Com a facilidade outorgada pela experiência, os acólitos viraram o
carneiro de costas. Segismundo ajoelhou‑se de imediato e passou a faca
pelo ventre do animal, abrindo‑o da pélvis até à caixa torácica. O cheiro
do conteúdo das entranhas do animal — intenso e nauseante — chegou
quase de imediato às narinas de Armínio. A posição de Segismundo
bloqueava‑lhe a visão das voltas viscosas dos intestinos e das rugosida‑
des do estômago, mas ele tinha esquartejado animais suficientes para
saber bem como eram. Em geral, os sacerdotes prestavam‑lhes pouca
atenção, passando para o órgão mais importante, o fígado. A sua locali‑
zação, sob a caixa torácica, encostado ao diafragma, era de acesso mais
complicado do que o resto do conteúdo do abdómen.
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Segismundo não tinha tido tempo para o alcançar, contudo. Voltou
a colocar‑se de cócoras e olhou para a audiência.
— Vejo sinais de doença nos intestinos — pronunciou ele.
Um infeliz Ahhhhh levantou‑se entre os oficiais.
Apesar da sua falta de fé nos augúrios, o coração de Armínio ace‑
lerou um pouco. As expressões atentas de Osbert e dos outros falavam
por si. Não obstante ser de outra parte da tribo, Segismundo também
era querusco, o que significava que eles davam grande importância às
suas palavras.
Quando Segismundo voltou ao seu exame das entranhas do car‑
neiro, o legado subiu ao altar. Embora fosse geralmente calmo, parecia
bastante irritado.
— Por Hades, Segismundo, como poderá isto acontecer? Que um
carneiro, talvez dois, estejam doentes é uma coisa, agora todos eles?
— Só posso dizer o que encontro — replicou Segismundo com voz
grave. — Veja por si próprio.
— Espero… e desejo… que o fígado deste animal se encontre incó‑
lume — disse o legado, quebrando o protocolo habitual e olhando por
cima do ombro de Segismundo.
Segismundo manuseava a faca para a frente e para trás; pou‑
co depois ergueu uma mão ensanguentada bem alto. Sobre a palma
estava uma massa de tecido viscoso. O legado assustou‑se e recuou.
Ouviram‑se clamores de consternação por parte dos oficiais. Armínio
pestanejou. Em vez da cor púrpura escura normal, o fígado na mão
de Segismundo tinha um aspeto cor‑de‑rosa desmaiado com manchas.
Só um mentiroso — ou um louco — poderia afirmar tratar‑se de um
órgão saudável.
— O que significa isto? — exigiu o legado.
— Não sei ao certo — replicou Segismundo —, mas não é um bom
augúrio para o imperador, que os deuses o preservem para a eternidade.
Ou talvez seja o seu império que esteja em risco.
A expressão do legado assumiu um aspeto combativo.
— Tretas! Cá para mim, estes carneiros vêm do pior rebanho des‑
tas terras. Mate outro. Continue a matar até encontrar um com o fígado
saudável.
— Como queira, legado. — Segismundo inclinou a cabeça. — Tra‑
gam o próximo.
Armínio olhou para os oficiais e legionários ali reunidos. Ainda
que a tentativa do legado de obter mais garantias os tivesse acalmado,
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muitos ainda pareciam apreensivos. Quando o fígado do carneiro seguin‑
te também revelou sinais de doença, sucedendo o mesmo ao seguinte,
a inquietação geral tornou‑se ainda mais óbvia. Armínio via na expressão
dos seus próprios homens que também eles valorizavam as descobertas
de Segismundo. Uma pequena parte de si sentia o mesmo. Qual era a
probabilidade de tantos carneiros se revelarem doentes?
Segismundo declarou os presságios do sacrifício final como bons,
mas isso não foi o suficiente para o legado diligente. Convocou o criador
que vendera os animais sacrificados aos seus oficiais. Ao ver o homem,
o lado racional de Armínio superou a sua superstição inicial. Andrajoso,
sujo e descarnado como um franganote depenado, tinha todo o aspeto
de um pobre criador de animais. Quando o legado o vexou, acusando
‑o em alto e bom som de fornecer animais de má qualidade aos seus
oficiais, o ambiente aligeirou‑se um pouco.
Contudo, o rosto de Segismundo permaneceu fechado, e Armínio
foi visitado por uma súbita inspiração. Os seus eram tão supersticio‑
sos como os Romanos. Que melhor maneira tinha de conquistar as
tribos para a sua causa do que relacioná‑la com o que ali acontecera?
