À nossa família: mãe e pai, Emily e Teddy.
Por encorajarem a nossa imaginação
e acreditarem em grandes sonhos.
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«Neste dia e neste lugar começou
uma nova era na história mundial.»
Johann Wolfgang von Goethe,
Valmy, França, setembro de 1792

«O navio da revolução pode chegar a salvo ao destino
apenas num mar vermelho com torrentes de sangue.»
Louis de Saint-Just, o Arcanjo da Morte,
Revolução Francesa

líder político e militar durante a
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Paris
Inverno de 1792

E

le ouve-os ainda antes de os ver, um vagalhão de milhares, novos e
velhos, homens e mulheres, a clamar do outro lado dos muros da
prisão. Parecem impacientes, esganiçados com a perspetiva capitosa
de sangue fresco para molhar a lâmina da guilhotina acabada de aguçar.
A pele enregela-se-lhe onde a tesoura ferrugenta lhe toca no pescoço, a
ranger e a chiar enquanto lhe cortam o cabelo. Fica a ver as madeixas inertes
e grisalhas planarem até ao chão, arautos do que vai acontecer à cabeça onde
cresceram. Ficaria nauseado se tivesse algo no estômago para deitar fora.
— Não podemos ter os cabelos enredados na lâmina. — O hálito azedo
do carcereiro velho tresanda a vinho à medida que avança pelas melenas dos
prisioneiros, cortando a fila de rabos de cavalo numa sucessão rápida e bem
ensaiada. A maioria dos cabelos, mesmo aqueles de cabeças jovens, está
salpicada de brancos. Engraçado, pensa ele, como o terror envelhece um
homem muito mais depressa do que qualquer passagem do tempo.
— Por aqui, velho, toca a andar. — O guarda estica o queixo bexigoso
na direção da outra ponta do corredor, e Alexandre de Valière, agora mais
tosquiado do que um cordeiro na primavera, arrasta os pés acorrentados
uma derradeira vez pelo corredor escuro. Os detidos cujos nomes não foram
chamados espreitam pelas frinchas das portas, assistindo à marcha. Gratos,
de momento, por estarem do outro lado das portas. As diminutas celas quadradas dão-lhes uma sensação de segurança, até de conforto, comparadas
com o pátio castanho para onde Valière caminha agora.
E agora ele espera. Especado ao lado dos outros no pátio, leva à boca
as mãos em concha e tenta soprar calor para as pontas dos dedos, que lhe
doem de tão frias.
11
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— Devem ser aos milhares, lá fora. — Um homem com ar nervoso,
e com menos uns trinta anos do que ele, contempla-o com os olhos arregalados, incapazes de pestanejar.
Valière acena com a cabeça em resposta.
— Se crês que esta corja é ruidosa, espera até os ouvires reunidos do
outro lado do rio — grunhe um dos outros presos, cuspindo para o chão
gelado. Já era careca e, como tal, não precisara da mesma tosquia que os
outros.
A multidão saíra cedo nessa manhã, como já fazia há várias semanas,
concentrando-se fora dos muros da prisão que fora a residência dos antigos
reis. Iriam ladear o percurso todo: através de uma ilhota a meio do Sena,
por cima da ponte diante da câmara municipal, ao longo da Rue Saint-Honoré, antes de desaguarem na grande Place Louis XV, agora rebatizada
La Place de la Révolution, onde se ouviria um alarido ensurdecedor das
massas reunidas diante do cadafalso.
Sai um guarda da prisão.
— Muito bem, são horas. Toca a subir — diz ele, apontando o mosquete para a carroça. — Não vamos fazer esperar a madame.
Valière recorda um excerto de Dante e murmura as palavras para
consigo.
— «O seu dever juramentado é fazer a travessia das almas dos danados no rio infernal.»
— Nada de refilar, ó tu! — Um guarda mais perto levanta a coronha
do mosquete como que para bater na cara do velho, e Valière repara, com uma
centelha de humor amargo, que este se encolheu, instintivamente, perante a
ameaça. Como se fizesse algum mal ser espancado naquela altura.
Valière espera a sua vez de subir para a carroça e ajuda uma velha
antes de si. Quando entram os últimos, um guarda levanta a porta e o carroceiro fustiga os cavalos. As rodas chiam e começam a girar lentamente,
hirtas como ossos velhos naquela manhã fria, e a carroça vai-se arrastando.
Valière ampara-se à grade e faz um sorriso débil à velhota, que se segurou ao
ombro dele para recobrar o equilíbrio. Retribui o sorriso fraco, as mãos trémulas denunciando o próprio terror. Quando os portões da prisão se abrem
a ranger, os guardas perfilados à entrada espreitam, entediados, quando
passa a carga humana; as carroças também passaram ontem, e mais hão
de passar amanhã.
Então, o disco ténue do Sol corta o manto de nuvens espessas e a
cidade fica alumiada com uma radiância forte de inverno. O velho fica
12
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momentaneamente cego. Semicerra os olhos, tentando adaptar-se à luminosidade enquanto contempla a enorme multidão que saiu à rua para
assistir àquela passagem final pela cidade. São ainda mais do que ele teria
calculado.
A velhota ao seu lado reza à Virgem, agarrada a um rosário de marfim
que conseguiu passar pelos guardas, sabe-se lá como. Ela sustém o olhar em
Valière um momento e ele faz-lhe um aceno de cabeça quase impercetível.
Passa-lhe pelos ouvidos um ruído de rodas, seguido de um baque. Olha
para trás para o preso logo a seguir e repara na camisa cinzenta do homem,
salpicada pelo sumo castanho de um tomate podre. Segue-se uma cabeça de
alface que ressalta no ombro de Valière antes de embater na velhota, fazendo-lhe resvalar o rosário das mãos, galgar a grade e cair da carroça para a rua
imunda.
— O meu terço! — exclama ela.
A multidão desata a vaiar e a insultar. Um dos basbaques mais ávidos
arrisca-se à ira dos guardas e corre para apanhar as contas de marfim da
rua emporcalhada. A velhota murmura para consigo:
— O meu terço. Era o terço de minha mãe.
— Ah-ah! A cabra velha rala-se com o colar até ao fim!
Uma mãe com um recém-nascido num braço aproveita o outro livre
para atirar uma mão-cheia de couves que acerta num preso na parte da
frente da carroça, e a multidão brada mais uma vez.
— Vão apodrecer no inferno, seus porcos ricos e gulosos!
Os guardas, alguns com mosquetes velhos e outros armados com piques
acabados de aguçar, esforçam-se por reter a multidão vingativa.
— Abram alas, já mandei! — O carroceiro levanta a verdasca e o povo
abre caminho, enquanto os guardas montados que escoltam a carroça tentam dominar os cavalos nervosos. Atravessam o rio, e os magotes de gente ao
longo da ponte velha vão atrás, a correr com o cortejo até La Place.
A carroça dobra a esquina e a calçada estreita desagua numa praça
ampla e apinhada. A turba repara na carroça que se aproxima e desata
aos brados. Jamais um monarca francês, nem sequer o próprio Rei-Sol,
Luís XIV, entrou em La Place com tal alvoroço.
O barulho é ensurdecedor quando Valière ouve as vozes a rugirem o
novo hino nacional. Há vários homens triunfantes a brandir a nova bandeira tricolor listrada vermelha, branca e azul, o emblema da nova nação.
Uns rogam pragas, mas a maioria das vozes prossegue no seu ruído indiscernível e ameaçador para os presos que tremem nas carretas.
13
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O povo concentrado à volta do cadafalso é tanto que o velho não
conseguiria ver essa geringonça da morte se não estivesse montada num
grande palco de madeira. Naquele altar elevado, reflete Valière, exalta-se
a morte.
A carroça estaca. Um guarda baixa a porta da traseira e acena com
a mão enluvada.
— Vamos lá, toca a sair. Despachem-se.
Por momentos, ninguém se mexe. Valière dá o primeiro passo, descendo para a rua.
A multidão tenta aproximar-se — em busca de uma oportunidade
de arranhar carne nobre, de puxar cabelos nobres. Os guardas montados
resistem à investida, e outro a pé mexe os cotovelos e empunha a coronha
do mosquete para escoltar a dúzia de presos até mais perto do cadafalso.
Valière baixa-se a tempo e uma maçã podre e mole falha o alvo.
— Tu serás o primeiro. — O guarda aponta para o jovem com os olhos
esbugalhados, aquele que comentara a quantidade de gente.
O homem leva a mão ao peito como quem pergunta: «Eu?»
O guarda anui com a cabeça e mexe a mão.
— Sobe lá — diz, dando mais ênfase às palavras seguintes: — É melhor não os fazer esperar, monsieur le duc.
O jovem, que Valière sabe agora ser duque, fecha os olhos e começa a
chorar, e Valière repara numa mancha de humidade na braguilha dos calções dele.
Por favor, não me deixes passar vergonha, pensa Valière. Deixa-me
partir com uma réstia de dignidade.
O jovem duque vai praticamente ao colo pelos degraus acima, a figura
magra a tremer entre os guardas. Ouvem-se bem os protestos e soluços, que
se sobrepõem ao ruído do povo.
— Mas porque é que tenho de ir primeiro? Porquê eu? Que mal é que
eu fiz?
— Que diferença faz, seigneur? — O guarda está impaciente. Já viu
que chegue daqueles rogos inúteis para se ralar com histerias de última hora.
Tem de despachar o espetáculo antes que o povo fique incontrolável.
Valière vê as mãos macias do homem a serem amarradas e este a ser
levado para o centro do palco, reparando numa cesta por baixo de onde a
lâmina vai descer. O duque é obrigado a ajoelhar-se e o seu pescoço é agarrado pelas mãos grossas do guarda, que instala o preso de cara para baixo,
enfiando-lhe o pescoço numa estrutura de madeira onde foi aberto um
14
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semicírculo. Por cima é instalada uma tábua idêntica, e os dois semicírculos
formam um nó de madeira perfeito que retém a cabeça do homem. O nobre
chora convulsivamente, tenta resistir, mas a base do seu pescoço continua
presa. O povo, ao vê-lo contorcer-se e suplicar, fica ainda mais turbulento.
Valière sustém a respiração, mas não consegue desviar o olhar. Um sacerdote faz o sinal da cruz sobre o preso, uma absolvição que o danado não vê.
Finalmente, quando puxam a tranca e a lâmina cai, Valière fecha os olhos.
Ouve um ruído breve, qualquer coisa a cortar, seguido do ribombar do trovão. Naquela algazarra, o baque surdo da cabeça a cair dentro da cesta
perde-se.
— Encore! Mais!
— Le prochain! O próximo!
O povo, com o cheiro a sangue, fica ainda mais esfaimado. O guarda
chama a velhota, a mulher frágil que reza e que se amparara ao ombro de
Valière. Ele não consegue olhar. Não quer saber como fica a cara dela a
subir os degraus com os insultos e as vaias da multidão. Mais uma vez, ouve
aquele ruído repugnante que corta o momento de silêncio breve e expectante,
seguido de berros agudos de júbilo.
— Encore! Encore!
O guarda está a olhar para ele. A apontar para ele. Ele exala longa
e lentamente. Então é isto, olhar a morte de frente.
Um pé à frente do outro, ele avança para o palco e sobe os degraus.
Já nem sente as próprias passadas, nem pensa como é que as pernas conseguem levá-lo. Parece que o alvoroço da multidão amaina, fica longínquo
de algum modo, e apodera-se dele uma sensação estranha, quase como se
levitasse fora do seu corpo.
Ajoelha-se sem o obrigarem, evitando a manipulação abrutalhada do
guarda. De joelhos, olha para o povo: um mar de caras escarninhas, contorcidas de expectativa lúbrica. É então que os olhos recaem num rosto
em particular. Olhos sem cor, pele e cabelo brancos como pergaminhos. Veio
vangloriar-se, mesmo agora? Até no último momento? Mau grado seu, o velho
começa a tremer, o rosto pálido daquele espetador a inspirar mais terror e
fúria do que qualquer lâmina de guilhotina jamais poderia fazer. Lazare.
Lázaro. O homem a quem Jesus ressuscitou; agora é o homem que manda
tantos outros para a morte. Valière sustém o olhar do homem: poderia jurar
que aqueles lábios pálidos se abriram num esgar sinistro. Então, Valière pisca
os olhos e obriga-se a desviá-los. Não quer que aquela cara seja a última que
os seus olhos contemplam nesta terra.
15
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Vira o olhar para o aparelho diante de si, a chamá-lo para a morte, e
enfiam-lhe a cabeça na reentrância. Lá está a cesta outra vez, por baixo dele
e agora tingida de escarlate. A cabeça da velhota está virada para baixo, e
ele só lhe vê o cabelo fino e prateado, enredado em vermelho e ansiando pelo
corpo donde foi degolado. Porém, não pode evitar os olhos abertos e vazios
do jovem nobre que mataram momentos antes. Olham-no sem pestanejar,
sem luz, paralisados de medo.
Os olhos distraem-no tanto que já não repara no povo. Não ouve a batida monótona dos tambores. Obriga a mente a pensar noutra coisa, noutra
coisa além do inferno presente. A esquecer o cabelo pálido e a cara incolor do
inimigo. A esquecer os olhos aturdidos do jovem duque morto abaixo dele.
Pensa no rosto da esposa, conjura a imagem, as belíssimas feições intocadas
pelo tempo ou pela preocupação. Depois a mente voa para a sua maior fonte
de felicidade: os dois filhos, de caracóis louros escuros, caras alegres a refletirem a alegria perdida da sua própria vida. Vê-os a brincarem à apanhada
no jardim, a guincharem com indolência pueril. Com este pensamento, faz
um derradeiro sorriso.
Vê tudo negro e não sente nada quando o povo irrompe pela terceira
vez, a deleitar-se com a morte do velho nobre Alexandre de Valière.
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Paris
Setembro de 1792

O

calor finalmente amainara e dera lugar àquilo que os parisienses denominavam «le répit». O alívio. Dito noutro contexto, significava perdão, mas pouco disso havia na cidade
naquele verão. Muito menos agora — agora que a nova invenção havia
sido instalada em permanência na Place de la Révolution. As cruzes
tinham sido arrancadas dos altares das igrejas, os crucifixos arrancados dos pescoços das mulheres e atirados para as sarjetas imundas
que desaguavam tintas de sangue no Sena. Em muitos locais públicos,
a imagem da cruz dera lugar ao novo e santo ícone da nação: a guilhotina.
Na Margem Esquerda, numa ruela de casas cozidas pelo sol, todas
as janelas estavam abertas e qualquer morador sabia dizer com precisão as idas e vindas de cada inquilino na casa ou no apartamento adjacente. Nessa manhã, o casal que morava no canto oriental, por cima
da taberna, discutia — brigava por causa de dinheiro, ou do calor, ou
por causa do pão cediço que devia ter durado dias. O casal em frente,
a avaliar pelos barulhos que saíam do quarto de dormir, fizera as pazes
depois da briga dessa noite. Um cão na rua, com as costelas a verem-se
no pelo castanho-clarete, encontrara o bónus do osso de um guisado,
que trouxera da taberna para a rua, onde estava agora sentado a roer, na
esperança de o sugar até à última gota de tutano.
— Ora, sua alimária sarnenta, cá está o osso!
Madame Grocque, a mulher do taberneiro, saiu pela porta e deu
uma vassourada no cão. Aproveitou o choque momentâneo do rafeiro, baixou-se e agarrou no osso com os dedos grossos e sujos. O cão,
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recuperado da tareia, saltou para a mulher, fincando o dente no petisco
que ela lhe queria sonegar.
— Criatura inútil, ainda te hei de esfolar e juntar ao guisado com
este osso! Fazia-nos bem comer um naco de carne fresca. — Madame
Grocque deu um pontapé no animal, mas o rafeiro recusava-se a ceder
a primeira comida que conseguira em muitos dias.
De uma janela no andar de cima dessa habitação, um jovem, que
ainda não tinha 30 anos, largou a pena e pôs-se à escuta da ruidosa
atividade mais abaixo. Esfregou os olhos e suspirou.
— Em breve. Em breve havemos de sair deste bairro.
— Jean-Luc? — A esposa chamou-o do outro lado da porta, a voz
misturada com os sons matutinos familiares de louça a ser lavada e
choro de bebé. — Não tomas o pequeno-almoço antes de sair?
— Vou já, Marie.
O advogado empurrou a cadeira para longe da escrivaninha onde
estava sentado a um canto do quarto. Levantou-se, enrolou os papéis
e guardou-os na sacola. Atravessou o quartinho com duas passadas
para pegar no colete e no casaco puído que ela lhe preparara. Depois
de trajado com o fato cinzento liso, viu-se ao espelho fosco e rachado.
Aquilo era um cabelo branco? Aproximou-se mais do espelho, a suspirar. Depois do ano que tivera, não o admirava nada que houvesse
brancas a salpicar-lhe o rabo de cavalo escuro. Agora eram olhos cor
de amêndoa que o fitavam, numa teia fina de rugas desconhecidas:
parecia surgir uma a cada semana.
Na outra divisão, que servia de cozinha, sala de jantar e sala de
estar ao mesmo tempo, Maria estava de pé com a criança apoiada num
quadril. Sorriu quando viu Jean-Luc à porta.
— Queres tomar café?
— Hum? — Ele aproximou-se e beijou-os aos dois, primeiro a
esposa e depois o filho.
Marie inclinou a cabeça para um lado, pegando na cafeteira com
a mão livre.
— Ah, café. Sim, se faz favor. — Jean-Luc sentou-se à mesa diante
de um prato de pão preto, os restos de ontem, e uma cunha de queijo duro.
Marie serviu-lhe café aguado enquanto ele recolhia os papéis
que espalhara pela mesa. Ela tinha as janelas todas abertas, mas o ar
naquele piso de cima continuava cediço e opressivo após tantos meses
de canícula.
20
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— Esta noite não paraste quieto na cama. — Marie mudou o bebé
de posição e sentou-se diante do marido à mesa pequena. — Dormiste
mal outra vez?
Ele engoliu um bocado de pão preto e assentiu. Lá fora, a velha
madame Grocque ainda ralhava com o cão, e o animal gania em resposta a mais uma vassourada. Marie olhou para a janela aberta e fez
menção de a fechar.
— Não, deixa como está. — Ele pegou-lhe na mão e manteve-a
perto da mesa.
— Da próxima vez que decidires trabalhar a meio da noite, talvez
seja melhor vires para aqui…
— Pois é. Devia vir para aqui para não te acordar nem a ti nem
ao Mathieu. Lamento. — Ele bebericou o café e ela voltou a sentar-se.
— Perdoas-me por te impor a minha amaldiçoada vigília?
Ela semicerrou os olhos e pegou num bocado de queijo, que partiu com os dedos e começou a mordiscar.
— Pode ser, mas está a piorar, sabias?
— O quê?
Ela inclinou a cabeça para um lado.
— A tua maldita vigília.
— Eu sei — respondeu ele. Ficaram sentados frente a frente, em
silêncio, ele a tomar o pequeno-almoço, ela a dar de mamar ao bebé.
Após alguns minutos, ele apoiou os cotovelos na mesa e pigarreou.
— Creio que vou aceitar o caso da viúva Poitier.
Afagando a bochecha do bebé, Marie baixou o olhar, e Jean-Luc
esperou pela sua reação. Após uma pausa, ela perguntou:
— Ela não pode pagar, pois não?
Ele abanou a cabeça. Não.
Ela olhou para ele, os olhos castanhos muito sérios.
— És bom homem, Jean-Luc St. Clair.
Ele pegou no café para esconder o sorriso. A aprovação dela, atualmente tão difícil, suscitava-lhe sempre aquele sorriso.
Contemplou-a, os braços cheios com o seu filho, os olhos fixos
nos dele.
— Então, amada esposa, perdoas-me por te ter tirado do teu
amado Sul e trazido para definhar nesta água-furtada exígua?
— Perdoar? — Os lindos olhos dela arregalaram-se, pestanejando
algumas vezes, lembrando-lhe a rapariga que o enfeitiçara. Como ela
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ainda era gloriosa. — Mas alguém falou em perdoar? — Ela fez meio
sorriso, e ele não resistiu a debruçar-se sobre a mesa e a beijá-la.
Tinham deixado o sul de França há pouco mais de um ano, alguns
meses após casarem. O pai dela tinha um escritório de advogados estável, embora não excessivamente lucrativo, nos arredores de Marselha,
não muito longe da aldeia onde a família de Jean-Luc tivera um terreno
desde os tempos do Rei-Sol, Luís XIV.
A família St. Clair mantivera a quinta confortável no terreno
pequeno mas fértil durante séculos. Só quando o pai dele assumira a
gestão da propriedade é que a fortuna da família — da região e de toda
a França, na verdade — se deteriorara drasticamente. Tinham sido
obrigados a vender a maior parte da propriedade, guardando só dois
mil metros quadrados com uma vaca leiteira, uma mão-cheia de galinhas e a casa para a viúva e o filho, Jean-Luc. Não fora por falta de
desenvoltura que o pai de Jean-Luc perdera a terra da família; o velho
St. Clair fora um fiel guardião dos bens da família. Era simplesmente
mais uma vítima da seca e das circunstâncias financeiras castradoras
que assolaram o resto do país regido pelo último rei Bourbon, herdeiro
do herdeiro do Rei-Sol, o homem mais odiado em França: Luís XVI.
Todavia, Sua Majestade não podia considerar-se o monarca mais odiado
em França; esse epíteto estava reservado para a sua esposa austríaca,
Maria Antonieta.