Para tornar a história totalmente convincente, apenas tinha de deixar
de fora o criador de animais e o último carneiro. Era este o sinal de que
precisava. Obrigado, grande Donar, pensou. Também seria útil sondar
Segismundo. Sempre tinha sido leal a Roma e, mesmo que por tradição
a sua parte da tribo dos Queruscos não se desse com a de Armínio,
o apoio do sacerdote — se o conseguisse — seria de grande utilidade.
A certeza de Armínio de que era o tempo certo para agir solidificou
‑se ainda mais quando os carneiros levados por si e pelos seus ho‑
mens foram sacrificados. Os três animais morreram sem protestar,
e todos revelaram órgãos saudáveis. Os meses seguintes, pronunciou
Segismundo, seriam frutuosos para a unidade e para as suas famílias.
Os homens de Armínio ficaram encantados e rodearam o sacerdote,
agradecendo‑lhe.
Armínio aproveitou a oportunidade para carregar a bolsa que
tinha levado com uma quantidade mais generosa de moedas antes
de também se aproximar. Colocando o volumoso pecúlio na mão de
Segismundo, disse‑lhe:
— Estou‑lhe grato pelos seus achados. — Mais do que poderias ima‑
ginar, acrescentou mentalmente. — Os deuses serão bons para nós este
verão.
Avaliando o peso da bolsa, Segismundo sorriu.
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— É muito generoso, Armínio.
Não há tempo como o presente, pensou este. Se Segismundo aceitas‑
se espalhar a palavra entre as tribos de que os deuses estavam de costas
voltadas a Roma, a sua vontade de derrotar as legiões de Varo poderia
tornar‑se mais do que um desejo candente. Apontou para os carneiros
doentes. Em voz baixa, disse:
— Poderão os seus achados ser de facto atribuídos à fraca qualida‑
de do criador de animais?
Segismundo lançou‑lhe um olhar arguto.
— Porque pergunta?
— Pareceu‑me desconfortável quando o legado atirou a culpa para
cima do lavrador.
Com os olhos, Segismundo indicou os acólitos e os outros pre‑
sentes.
— Se quer discutir este assunto, eu preferiria fazê‑lo em privado.
Venha ao templo.
Armínio já tinha entrado no santuário várias vezes, mas nunca
deixava de se sentir impressionado. Lamparinas em suportes de bronze
alinhavam‑se nas paredes, enchendo o longo e estreito interior de um
brilho dourado e alaranjado. Tal como o altar, a qualidade da decoração
e das estátuas era inigualável. A mais imponente, a figura de Augusto,
era do dobro da altura de um homem mesmo sem o plinto que a elevava
ao nível da cintura, e tinha a reputação de ser uma das representações
mais vívidas do imperador. Augusto estava vestido de general, de cabeça
descoberta, numa couraça ornamentada, com pteryges e botas pela barri‑
ga das pernas. Um ligeiro franzir de sobrolho, o olhar direto e o queixo
firme completavam a representação de que o imperador era um líder
nato, um homem capaz de conduzir exércitos em batalha e conquistar
a vitória a qualquer preço. Quase um deus.
Armínio sentiu‑se invadido pelo desdém. Augusto já não tinha
esta aparência. O retrato em que se baseava aquela estátua teria sido
esboçado uma geração antes. O imperador era um idoso que provavel‑
mente precisava de pedras quentes na cama à noite para fazer frente ao
frio invernal.
Era evidente que a sala estava vazia, mas Segismundo perscrutou
o espaço até se dar por satisfeito.
— Apesar dos protestos do legado, mesmo o criador menos qua‑
lificado consegue criar animais saudáveis. Não ficaria preocupado se
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todos os animais, à exceção de um, que tivesse oferecido aos deuses
estivessem doentes?
— De facto, ficaria — admitiu Armínio. — Também não consigo
descortinar como a saúde do último carneiro anula os maus presságios
que o senhor determinou a partir dos outros.
— É simples. Não anula.
Armínio inspirou profundamente. Tinha chegado a uma encruzi‑
lhada. Num caminho estava o concretizar do seu plano de vida, no outro
o ser desmascarado perante os Romanos. A única forma de determinar
qual era a melhor via — ou a pior — era revelar o seu jogo. E então
ocorreu‑lhe que Segismundo poderia ter as mesmas preocupações: afi‑
nal, tanto quanto o sacerdote sabia, ele era fiel a Roma. Apercebendo‑se
da ironia, sorriu.
Segismundo inclinou a cabeça.
— Onde está a graça?
— Aqui estamos nós, em pezinhos de lã à volta um do outro, ten‑
tando avaliar a opinião um do outro, tentando perceber o que o outro
realmente pensa.
— É isso que estamos a fazer?
— Sabe que sim, Segismundo.
Uma risada contida.