Quando chegara o momento de Jean-Luc pensar no próprio futuro,
seguira o conselho do pai e aplicara-se no estudo do Direito. O que
mais poderia fazer? Já não havia terra; já não havia riqueza a ganhar
na lavoura, tirando para os nobres que roubassem os livros aos camponeses e não pagassem impostos sobre essa mais-valia. A mãe falecera
ainda ele era rapazinho. A única irmã, cinco anos mais velha, casara-se aos 16 anos e vivia a um oceano de distância, na colónia de Santo
Domingo, no Novo Mundo. Além da mão-cheia de cartas que recebera dela ao longo dos anos, antes de iniciar o curso de Direito em
Marselha, Jean-Luc St. Clair estivera ocupado sobretudo a tomar conta
do pai idoso.
Jean-Luc apreciara o tempo de estudos, que lhe oferecia mais animação e oportunidades do que podia encontrar na sua casa sossegada
e solitária. O jovem e ambicioso advogado notabilizara-se no curso da
Universidade de Aix-Marseille e procurara algo maior do que o escritório de um magistrado numa terrinha. Candidatara-se, então, a um
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cargo de advogado principiante numa sociedade prestigiada mais perto
de Marselha, onde conhecera e se apaixonara por Marie Germaine,
a bonita filha do patrão, morena, de caracóis espessos e opiniões rápidas e espevitadas, e isso havia sido uma benesse inesperada.
Jean-Luc estava empregado no novo escritório, a esposa confortavelmente instalada na herdade do pai, quando chegou a Marselha
a notícia de que o rei Luís e a rainha Maria Antonieta tinham sido
arrancados do seu palácio dourado em Versalhes e realojados em Paris,
onde eram obrigados a viver entre o povo. Jean-Luc, idealista incipiente
cujas esperanças familiares quase se extinguiram sob a regência de
um monarca inepto, tendo acompanhado com grande interesse a criação de uma república nascente nas colónias americanas, ansiou por
mudar-se para Paris, como tantos dos seus compatriotas. Não ocultava
a vontade de se juntar ao povo e de sacrificar confortos mundanos e,
se necessário, a vida em nome da liberdade. Não seria uma vergonha,
perguntara ele a Maria, nascer nesta época histórica e não participar no
empreendimento glorioso de um povo livre a erguer-se em nome da
liberdade, igualdade e fraternidade?
Mathieu chegou seis meses depois de se mudarem para Paris, e Jean-Luc ficara grato. Marie ficava assim menos sozinha com o menino de
cabelos escuros, que tinha os mesmos olhos cor de café e personalidade exuberante, a preencher as longas horas que Jean-Luc trabalhava
para o novo governo, como advogado administrativo de nível inferior.
Tinham-se instalado naquelas águas-furtadas com duas divisões —
correntes de ar no inverno, calor opressivo no verão — e o seu modesto
salário governamental não dava para mais. O sogro, furioso por Jean-Luc lhe levar a filha tanto para norte, recusara-se a financiar a mudança.
Se ele pudesse ver como ela vivia agora, pensou Jean-Luc, olhando para
aquele espaço exíguo. Como eram do Sul, só tinham sentido a força do
inverno setentrional naquele ano. Também nunca tinham passado um
verão sem a maresia e a sombra das laranjeiras e dos limoeiros perfumados. Fora um ano desgastante para ambos.
Porém, Marie, bendita Marie, nunca se queixava: nunca se ressentiu de Jean-Luc a ter tirado do conforto da casa do pai para a levar para
aquela cidade suja e ruidosa. Um lugar onde, em mais do que uma
ocasião, tinham tido de escolher entre comida e aquecimento. Ela era
rija, sim, mas também o era, desconfiava Jean-Luc, por ser idealista
como ele, mesmo que nunca se atrevesse a admiti-lo.
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— Mas que figurão estás esta manhã, com a tua própria carruagem. — Marie levantara-se da mesa e olhava pela pequena janela,
tentando que um Mathieu inquieto arrotasse.
Jean-Luc deu uma última dentada no pão seco e emborcou o café.
— É o Gavreau. Quer que eu trate de um dos seus casos. Sabe que
não me importo, desde que tenha a carruagem.
— Qual é o caso?
— Outra mansão. Esta pertence a um nobre que mora em… bem,
que morava na Place Royale. — Jean-Luc pegou nos restantes papéis espalhados na mesa e guardou-os na portefeuille já cheia. — Os jacobinos
querem servir-se da casa.
Marie assentiu, erguendo uma sobrancelha.
— Então, mandaram-te a carruagem. — Era um privilégio ter
aquele emprego, mesmo que o salário não chegasse para nada. Mais de
metade de Paris passava fome, e ele ia de carruagem para o trabalho,
às vezes.
O seu trabalho implicava catalogar propriedades arrestadas às
famílias ricas, pertencentes ao ancien régime, agora obsoletas como a
velha ordem. O inventário quotidiano de bens apreendidos talvez não
fosse estimulante ou significativo como o trabalho que ele esperara
encontrar; talvez não desempenhasse um papel de suma importância na construção de uma nova França — por enquanto, pelo menos.
Porém, antes de poderem construir o novo país, alguém tinha de arranjar uma maneira correta de desmantelar o anterior. Por agora, era esse
o seu trabalho, gerir os despojos até o Estado decidir o que fazer deles.
Quanto aos antigos proprietários cujos bens ele agora inventariava,
Jean-Luc raramente ouvia falar deles, e talvez nem quisesse.
— O que aconteceu à família? — Marie, como sempre, tinha ido
direto à sua mente e apanhado o pensamento dele com a sua perspicácia. Susteve o olhar dele com os olhos castanhos muito sérios e o bebé
começou a chorar no seu quadril.
— Como? — Jean-Luc puxou a bainha da jaqueta.
— Disseste que ias à casa de um nobre na Place Royale para recolher os bens da família. O que aconteceu à família?
— Não sei bem. — Ele alternou o peso do corpo, olhando outra
vez para os papéis. — Já se foram embora, ao que parece. Para a prisão? — Felizmente, ele visitava as grandes casas geralmente depois
de os ocupantes serem arrancados e atirados para as masmorras da
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Conciergerie, La Force, ou Les Carmes. Já ouvira boatos — relatos de
colegas que tinham ido às prisões. Desconfiava que, se tivesse de ver
as suas condições com os próprios olhos, os atuais problemas de sono
iriam piorar muito. Era melhor não matutar em pensamentos negativos, tentou convencer-se. Era melhor lembrar-se do trabalho nobre
que estavam a fazer, a levar a liberdade, a igualdade e a fraternidade
a um povo há muito subjugado pelos ineptos déspotas Bourbons e
seus aristocratas insensíveis.
Com um suspiro, ele guardou a portefeuille debaixo do braço e
atravessou a sala em direção à esposa.
— Estou atrasado.
— Podemos sempre… voltar… sabes? — Marie não fitou o marido,
embalando o bebé para o tentar acalmar. — Se estiver a tornar-se demasiado. Se não estiver a ser o que pensavas.
Jean-Luc ficou quieto, a contemplar a esposa, incrédulo. Estaria
mesmo a sugerir que deixassem Paris? Que desistissem de la Révolution?
— Estava a referir-me… — balbuciou ela — aos problemas de sono.
Ao trabalho. — Ela indicou a sala exígua com o braço livre. — A este
sítio.
Ele largou os papéis em cima da mesa e avançou para Marie,
abraçando-a a ela e ao bebé.
— Marie, por favor. — Estava tão cansado; não queria nada ter
aquela discussão. Naquele momento, não. Suspirando, sem saber o
que mais dizer, falou em voz baixa: — Eu sei que detestas esta casinha.
— Não é só a casinha que detesto.
— Não vou ficar neste cargo muito mais tempo.
Ela ergueu uma sobrancelha escura.
— Foi o que disseste da…
— Mas agora é verdade. Falarei com Gavreau em breve. Pedirei
trabalho mais significativo. Trabalho em que possa finalmente dar
o meu contributo e encontrar um objetivo mais elevado. — A voz
soçobrou-lhe ao falar, e os olhos fixaram o chão. As feições de Marie
suavizaram-se um pouco, e ela suspirou. Passado um longo momento
de silêncio, Jean-Luc inspirou fundo e endireitou os ombros, como que
a fortalecer-se. — Então, Marie, não podemos desistir tão cedo. A liberdade é uma bênção, mas, antes que se possa desfrutar dela, é preciso
garanti-la, e não é fácil vencer essa batalha.
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O bebé chorou mais alto e Marie deu atenção ao filho. Após uma
pausa, encolheu os ombros.
— É melhor ires embora. Tens a carruagem à espera.
Jean-Luc curvou-se e voltou a abraçá-los. Ela olhou para ele. Marie
perdera o tom bronzeado no rosto, mas ainda falava com o sotaque
cadenciado do Sul. Ainda trajava roupa branca como uma sulista e cozinhava como uma sulista, embora se queixasse de que não encontrava
bom açafrão em toda a cidade. Ele não concebia nada daquilo sem ela.
— Venho jantar a casa.
Ele saiu do apartamento e fechou a porta atrás de si. Do outro lado
da porta, ouviu o bebé acalmar-se com as palavras doces da mãe, numa
voz mais tranquilizante do que música. Jean-Luc olhou para baixo e viu
que estava de mãos vazias.
— Esqueci-me de uma coisa. — Abriu a porta e entrou depressa.
Ela olhou para ele, o bebé no quadril enquanto levantava a mesa
do pequeno-almoço.
— Os documentos — disse ela, assentindo. Conhecia muito bem
o marido distraído que tinha.
— E isto também. — Ele avançou e deu-lhe um beijo na boca.
— Sim, não poderia ir-me embora sem isto — disse, com a preocupação e a tensão a amainar quando a beijou novamente, sentindo-a também a ela menos tensa nos seus braços. Ela deixou-se beijar. — Detesto
atrasar-me, senão ainda…
As mãos dele desceram aos quadris de Marie, e sentiu a macieza da
carne por baixo da saia de algodão engomada. A mão dela enxotou a dele.
— Vá-se embora, seu devasso, antes que eu apanhe aquela carruagem e fuja desta cidade fedorenta.

***
O cocheiro levantou a cabeça quando Jean-Luc saiu para a rua soalheira, mas o semblante do homem permaneceu entediado ao estudar
aquele passageiro de baixo nível.
— Cidadã Grocque. — Jean-Luc levou a mão ao chapéu e estendeu-o na direção da má cara da vizinha, numa saudação à mulher do
taberneiro como mandava a lei mais recente. Madame Grocque continuou agarrada à vassoura nos degraus da porta. — Que bom, um dia
em que corre uma brisa, não é, cidadã?
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Jean-Luc percebeu que não teria resposta e avançou para a carruagem.
— Como estão as ruas esta manhã? — perguntou Jean-Luc.
O cocheiro, calçando as luvas de couro, fez de conta que não
ouviu.
Jean-Luc reparou num papel caído na calçada, levantado pela vassoura irada da madame. Parecia um panfleto político, um dos milhares que esvoaçavam pela cidade. Atualmente, qualquer homem letrado
com opiniões fortes e acesso a uma tipografia podia mandar imprimir
palavras de ordem. Não obstante, algumas constituíam uma leitura
interessante, até esclarecedora, e Jean-Luc baixou-se para apanhar o
papel antes de abrir a porta da carruagem e subir o degrau. Leu o cabeçalho do panfleto: Cidadãos da América Apoiam Segundo Mandato do
Presidente George Washington. O autor instava os compatriotas franceses a seguir o exemplo dessa nova nação, uma república que salvaguardava a liberdade do povo, um lugar onde cidadãos livres com direito
de voto detinham o poder, em vez de bandidos e mercenários estrangeiros. Era uma coluna anónima, o escritor evidentemente não ligava
à glória nem à notoriedade de ser publicado, e assinara apenas com
o enigmático pseudónimo de «Cidadã Perséfone».
Jean-Luc olhou pela janela quando o cocheiro brandiu a vergasta
para impelir os cavalos.
— Vamos evitar La Place. Detesto ver… bem, as multidões… há
muito trânsito — disse Jean-Luc em voz alta.
Embora fosse traição admitir, não tinha estômago para os magotes que se juntavam em dias de execuções. Fazia o que podia para evitar
aquela praça ensopada de sangue. O cocheiro mal assentiu, encaminhando os cavalos para leste, para fora do bairro de Jean-Luc.
Jean-Luc morava entre apoiantes fervorosos da Revolução: pelo
menos, o bairro era um dos últimos em que estudantes, peixeiros e
prostitutas podiam pagar rendas. Talvez por recentemente ter passado tanto tempo entre bens confiscados da velha nobreza, as crianças de rua que corriam atrás da carruagem pareciam-lhe, nessa manhã,
ainda mais desgraçadas.
Jean-Luc olhou pela janela e viu um rapazinho, de calças rasgadas
e descalço, içar-se até à janela da carruagem. A centímetros dele, o
rapazinho estendeu a palma da mão muito suja.
— Faz favor, monsieur, cidadão, dê-me um soldo para ‘nha mãe.
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— Ala daí, ratazana imunda! — O cocheiro, ansioso por despachar a corrida e seguir para a taberna antes que os magotes da execução
a enchessem, brandiu a vergasta e a criança desceu imediatamente.
A carruagem avançou, com a figurinha triste cada vez mais longe,
e Jean-Luc atirou um soldo na sua direção, na esperança de que o dinheiro chegasse à mão da mãe da criança para comprar pão em vez
de um copo de vinho aguado.
A zona melhorou quando passaram o rio para a Margem Direita.
Estava uma manhã clara em Paris, com o Sol a refletir-se na água que
lambia as margens de duas ilhotas: Île Saint-Louis e Île de la Cité. Passada
a ponte, o cocheiro seguiu pelo cais que abraçava a margem norte do
rio. Evitavam La Place. Todavia, quando a carruagem passou para a Rue
Saint-Florentin, Jean-Luc teve mesmo de olhar para o amplo bulevar.
Viu-os ao longe: vultos sujos, trajados de castanho; homens de boné
encarnado a empunhar a bandeira tricolor; mulheres de touca encarnada com tricô e croché ao colo, como se assistissem a algo mundano
como teatro de rua. Eram aos milhares. Mesmo ao fim de um ano na
cidade, Jean-Luc continuava estarrecido — aterrado, para dizer a verdade — pela sanha sanguinária dos parisienses.
As histórias gloriosas que chegavam de Paris à sua terra no Sul
despertaram-lhe júbilo e sentido de dever patriótico, e ele reagiu —
histórias que depressa se tornaram macabras e tenebrosas quando
contemplou as execuções públicas com os próprios olhos. No entanto,
naquelas semanas havia rumores de acontecimentos ainda mais sinistros, relatos de enregelar o sangue. Não tinha a certeza se teriam realmente arrancado dois milhares de presos das celas do outro lado da
cidade, despedaçados na calada da noite, mas queria crer que aquilo
não passaria de uma febre transitória. Um flagelo de derramamento
de sangue que logo findaria, para dar lugar aos ideais de esperança e
liberdade que estiveram na origem da Revolução. Era como acabara de
dizer a Marie: não podiam desistir da liberdade, de uma nova nação.
Ainda não.
Os escritórios ficavam poucos quarteirões a norte do Sena e perto
da carcaça imponente dessa infame torre de tortura, a Bastilha. Aliás,
se Jean-Luc precisasse que lhe lembrassem a razão de ali estar, bastava-lhe olhar para a Bastilha. Durante quatrocentos anos, aquela grandiosa
fortaleza de pedra servira de prisão, era a personificação física do grande
poder arbitrário do ancien régime da dinastia Bourbon. Bastava a temida
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intimação régia para que qualquer um de berço comum, culpado de
crime ou não, fosse acusado, tirado de sua casa e trancado para sempre. Três anos antes, num dia quente de verão, uma turba maciça e
bem armada marchara do bairro de Saint-Antoine e sitiara a grandiosa
fortaleza. Após um combate feroz e com a ajuda dos militares rebeldes da Guarda Nacional, o pobre povo de Saint-Antoine acabara por
triunfar e baixar a ponte levadiça: era a Tomada da Bastilha. Assim, a
Revolução nascera de uma luta desesperada, consagrada pelo sangue
dos cidadãos cansados e esfaimados.
Jean-Luc trabalhava num edifício administrativo enorme a várias
ruas dali. Os longos corredores estavam apinhados de funcionários
jurídicos, bancários e secretárias — burocratas do novo regime, a maioria simplesmente contente por ter emprego, por aceitar salários parcos
com que podiam sustentar as famílias e gabar-se de ter um cargo no
novo governo.
Era um edifício concorrido, uma colmeia de finalidade e mexericos com graus de legitimidade variáveis. Nessa manhã, contudo, as
salas da frente estavam mais sossegadas do que o habitual. Jean-Luc
cumprimentou dois guardas com um aceno de cabeça — «Cidadãos,
bom dia» — e subiu uma ampla escadaria. No segundo piso, desceu
rapidamente o átrio conhecido até chegar à divisão que servia de sala
de reuniões do seu departamento.
Parou à porta. Havia uma pequena multidão reunida no gabinete.
Jean-Luc conhecia várias caras, colegas que trabalhavam em gabinetes adjacentes. No entanto, estavam lá mais do que esses. Parecia que
Gavreau, seu supervisor, mandara reunir o edifício inteiro naquela
assembleia. Fosse qual fosse o objetivo da reunião, Jean-Luc chegara
atrasado.
— St. Clair! — Gavreau viu-o entrar e fez-lhe sinal. Dirigia-se ao
público na parte da frente do gabinete. — Cidadão St. Clair, estava a
dar a notícia da manhã aos seus compatriotas.
— Qual notícia? — Jean-Luc arrependeu-se logo de ter perguntado
e de ter dado descaradamente a entender que não sabia o que causara
tal agitação entre os seus pares.
A única coisa que observara nessa manhã fora que o calor finalmente amainara e que o povo de Paris continuava esfomeado e irritado. O diretor, felizmente, não reparou nessa ignorância, continuando
a dirigir-se à sala cheia.
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— Como sabem, nos últimos três meses, o povo tem-se sublevado e exigido ter voz ativa com mais pujança do que nunca. — Houve
vários homens a baterem com os punhos nas secretárias, grunhindo
em apoio à afirmação de Gavreau. O supervisor não ligou às interrupções e continuou: — Todas as cadeias da cidade estão a abarrotar,
e aqueles duques e duquesas perfumados sabem, finalmente, o que é
passar fome.
A multidão reagiu e assentiu, e Jean-Luc alternou o peso do corpo.
Já não se sentia à vontade com palestras incitadoras como aquela. Já vira
muitos discursos inspiradores começarem com entusiasmo genuíno
e descambarem na fúria da turba e na sede de violência.
— Ainda no mês passado — prosseguiu Gavreau, muito afogueado — os nossos compatriotas tomaram o Palácio das Tulherias,
onde Luís e Maria Antonieta…
— Quer dizer o Cidadão Capeto e a Rameira Austríaca! — Um homem que Jean-Luc não conhecia interrompeu com as alcunhas que
Paris dera ao rei e à rainha caídos em desgraça.
— Chamem-lhes o que quiserem. — Gavreau fez um gesto de
descaso. — O que interessa é que, desde o mês passado, os Bourbons deixaram de engordar à custa da nossa fome e do nosso sacrifício. Já não
estão sentados no Palácio das Tulherias, escondidos atrás da Guarda
Suíça contratada, como se isso fosse prisão suficiente.
— Estão na masmorra do Templo com o resto das ratazanas, onde
é o lugar deles — bradou uma voz.
A multidão desatou aos vivas.
Gavreau levantou os braços para tentar dominar o fervor crescente.
— Irmãos, meus concidadãos, hoje, pela primeira vez, uma assembleia de franceses livres, dotados do poder total do povo, irá sentar-se
em Paris. Como os rebeldes da América, irão criar uma nova constituição e inaugurar uma nova era de liberdade, igualdade e fraternidade!
A sala já vibrava com exclamações e punhos a bater em secretárias de carvalho. Até Jean-Luc, ao pensar nesta proeza do povo francês,
podia juntar-se às celebrações.
— Vive la liberté! — clamou.
Gavreau deixou-os gozar a euforia um momento, mas, quando
levantou os braços, voltaram a acalmar-se, ávidos de mais notícias.
— Tem sido um bom verão para o povo, lá isso é verdade. Centenas de irmãos juntaram-se ao novo governo na Convenção Nacional.
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Milhares de desgraçados da nobreza ficaram sem cabeça, graças ao
nosso amigo, o Dr. Joseph-Ignace Guillotin.
Houve vários risos e injúrias na sala, mas Jean-Luc mordeu o
lábio. A sua função dava-lhe visão de camarote para a quantidade de
nobres destituídos, e só o facto de pensar que cada cabeça cortada correspondia a um dos seus casos diários fazia o seu estômago revoltar-se.
— Contudo, a nossa Revolução, a nossa própria nação corre perigo.
— A cara de Gavreau ficou sombria e fez-se silêncio na sala. — Eu disse
que hoje havia notícias e, de facto, há. Parece que em toda a Europa se
reparou na força e na velocidade da nossa Revolução. Os vizinhos mais
a leste têm medo.
Jean-Luc prestou atenção. Não tinha conhecimento daquela notícia.
— Poderemos perder em breve tudo aquilo por que tanto lutámos se não ligarmos ao que acontece cento e cinquenta quilómetros
para leste. O inimigo está perto — explicou Gavreau. — O duque de
Brunswick mandou reunir uma aliança de quarenta mil prussianos,
austríacos e hessianos e encontra-se neste momento a marchar para a
nossa cidade. — Gavreau falou em voz baixa, mas já não competia com
vozes desgarradas; reinava o sossego em toda a sala, todos os olhos
estavam postos nele. — Desde que tirámos Luís e Maria Antonieta da
sua prisão luxuosa no palácio, os Habsburgos e seus amigos perceberam a seriedade da nossa Revolução. Não lhes agrada. As coroas da
Europa tremem de medo, e agora decidiram passar tropas contratadas
pelas nossas fronteiras.