— Talvez saiba. — Pausou. — Questiono‑me qual seria a reação do
legado se eu lhe contasse o sonho que tive ontem à noite.
— Continue — pediu Armínio, intrigado.
— Vi uma águia dourada, um estandarte como o que todas as le‑
giões possuem. — Segismundo estudou Armínio antes de acrescentar
— Estava a ser consumido pelo fogo.
A esperança agitou‑se no coração de Armínio.
— Essa é sem dúvida uma imagem muito poderosa. Pensa que é
um sinal dos deuses?
— Tenho a certeza de que é. O sonho veio‑me num bosque sa‑
grado pertencente aos Sicambros. Ontem estive do outro lado do rio,
em serviço oficial — explicou Segismundo. — Já era tarde e eu ainda
não tinha acabado o serviço, por isso o sacerdote da aldeia convidou‑me
a ficar. Quando a noite caiu, decidi passar algum tempo no bosque,
para ver se Donar comungaria comigo. Fui sozinho, como sempre faço,
e rezei ao deus. Bebi um pouco de cerveja de cevada. A princípio, nada
aconteceu. Passou algum tempo e depois adormeci.
Armínio sentia a pulsação a latejar na base da garganta.
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— O sonho da águia a arder foi tão vívido, tão intenso, que acordei.
Estava ensopado em suor. — Os olhos de Segismundo brilhavam de
paixão. — Donar enviou‑me esta visão. Tenho a certeza. Os carneiros
de hoje foram a prova que faltava.
Os dois homens estudaram‑se mutuamente por um longo mo‑
mento.
Armínio falou primeiro:
— Alegra‑me ouvi‑lo dizer isso. Sirvo Roma há demasiado tem‑
po. Há demasiado tempo que estou de braços cruzados enquanto vejo
o império maltratar as nossas diferentes tribos. Não temos nós, os
Queruscos, afinidade uns com os outros, e com os Catos, os Marsos
e os Angrivários? Temos mais em comum uns com os outros do que
alguma vez teremos com os Romanos.
— Não posso contestar a sua lógica — disse Segismundo. A sua
expressão tornou‑se grave. — Tem um plano?
As palavras de Segismundo fizeram
‑no atirar a prudência às
urtigas.
— Planeio forjar uma aliança entre as tribos. Expulsaremos as le‑
giões romanas para oeste do rio de uma vez por todas.
Segismundo mostrou-se surpreso e prudente.
— Um objetivo nada modesto, bem vejo.
— A minha parte da tribo apoia‑me. Espero que em breve os Catos
e os Usípetes se juntem a nós. Também é possível que o resto dos
Queruscos adote a causa. Se o tivesse a si a meu lado, ou melhor ainda,
por outras partes a contar o seu sonho e o que aconteceu aqui hoje,
de certeza que conseguiríamos convencer muitos outros a juntarem‑se
a nós. O que me diz?
Segismundo não respondeu. O coração de Armínio bateu desalen‑
tado por alguns segundos; deu por si a cerrar os punhos. Talvez tivesse
avaliado mal o sacerdote. Raios, pensou, com a fúria a crescer dentro de
si. Elimino‑o antes que me denuncie ao legado. Como se safaria com
o homicídio de Segismundo em pleno templo, isso ainda não sabia.
Com um olhar sub‑reptício para os lados e para o fundo da sala, con‑
firmou que ainda estavam a sós. Virando‑se um pouco, de forma a que
Segismundo não visse, deixou a mão direita deslizar para o punho da
espada.
— Donar deve tê‑lo enviado.
O fervor na voz do sacerdote era inconfundível. Deixando descair
a mão de lado, Armínio encarou Segismundo.
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— Está a falar a sério?
— Por que outra razão aconteceriam estas coisas em tão rápida
sucessão? O sonho, os carneiros doentes e depois a sua confissão sobre
o seu plano?
— Então ajudar‑me‑á?
— Sim, com Donar por minha testemunha — replicou Segismundo
num tom solene.
— Fico‑lhe muito grato — disse Armínio, apertando‑lhe a mão
vigorosamente.
— Podemos falar logo à noite nos meus aposentos.
Armínio sentiu um grande sorriso desenhar‑se‑lhe nos lábios.
— Aguardo esse momento com expetativa.
Saiu para o calor do sol. Tal como o seu primeiro aliado, parecia ter
sido enviado pelo próprio deus do trovão.
Se em seguida conseguir convencer os chefes das várias tribos, pensou,
terei um exército.
Ficou entusiasmado com essa perspetiva. Quanto ao momento e
ao local para emboscar as legiões de Varo, bem, também já tinha ideias
definidas.
Pelos deuses, mal podia esperar por ver o seu plano tornar‑se
realidade.
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