Jean-Luc sentiu o peito apertado ao pensar em militares estrangeiros a marcharem na sua terra, a entrarem na sua cidade.
— O duque estrangeiro… Brunswick… declarou… — Gavreau pegou
nos óculos que tinha em cima da secretária e começou a ler um documento — prometeu, aliás, pôr fim à anarquia no seio de França, travar os
ataques ao trono e ao altar, restabelecer o poder jurídico, devolver ao rei
a segurança e a liberdade que lhe são sonegadas agora, e colocá-lo em
posição de exercer, mais uma vez, a autoridade legítima que lhe assiste.
Com isto, a sala inteira rebentou aos berros e clamores.
— Os sacanas que experimentem!
— Morte aos Habsburgos e aos seus mercenários estrangeiros!
— A seguir tiramos-lhes as coroas a eles! Marcharemos em direção à sala do trono dos Habsburgos e mostraremos o que os homens
livres franceses pensam…
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— És louco, Pierrot, se pensas que será fácil — interrompeu Jean-Luc, virando-se para o homem irado, um colega impetuoso que geralmente preferia falar a ouvir.
Gavreau fez sinal com a cabeça para Jean-Luc, pedindo-lhe que
prosseguisse.
— O que te parece, cidadão St. Clair?
Jean-Luc aproveitou para pigarrear. Depois, cruzou os braços e
alvitrou:
— O cidadão Capeto e a esposa austríaca eram ricos e têm muitos
amigos poderosos. Os reinos da Europa Central não se deixarão ficar
enquanto uma princesa dos Habsburgos estiver atrás das grades.
— É certo, St. Clair — anuiu Gavreau.
— Então, o que vai acontecer? — perguntou Jean-Luc ao supervisor, pensando se deveria voltar para casa, pegar em Marie e no bebé e
sair de Paris.
Gavreau levantou o queixo como que em desafio.
— Vai haver guerra. — A sala encheu-se de pragas e resmungos,
gabarolices e proclamações, mas o supervisor continuou por cima do
burburinho: — Cinquenta mil bravos franceses estão entre nós e aqueles que prometem acabar com todas as liberdades que conquistámos
nestes três anos.
Jean-Luc exalou longa e profundamente. Sabia que muitos desses militares tinham ingressado nas fileiras do exército francês nos
últimos meses, semanas até, à medida que a ameaça de invasão dos
monarcas unidos da Europa passava de boato sussurrado a perigo
genuíno. Faltava-lhes disciplina, treino e, na maioria dos casos, fardamento como deve ser. Jean-Luc tinha esperança de que conseguissem
compensar a deficiência de aptidão com o fervor patriótico e o zelo
democrático, mas não lhe parecia, nem a ele nem a ninguém.
Gavreau encarou Jean-Luc e disse:
— Aqui só há bons cidadãos. Tenho a honra de trabalhar com
todos e sei que cada um fará a sua parte pela república. Se ouvirmos
sinos a repicar, significa que o inimigo chegou às portas. Espera-se que
cada homem nesta cidade… raios, cada mulher também… pegue em
armas e defenda o nosso lar. Não nos podemos esquecer: foi um bando
de patriotas, homens e mulheres, que conquistou a grande fortaleza
da Bastilha. Foi um bando de mães e filhas esfaimadas que marchou
sobre Versalhes e arrancou os Bourbons dos seus penicos dourados.
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Seremos a última linha de resistência de França. Derramaremos até à
última gota de sangue em sua defesa.
Os homens reagiram aos clamores de batalha de Gavreau com
graus variados de entusiasmo. Jean-Luc ponderou em silêncio. Pegaria
em armas se o inimigo marchasse sobre Paris? Contra essa nova força
que ameaçava a segurança da sua família e da nação? Sim, supunha
que sim.
A seu lado, Pierrot estava coradíssimo e parecia desejar que o
inimigo passasse as barreiras de Paris para ter oportunidade de fazer
sangue. Ou talvez estivesse enfurecido por Jean-Luc lhe ter chamado
louco.
Gavreau enfiou as mãos nas algibeiras e continuou.
— Neste momento, pensemos nos nossos irmãos a leste. Os nossos generais, Dumouriez e Kellermann, marcharam com os seus bravos soldados ao encontro do inimigo, perto das florestas nos arredores
de Valmy. Muito em breve, talvez até hoje, a vitória ou a derrota da
nossa Revolução ficará decidida naqueles prados.
Jean-Luc deixou a notícia assentar enquanto olhava pela janela.
A leste, viu o rio. Logo após o Sena, os pináculos antigos da Catedral
de Notre-Dame erguiam-se para o céu. Ao longe, para além de onde acabavam as muralhas de Paris e começava o verde do campo, nas antigas
coutadas do desgraçado rei, os seus compatriotas aguardavam. Jean-Luc semicerrou os olhos e desejou ver, para lá da cidade, essa extensão
arborizada. Não soube dizer se seria imaginação sua, mas pensou que
avistava uma coluna de fumo a elevar-se no céu.
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Bosque de Valmy, França
Setembro de 1792

O

Sol derramava-se por entre carvalhos vetustos, lançando uma
sombra dançante na floresta fresca e escura. Rezavam as lendas locais que naquele bosquete, nos anos de paz e abundância, o rei Luís XVI gostava de estender as mantas para dormir a sesta
e curtir a bebedeira, enquanto os homens caçavam os javalis, veados e
coelhos que juncavam aquelas terras. Mais tarde apresentavam os despojos da caça ao monarca, ele içava as carcaças nos ombros espadaúdos
e cavalgava rumo ao palácio para se gabar à esposa de que tivera outro
dia de caça magnífico.
Porém, naquele dia, as presas na floresta não eram javalis, nem
veados, nem coelhos. A mata já não era coutada para desportos e divertimentos régios. Nesse dia, eram homens a caçarem outros homens.
Já se fazia noite quando os batedores da cavalaria regressaram ao
acampamento francês. De rompante, ergueu-se uma nuvem de cavaleiros e cascos a levantar pó, os cavalos esgotados e cobertos de suor.
Houve vários cães a ladrar roucamente em saudação, e os ordenanças
ali perto acorreram a receber o grupo.
O capitão André Valière enfiou a cabeça pela abertura da tenda e
espreitou o campo. A luz suave e azul-anil do crepúsculo inundava
a zona, as últimas fogueiras a crepitar após a refeição da noite, mas já
se dissipara o sossego pós-prandial da noite. Os ordenanças tiraram os
arreios aos cavalos e acompanharam o grupo no campo. André tentou
ouvir o que os batedores diziam do reconhecimento.
— Onde é que atravessaram o rio? — perguntou um ordenança
a um dos cavaleiros.
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— Nos baixios da curva a nordeste, para além da encruzilhada em
La Lune. Encontrámos um cavalo deles do outro lado. — Um oficial de
cavalaria, um dragão, fustigado pelo vento, com as botas pretas cheias
de terra da estrada seca, desmontou, entregou as rédeas e dirigiu-se
para uma das tendas centrais.
— Só o cavalo, sem cavaleiro? — O ordenança tentou acompanhar o passo do batedor.
Este abanou a cabeça.
— Só a montada. Encontrámos as fogueiras ainda a deitar fumo.
Partiram à pressa.
Apareceu outro batedor, arquejante.
— Ouvimos bradar, calculamos que fosse um batedor prussiano.
Brunswick sabe que estamos aqui. Já nos avistaram.
André saiu da tenda e foi atrás deles, a alguns passos de distância,
bastante interessado.
— Então avançam sobre Paris. Trocaram fogo? — O ordenança
tentava caminhar e tirar apontamentos ao mesmo tempo.
— Não, ouvimos os sacanas a palrar qualquer coisa em alemão,
mijámos nas fogueiras, agarrámos na montada e voltámos logo para
cá. — O oficial que parecia estar ao comando bebeu um trago do cantil
e deitou água na cara. — Onde está o general?
— Qual deles?
— O comandante, seu idiota. Dumouriez. — O oficial limpou a
cara com a mão suja e piscou várias vezes os olhos. Devolveu o cantil
a um batedor e continuou: — Melhor ainda, Kellermann. Esse pelo
menos há de ter ideia do que se passa aqui.
— Estão os dois dentro da tenda do comando, à espera de um
relatório. — O ordenança virou-se e levou o bando de batedores para
uma tenda ampla com uma bandeira tricolor enorme, embora esfarrapada, a adejar no mastro central. Os batedores aproximaram-se e os
guardas cruzaram os mosquetes, para que o aço das baionetas colidisse, mas logo capitularam quando o batedor chefe fez um gesto de
descaso e avançou bruscamente para dentro da tenda. André teria de
aguardar pela reunião da noite a fim de saber do resto.
André suspirou, olhando na direção de onde tinham vindo os batedores. Entre os alazões de guerra castanhos viu um Lipizzaner branco
sozinho, um cavalo prussiano, que relinchava e escarvava o chão como
que a desafiar o terreiro. André contemplou o resto do campo. À roda
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das fogueiras, mais perto das tendas do comando, estavam homens que,
como André, trajavam a farda branca e azul-celeste do antigo exército
Bourbon. Eram os resquícios do exército da monarquia, os regulares
que tinham sido treinados quando havia um rei a financiar campanhas
militares e a pagar salários generosos a ponto de atrair homens das
herdades mais pobres do país e também das famílias mais abastadas.
Esses homens, embora as fardas brancas engomadas ainda ostentassem a flor-de-lis dos Bourbons, tinham sido acolhidos pela Revolução e
constituíam bem mais de metade das tropas. Tinham feito juramento
ao novo governo — sempre em mutação — e a Revolução precisava de
homens com a sua formação e capacidade. Eram respeitados e venerados, mesmo que não fossem incluídos na fraternidade descontraída e
maltrapilha dos guardas revolucionários sentados à fogueira a poucos
metros de distância.
Este último grupo trajava a indumentária desirmanada a que tinha
deitado a mão no seu parco guarda-roupa. A maioria recebera uma
casaca azul-escura com botões de bronze quando se alistara, mas o
resto da farda parecia uma manta de retalhos individualizada. Alguns
não tinham nos pés mais do que solas sujas e unhas lascadas. Ingressados nas fileiras da nova Guarda Nacional poucos meses antes, esses
homens andavam de calções, o que lhes granjeara a alcunha de sans-culottes, «homens sem calças compridas». De cabelos compridos e
desgrenhados, tinham como heróis os líderes arrivistas da Revolução,
os plebeus Maximilien Robespierre e Georges Danton. Abandonaram
a vida de artífices, jornaleiros e lavradores arrendatários para acudir ao
apelo da Revolução. Eram tudo menos militares de carreira.
Na véspera da batalha, estavam sentados à fogueira, a mostrar uns
aos outros esboços lúbricos de taberneiras e odres de vinho aguado.
Jogavam às cartas e bradavam obscenidades, em acentuado contraste
com os regulares mais sossegados e estoicos ali perto. Muitos destes
já tinham enfrentado as formidáveis linhas prussianas e austríacas,
e sabiam o que traria a alvorada. Era uma aliança instável, este novo
exército francês, e amanhã seria a primeira prova.
Ao sair da tenda do comando para regressar à sua, André reparou
num cavaleiro que vinha da mesma direção que os batedores dragões.
Viu o homem desmontar, de carta na mão.
O mensageiro reparou em André e avançou para ele, deixando o
cavalo entregue a um dos ordenanças.
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— Capitão Valière?
— Sim? — André mirou o mensageiro e pegou na missiva que ele
lhe estendia. Na verdade, estava chocado por receber sequer notícias,
especialmente na véspera do combate. — Obrigado.
— Muito bem, meu capitão. — O cavaleiro fez continência a André
e voltou à montada.
André abriu a carta e leu-a por inteiro rapidamente. Voltou a dobrá-la, guardou-a na algibeira da casaca e permitiu-se um sorrisinho,
enquanto murmurava:
— Remy chegou.
— Boas novas? — Um dos seus homens, um cabo chamado Gustave
Leroux, estava junto à fogueira mais perto de André. Leroux tinha um
odre de vinho periclitante no joelho e, a avaliar pelo ar vítreo dos olhos,
já gozara bastante o recheio.
— Não bastam para te despertar interesse, Leroux.
— Isso já não sei, meu capitão. Ela mandou gravura? Assim já me
podia despertar mais do que interesse. — O cabo Leroux galhofou da
própria piada.
André exalou longamente e coçou a barba rala no pescoço, refreando o ímpeto de castigar tal insubordinação. Poucos anos antes,
um soldado que se saísse com tal conversa seria chicoteado, mas estavam numa nova era — e num novo exército. Um oficial considerado
prepotente ou não suficientemente démocratique poderia ir a Tribunal
Revolucionário ou, pior, deparar com um motim.
Não obstante, constava a André que Gustave Leroux lhe chamava
«Senhor Marquês» nas suas costas. André não podia ter um dos seus
homens a chamar regularmente a atenção para a sua linhagem nobre.
O título, embora André lhe renunciasse, ainda constituía uma inconveniência, senão mesmo um perigo declarado, naqueles tempos. André
ficara sem a partícula «de» que antecedia o apelido, a antiga designação de linhagem nobre, na esperança de que o exército não ligasse à
sua origem. Dada a atual crise que a nação enfrentava e a necessidade
de oficiais experientes como ele era, parecera-lhe uma esperança razoável — mas não com um dos homens a chamar-lhe continuamente
«Senhor Marquês».
Se Leroux sobrevivesse ao derramamento de sangue do dia seguinte, decidiu André, teria de lidar com ele. Tocou na algibeira da casaca
e respondeu:
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— Se tiver mandado, foi só para mim. Privilégios da patente, Leroux.
— Com isto, André inclinou-se e tirou o odre de vinho do joelho do
homem. — É bom que estejas sóbrio amanhã, soldado. Se não cumprires as tuas obrigações, serás dado como doente fingido e acusado de
desertor. Sabes bem o que acontece a seguir.
As três notas distantes de uma trombeta assinalaram a hora para
a reunião dos comandantes, e André esvaziou o vinho confiscado e
atravessou o campo até ao quartel-general. Pelo caminho, ainda ouviu
a conversa à fogueira atrás de si, Leroux a grunhir em desafio.
— Se aquele maricas nos levar a uma chacina amanhã, hei de
meter-lhe uma bala no bucho, nem que isso me custe a vida.
— Cala-te lá, Leroux — ralhou um dos sargentos de André, um
homem leal chamado Digne. — Preocupa-te com as tuas obrigações. Já
temos bastante trabalho com os sacanas da Renânia para nos ralarmos
com brigas entre nós. Entendido?

***
O calor em redor de Paris tinha amainado, e fazia mais fresco
nos bosques em redor de Valmy do que na cidade, mas, não obstante,
o ar dentro da tenda era quente e cediço. André entrou e deparou com
aquilo que já desconfiava: ele era um dos oficiais mais juniores presentes na reunião. Ficara admirado nessa tarde, quando recebera a convocatória do general Kellermann para comparecer.
— André de Valière! — Outro jovem capitão, chamado François
LaSalle, apareceu a seu lado, uma cara conhecida dos tempos do antigo
regime. Tal como André, LaSalle trajava casaca branca engomada com
fímbria e lapela azul-celeste. Os botões prateados descreviam uma
linha na frente da casaca, e ele tinha na mão esquerda o chapéu tricorne, revelando assim o cabelo preto que apanhara num rabo de cavalo
como o de André.
— LaSalle, como estás? — André deu um aperto de mão firme ao
amigo. Depois aproximou-se e sussurrou: — Atualmente é só «Valière».
LaSalle assentiu, pois compreendia.
— Pois sim, Valière. Quando chegaste?
— Esta manhã — respondeu André. — E tu?
— Antes do meio-dia — retorquiu LaSalle, apontando para a frente
da tenda. — Viste-os chegar ao campo?
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— Os batedores? — André assentiu. — Vi, até apanhei um trecho
do relatório. Parece que localizaram prussianos aqui perto.
— Notícias do teu irmão? — perguntou LaSalle.
— Por acaso, sim. Acabei de receber uma carta. Também está no
campo, algures.
— Que é do general Kellermann? — LaSalle olhou em redor da
tenda, e André também.
Na parte da frente da tenda havia uma secretária enorme coberta
de papéis: listas de divisões, relatórios de equipamento, ordens de
Paris. Dois mapas estavam pendurados na frente da tenda, as superfícies amplas e marcadas com tinta. O maior representava o leste de
França até ao Reno, onde estavam atualmente aboletados. O outro incluía todas as nações circundantes e fronteiras imperiais, sombreadas
num tom avermelhado.
O grupo reunido na tenda nessa tarde estava fardado em grande
proporção de branco e azul-celeste. Os poucos oficiais revolucionários da Guarda Nacional presentes juntavam-se à beira das conversas,
cofiavam os bigodes e lançavam olhares céticos aos colegas de postura
mais hirta. André pensou que, talvez depois do dia seguinte, assim que
todos encarassem a dura prova de terem de combater juntos, os dois
ramos do exército francês soubessem confiar mais um no outro.
Os batedores da cavalaria, de casaca verde, riam-se uns com os
outros, no canto frontal da tenda, como se acabassem de voltar de uma
caçada bem-sucedida no Bosque de Bolonha. Esse grupo tinha cumprido o seu dever nessa tarde, e estavam todos animados por isso, e pelo
facto de serem os primeiros a avistar o inimigo. Logo atrás deles, havia
membros da artilharia — uma parte desproporcionada do grupo, pensou André, e teve ainda mais vontade de encontrar Remy depois daquela
reunião. Ao centro estavam os oficiais, e os oficiais sem comissão, da
infantaria francesa, todos com ar mais ansioso do que os camaradas
da artilharia. Eram os homens cujas tropas ficariam frente a frente com
o inimigo prussiano, austríaco e hessiano no dia seguinte. Era o grupo
de André, e as rugas vincadas nos rostos pareciam refletir os nervos
que ele próprio sentia.
Calaram-se todos no momento em que a aba da tenda se abriu e
apareceu o pequeno vulto do general Charles Dumouriez, ladeado pelo
general Christophe Kellermann, de rosto cansado mas bem-parecido,
e um terceiro homem, que André não conhecia.
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— Quem é? — sussurrou ele quando os comandantes avançaram
para a frente da tenda.
— O terceiro? Nicolai Murat, conde de Custine. Brigadeiro-general
— respondeu LaSalle. André assentiu, pensando como é que LaSalle
sabia sempre dos mexericos e porque é que o nome Murat não lhe era
estranho. Murat. Já o teria ouvido?
Estes devaneios de André foram interrompidos quando o general
Kellermann se aproximou, sorrindo e dando palmadas nos ombros dos
homens que o rodeavam. Quando chegou mais perto do sítio onde
André se encontrava, fez um aceno de cabeça e esboçou um breve sorriso.
— Capitão, bem-vindo ao acampamento.
André ficou momentaneamente aturdido com o facto de o general o ter reconhecido, pois tinha acabado de chegar, mas conseguiu
balbuciar «Meu general» antes de o comandante prosseguir.
— Ele é bom nisto — observou LaSalle em voz baixa. — Deve
conhecer cada homem nesta tenda.
Enquanto Kellermann continuava as saudações, Dumouriez seguia à frente, uma máscara de calma estoica na cara. Era baixo, mas a
farda fortemente engomada e o olhar alerta indicavam um poder que
não era em nada diminuído pela pequena estatura física.
O terceiro comandante, o brigadeiro-general Murat, vinha atrás
de Kellermann e Dumouriez. André não o reconhecia, mesmo que o
nome não lhe fosse estranho. O homem tinha o cabelo preto apanhado
num rabo de cavalo, uma testa larga e uns olhos velados por pálpebras
pesadas. Olhos pequeninos, dois berlindes duros, da cor da água fria do
mar, mas que ardiam com uma intensidade formidável. Era alto, mais
alto do que Kellermann, e certamente mais alto do que Dumouriez,
e aproveitava a altura para contemplar sobranceiramente os homens
por quem passava. Quando chegou à frente da tenda, virou-se e viu
André a observá-lo. André engoliu em seco quando os olhos cinzentos
de Murat fixaram os seus por um instante, um arremedo de sorriso
escarninho a puxar os lábios do seu superior.
— Militares e cidadãos de França. — Charles Dumouriez estava
na frente da tenda diante dos dois mapas grandes. — Bem-vindos aos
ermos de Valmy. — Esticou o queixo num movimento rápido, que fez
as franjas das dragonas estremecerem-lhe nos ombros. — Encontramo-nos aqui, finalmente, na véspera da batalha.
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Os homens em redor de André mexeram-se, nervosos. A tenda
vibrava de nervos e excitação palpável.
Dumouriez olhou para a direita e fez um aceno de cabeça ao
colega.
— General Kellermann, pode dar início à reunião.
— Sim, meu general.
Kellermann, que estava encostado à secretária, endireitou-se e
bateu as palmas. O cabelo castanho já tinha alguns brancos e estava
apanhado num rabo de cavalo pouco apertado. Os olhos azuis afastados brilhavam numa cara estreita vincada pela experiência e concentração, embora ele não tivesse muita idade. Parecia que a ameaça
da batalha do dia seguinte pousara como um pesado manto de ansiedade em demasiados rostos dentro daquela tenda, mas o semblante de
Kellermann estava desanuviado.
— Cavalheiros — começou Kellermann, erguendo os braços numa
saudação quase paternal. — É bom vê-los aqui todos connosco. Como
sem dúvida já terão ouvido, os nossos batedores acabaram de regressar
ao campo. Parece que encontraram o inimigo.
LaSalle e André entreolharam-se enquanto Kellermann continuava.
— Já desconfiávamos de que não estávamos sozinhos nestes bosques. O duque de Brunswick e suas legiões já chegaram.
Ouviram-se murmúrios na tenda antes de Kellermann pôr a mão
no ar e as conversas se evaporarem.
— Até ao momento, os nossos soldados pouco mais mostraram
do que medo e pânico perante os nossos inimigos. Basta avistar as
linhas de batalha prussianas para que soldados sem treino nem disciplina desbaratem sem sequer dispararem um tiro. Cavalheiros —
Kellermann calou-se, pigarreou e fez um ar severo —, isso acabará
amanhã.
André e o resto dos homens ouviram atentamente Kellermann
conduzir a reunião. Tal como já constara a André, os prussianos estavam, de facto, acampados poucos quilómetros a oeste. Os exércitos
franceses tinham sido apanhados atrás dos prussianos, pelo que não
havia nada entre o duque de Brunswick e Paris. Os franceses avançariam no dia seguinte, na esperança de cercarem as forças aliadas e
de lhes cortarem as linhas de abastecimento e reforços antes de estas
poderem marchar sobre a capital e estrangular a Revolução.
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A batalha do dia seguinte começaria cedo, após a alvorada, com
uma barragem de artilharia pesada. Tal como André desconfiava, os
comandantes franceses tinham arregimentado mais canhões e pólvora
do que em qualquer das anteriores batalhas contra austríacos e prussianos. A batalha do dia seguinte, confidenciou Kellermann aos oficiais
reunidos, era a última hipótese de o exército francês impedir uma marcha inimiga sobre Paris.
— A batalha de amanhã será decisiva para a nossa Revolução —
disse-lhes Kellermann. — Se os prussianos tomarem a nossa capital,
não restam grandes dúvidas de que voltarão a sentar Luís no trono.
Dumouriez estava calado, só assentia. Kellermann calou-se antes
de levantar a cabeça, fitar os seus homens e concluir as observações.
— Além de todo e qualquer homem presente nesta tenda ser preso
ou enforcado, todos os direitos e liberdades recentemente conquistados para o povo desaparecerão com a mesma rapidez com que chegaram. Não exagero quando digo que são as vossas vidas e também a
própria existência da Revolução que estão em causa.
Quando Kellermann terminou, reinou um silêncio tenso dentro
da tenda. André olhou em volta e viu guardas e regulares a matutar
com semblantes empedernidos. A seu lado, LaSalle tamborilava com
as pontas dos dedos no queixo, a refletir. Na parte da frente da tenda,
Dumouriez pigarreou.
— Obrigado, Christophe — atalhou Dumouriez com um aceno de
cabeça, sem expressão ou sentimento aparente na cara. Depois virou-se para o terceiro oficial e perguntou:
— General Murat, tem algo a acrescentar?
Murat, que estivera absorto a cofiar a ponta do bigode escuro e
esticado durante toda a intervenção de Kellermann, descruzou os braços e virou-se para os casacas azuis ali presentes. Quando começou a
falar, André ouviu uma voz profunda e confiante de barítono, perfeitamente audível naquele espaço.
— Lutamos contra um exército de contratados, mercenários e
açougueiros monárquicos. Até podem estar mais bem treinados, mas
nós temos a justiça do nosso lado. — Murat dirigia-se agora aos guardas
maltrapilhos, cujas milícias rudes enfrentariam o primeiro embate no
dia seguinte. — Não duvido de que os nossos homens tenham coragem.
Esses voluntários das casacas azuis assentiam agora, orgulhosos
daquela atenção personalizada por parte de um brigadeiro-general.
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Agora Murat abria um sorriso e suavizava o tom.
— Os soldados de fardas molhadas, caras sujas, barrigas vazias,
corações cheios de fogo e vergas mais compridas do que mosquetes vão
deleitar-se ao ver um exército excessivamente confiante. — A tensão
acumulada dentro da tenda acabou com uma explosão de gargalhadas.
O general Murat pôs a mão no ar a pedir silêncio, olhou para o grupo reunido e voltou a Kellermann e Dumouriez. — Estamos preparados para
cumprir o nosso dever. Amanhã a nossa Revolução vai emanar da nação
francesa e do seu exército do povo e ser ouvida em todo o mundo civilizado.
— Vamos cumprir o nosso dever, cidadão Murat! — bradou um
dos guardas mais à frente, num tom presunçoso.
Murat assentiu.
— Ótimo. Não quero saber com que frequência querem descarregar as outras armas, assim que empurrarmos os prussianos de volta ao
Reno… Já todos sabem o que se diz daquelas alemãs.
Mais gargalhadas na tenda, ainda mais ruidosas.
André chegou-se a LaSalle.
— Parece otimista.
— Faz de conta — depreendeu LaSalle. — Só quer animá-los. Sabe
muito bem que, apesar da fanfarronice, muitos dos novos tremem nas
botas esfarrapadas.
Era verdade, pensou André, e talvez um incentivo à confiança em
corações vacilantes não fosse de desdenhar.
O general Kellermann permitiu que o burburinho se mantivesse
mais um pouco e depois ergueu as mãos a pedir silêncio.
— Vamos abordar uma coisa de cada vez, cavalheiros. O inimigo
ainda não teve oposição, muito menos derrota. A tarefa de amanhã não
será nada fácil.
— Era simplesmente para animar os ânimos, Christophe — disse
Murat, o sorriso torto a sumir-se. — Não duvido do empenho dos nossos bravos voluntários nem por um segundo.
— Eu também não, general Murat — disse Kellermann, olhando
para os líderes dos dois grupos na assembleia. — Mas também é
importante conhecer a parada. Não é vergonha sentir apreensão ou até
medo, mas, enquanto líderes, todos temos de dominar sentimentos e
de nunca os revelar aos nossos homens. Alguns deles estarão nervosos, porventura. Garantam-lhes uma boa noite de sono e esforcem-se
por afastá-los do vinho.
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Kellermann terminou a reunião e André apanhou uma vez mais
o olhar acerado de Murat. O general sorria, ainda contente com a piada
brejeira e a confiança que alguns homens mostravam claramente nele,
mas, quando encarou André, a animação sumiu-se-lhe da cara. André
desviou o olhar e virou-se para seguir os outros oficiais que saíam da
tenda. Sentiu uma tremura de mal-estar, uma sombra de um pavor
inexplicável.
Outra vez no exterior, respirou o ar fresco da noite. Reinava o
sossego, excetuando murmúrios nervosos à medida que os oficiais iam
saindo. André preparava-se para voltar para junto dos seus homens
quando ouviu chamar.
— Valière!
André virou-se e endireitou-se instintivamente quando viu o
general Kellermann aproximar-se.
— Meu general. — André fez continência.
— Que bom conhecê-lo finalmente, capitão.
— E ao meu general também. — Claro que André já vira o general muitas vezes, pois constava da legião há quase um ano. Porém, não
estava à espera de que o general o reconhecesse também, quanto mais
que soubesse o seu nome.
— Dumouriez disse-me que o capitão é jovem e que ainda não derramou sangue, mas que é promissor. Temos a sorte de contar consigo.
André tentou reprimir o ardor que ameaçava denunciar-lhe a surpresa e o prazer. Era lisonjeiro que dois generais o tivessem considerado, quanto mais conversado sobre ele.
— Obrigado, meu general.
— Já esteve em campo… no antigo… — Kellermann calou-se e,
por instantes, o seu semblante perdeu a compostura e a autoconfiança
que eram seu apanágio. — Formou-se na academia militar de Brienne,
não foi?
— De facto, meu general. — André empertigou-se, admirado pelo
facto de o general ter conhecimento das suas habilitações. — Concluí
a formação há quatro anos.
— Eu próprio sou de Brienne. Longa vida ao leão de ouro. —
Kellermann ofereceu um vislumbre de um sorriso moderado. — O capitão é do Norte, não é?
— Sim, meu general, a minha família era da Normandia. — André
não disse mais.
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O mais provável era que Kellermann soubesse do segredo: André
provinha da aristocracia latifundiária da costa setentrional, as terras
e o título eram anteriores à expulsão dos britânicos da Normandia.
Mas não havia necessidade de alardear a culpa da sua hereditariedade.
Além disso, o próprio Kellermann encontrava-se em situação análoga,
tendo renunciado às suas terras e ao título de conde de Kellermann no
dealbar da Revolução.
— Ouvi falar da sua… desventura — continuou Kellermann em
voz baixa, quase inaudível. — Sabe, tive a honra de conhecer o seu pai.
Apesar do esforço para ficar impassível, André estava boquiaberto.
— O… meu general conheceu-o?
Kellermann assentiu.
— Também em Brienne. Estava vários anos à minha frente, mas
admirava-o muitíssimo. Se me permite dizê-lo, era um bom homem.
André pestanejou, preparando-se para o já conhecido embate de
dor, tristeza e uma sensação nova e estranha, talvez culpa, a rasgar-lhe
as entranhas, a queimá-lo como um ferro em brasa. Não pôde deixar de
recordar a imagem do rosto do pai da última vez que o vira. A noite em
que o pai mandara a mãe para Inglaterra, a noite em que suplicara aos
filhos que ficassem no exército e mudassem de apelido, na esperança
de que esses dois atos bastassem para salvar os filhos da mesma sina.
— Já o transtornei com tais lembranças, é óbvio. Desculpe — disse
Kellermann, num tom mais brando.
— Não há necessidade, meu general. — André respirou profunda
e compassadamente e tentou falar num tom firme: — Obrigado, meu
general.
— Era um bom homem — repetiu Kellermann após uma pausa.
— De facto.
— Mas são dois filhos, se não estou em erro?
André assentiu.
— Sim, eu e o meu irmão, Remy. Acabei de saber dele. Está cá,
no acampamento da artilharia com o 13.º Regimento. Aliás, pensei ir à
procura dele antes do toque para recolher.
Kellermann assentiu, os olhos claros a mostrarem compaixão.
— Pois vá, e fique sabendo que estamos contentes por termos
dois… Valières na nossa companhia. Amanhã precisaremos bastante
do seu irmão e seus camaradas da artilharia. As armas deles poderão
fazer toda a diferença.
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André assentiu, aliviado por voltar ao tópico da batalha, comparativamente mais fácil de abordar.
— Então este será o seu primeiro gostinho de combate, capitão
Valière? — Kellermann fez sinal para que André o acompanhasse, e os
dois afastaram-se da tenda do comando.
O acampamento estava agora alumiado pela luz de uma meia-lua e uma dezena de fogueiras, e mergulhado num silêncio feérico,
tirando alguns murmúrios de conversa sem humor. Um cavalo relinchou na direção do bivaque da cavalaria.
André parou e ficou encabulado quando respondeu:
— Sim, meu general, já ando em marchas e manobras há anos,
claro, mas ainda nunca com o inimigo à vista.
— Decerto o capitão Valière está impecavelmente preparado. —
Kellermann olhou para André e calou-se um momento. Os olhos desfocaram-se, como que perdidos num devaneio, e, por momentos, André
não soube se devia colmatar o silêncio com um comentário. O general
como que despertou e inclinou-se para a frente. — Lembre-se disto,
capitão: quando a imaginação começar a encher-se de visões horríveis
e da sua própria morte iminente, o seu espírito tem de dominá-la e ser
o mais forte dos dois. Caso contrário, o medo infiltra-se e ganha raízes,
e o capitão deixará de pensar ou agir. Não se esqueça das manobras e
diga a si mesmo que a vitória está à sua frente.
— Sim, meu general — disse André.
Com um sorriso encorajador, Kellermann pegou na mão de André
e continuou:
— Boa sorte. Não fique envergonhado se molhar as calças. A maioria nunca admitiria, mas muitos dos que enfrentam o primeiro batismo
de fogo também enfrentam o batismo da própria urina. — Com isto, o
general virou-se e entrou no negrume da noite caída, deixando André
a sós.
Ficou ali algum tempo, a mente a assimilar a conversa que acabara de ter.
O general tinha-o procurado a ele, conhecera o seu pai e a sua
família. Que pena Remy não estar ali para assistir. O irmão mais novo
nunca acreditaria que aquilo se passara.
— Valière, ao que me parece? — André sobressaltou-se com aquela voz profunda que o despertou do devaneio. Acercou-se dele um vulto
alto com rabo de cavalo escuro, saído das sombras foscas.
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— General Murat. — André bateu os calcanhares e fez continência. Esforçou-se por conter a surpresa de ter oportunidade de falar pessoalmente não só com o general Kellermann, mas também com Murat.
O general retribuiu a continência e André relaxou um pouco.
— Ouvi parte da conversa com Kellermann. Então é filho do Bom
Homem de Valière?
André encolheu-se involuntariamente e baixou o olhar. Parecia
que aquele tópico nunca mais acabava.
— Sou, meu general. Ele já não é vivo. — André refreou o ímpeto
de dizer que renunciara ao título e que abraçara a causa da Revolução.
Deixou Murat continuar.
— Kellermann falou do seu pai com simpatia… mas também,
Kellermann fala com simpatia de quase toda a gente. Nunca se sabe
o que é verdadeiro e o que é, bem, o encanto daquela personalidade
demasiado generosa. — André alternou o peso do corpo nos pés, mas
não disse nada. — Terei ouvido bem que o capitão Valière ainda não
esteve com o inimigo em combate?
— Assim é, meu general.
Murat exalou entredentes e ouviu-se um assobio agudo.
— Tenha cautela, e não se deixe levar por cantigas e rimas: estes
homens marcham e cantam a Marselhesa com admirável espírito, mas
fico a pensar: terão visto o que uma rajada de metralha pode fazer a um
homem? A batalha não tem glamour nem beleza.
André assentiu e aperrou os lábios. Calculou — teve esperança
— que, quanto mais depressa deixasse o general botar discurso, mais
cedo cada qual iria para seu lado e ele poderia procurar o irmão.
— Ainda me lembro da minha primeira comissão, perto de
Warburgo. — A voz de Murat soou mais profunda. Continuou e fitou
André, o cinzento da íris a refletir o luar. — Uma bola de canhão com
mais de cinco quilos penetrou na barriga do meu cavalo e eu caí por
entre as duas metades do corpo. Fiquei coberto de tripas e de bosta de
cavalo.
André fez um ruído instintivo, uma espécie de grunhido, e Murat
olhou-o com apreço. Por baixo do bigode fino, o general revirou os
lábios num sorriso matreiro e sem alegria.
— Mas depois piorou — continuou ele. — Estoiraram os miolos
ao comandante do meu batalhão e eu fiquei a mandar em trezentos
homens no assalto a uma bateria hanoveriana.
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André engoliu em seco, tentando manter uma máscara de compostura serena. Murat arqueou as sobrancelhas escuras e aproximou-se de André.
— Os soldados… até podem ser gente simples, mas têm instinto.
Sentem o medo. Não há homem que tresande mais a medo do que um
oficial jovem e inexperiente que nunca defrontou o inimigo.
André endireitou bem os ombros e fitou a água fria do mar dos
olhos de Murat.
— Bem, meu general, esforçar-me-ei por demonstrar o contrário.
Murat estudou a cara de André um momento, antes de voltar a
falar.
— Esperemos que sim — acabou por dizer, com o mesmo sorriso
que exibira durante a reunião. — Bem, vá lá descansar, capitão. Sabe-se
lá a provação que será amanhã.
— Sim, meu general. — André fez continência e Murat virou
costas.
O comandante parou e olhou mais uma vez para trás.
— Capitão?
— Meu general?
— Amanhã não mije nas calças.
André assentiu, fez outra continência e virou-se na direção oposta
à do general. Assim que se afastou o suficiente e a escuridão se espalhou entre eles, André deu pontapés na terra. Retesou o queixo, exalou
pelo nariz e rosnou.
— Mijar nas calças! — André estava tão abalado pela conversa, pela
hostilidade aparentemente inexplicável do superior, que nem reparou
no vulto que se aproximava, indo de encontro a ele.
— Veja lá por onde pisa, está bem? Sacana trapalhão! — A escuridão não deixava ver a cara do homem que lançara o insulto, mas a voz
ouvia-se bem.
André acusou o insulto e empederniu-se todo. O vulto já virara
costas e se afastara, mas André não podia aceitar tal insubordinação.
— Soldado! — berrou André. — Atenção! Apercebe-se de que acabou de insultar um oficial?
Avançou para o homem, que estava agora muito quieto. André
aproximou-se e viu a cara do infrator. O reconhecimento atingiu-o
como um relâmpago, e não conseguiu suster uma gargalhada espantada.
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— Remy, seu bobo estúpido e insubordinado! — Levantou a mão
e deu um tabefe na bochecha do irmão, na brincadeira. A recuperar do
tabefe, Remy Valière mostrou reconhecer André também e atirou-se
ao irmão, puxando-o para um abraço que logo passou a briga, e os dois
irmãos deitaram-se um ao outro ao chão.
André conseguiu esgueirar-se. Remy até podia ser o mais bem-parecido dos dois, mas André sempre se saíra melhor nas brigas. Em
poucos segundos, já prendera Remy com um golpe mata-leão, retivera-o e apertara-o o suficiente, sem o sufocar.
— Insultaste um capitão, Remy. Sabes o que eu te podia fazer?
— Saber, não sei, meu capitão. O meu capitão acabou de entrar
na farda de capitão. O que é que me pode fazer?
André soltou Remy e este levantou-se, a sorrir e a olhar para o
irmão mais velho.
— Depois de amanhã já não serei inexperiente — disse André,
sacudindo a casaca, num tom defensivo. — Amanhã, por esta altura, já
todos seremos muito mais experientes.
— E muito menos sóbrios, amanhã à noite — retorquiu Remy.
— Se ainda formos vivos.
André olhou para o irmão. Embora um pouco mais baixo do que ele,
era uma bela figura fardada. Sempre gozara de popularidade entre as
senhoras. Até a mãe deles favorecera Remy, e André admitira isso a si
próprio há muito. Remy tinha a personalidade jovial e a beleza da mãe,
e André parecia-se mais com o pai, no temperamento e na aparência
sisuda. O irmão tinha cabelo alourado, o de André era castanho-claro.
Remy tinha olhos azuis e André herdara os olhos cor de amêndoa do pai.
— Remy, estou a falar a sério!
— Estás sempre a falar a sério.
— Remy, não podes andar pelo campo a falar daquela maneira.
Se tivesses usado tal linguagem com qualquer outro oficial, apanharias
vinte vergastadas. Ou pior, ficarias numa cela em Paris.
— Não te aflijas, mano velho, eu sabia que eras tu. Quem mais
andaria com um ar tão taciturno, absorto em preocupações?
André suspirou. O irmão tinha razão. Estava completamente distraído depois das invulgares conversas que tivera com Kellermann
e Murat.
— Tens tido notícias da mãe? — Remy mudou de assunto, e a
cara já não mostrava o habitual semblante inconsequente.
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— Não, e tu?
Remy abanou a cabeça, suspirando.
— Há vários meses que não. Da última vez, ela ainda estava a salvo
em Londres. Porque te parece que ela deixou de escrever?
André baixou o olhar, tirando um torrão da farda branca. Era estranho, pensou, não haver notícias da mãe. Mesmo em alturas de
tumulto, ele acreditava que a mãe tentaria afincadamente fazer chegar
correspondência aos filhos. Porém, nada. Há meses que não chegava
qualquer carta.
— É melhor para ela assim — declarou André, num tom descontraído propositado. — Está a salvo em Londres, à espera de que as coisas acalmem por aqui. — Também era melhor para ela não saber que
os dois filhos marchavam para a batalha no dia seguinte, mas André
não acrescentou isso.
— Se as coisas acalmarem por aqui… Mas tu recebeste a minha
carta, mano velho?
— Recebi, e ia à tua procura. Estás acampado onde?
— Estou com a bateria principal do outro lado deste campo, perto
da linha da cumeeira ocidental. Devias ver, André, deve ser a maior
concentração de canhões que este país jamais viu desde Joana d’Arc.
— Ainda bem. Ao que parece, vamos precisar.
— Sim, o que é que ouviste? — perguntou Remy, cruzando os
braços.
— Venho mesmo agora da rnião com os generais Kellermann,
Dumouriez e outros. Os prussianos estão à nossa espera a oeste.
— A oeste? Mas não sabem que assim têm caminho livre até
Paris?
— Parece que nos querem defrontar primeiro, garantir que as
linhas de abastecimento estão seguras antes de marcharem sobre a
capital.
— Olhem só para ti, todo altaneiro com relatórios de generais. —
Remy sorriu e deu um soco no ombro do irmão. — O meu irmão em
reuniões com o próprio general Kellermann.
— A propósito — disse André, desviando-se dos socos de Remy
—, já ouviste falar num general Murat?
— Nicolai Murat? — Remy assentiu. — Claro que sim.
André franziu o sobrolho.
— Quem é ele?
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— Um herói. — Remy inclinou a cabeça para um lado. — Os homens chamam-lhe General Bigodaça.
— Sou eu quem vai às reuniões, mas tu é que sabes sempre dos
mexericos — retorquiu André. — Qual é o historial dele?
Remy encolheu os ombros.
— Matou montes de Bifes na América. É conde, mas ninguém
odeia mais a nobreza do que ele.
— Que sentido é que isso tem?
Remy tornou a encolher os ombros.
— E alguma coisa tem sentido atualmente? Não são propriamente
tempos racionais.
André assimilou a resposta do irmão, pensando no que se passara
na tenda, no bigode preto retinto do superior, nos lábios finos e franzidos, e no olhar duro e frio com que o fitara.
— É muito popular entre os da Guarda Nacional e os revolucionários — continuou Remy. — Visto como um deles. Piadas porcas
também, pelo que me tem constado. — Remy sorriu.
André também sorriu.
— Lá isso também vi.
Ouviu-se tocar o recolher obrigatório no acampamento, sinal para
apagar as fogueiras e para se deitarem, e os homens começaram a instalar-se em pilhas de mantas e em paletes.
— É melhor voltar para o campo da artilharia antes que me perca
e vá parar ao campo prussiano — disse Remy, pondo o chapéu tricorne
na cabeça.
— Deveras. Darás com o caminho?
— Creio que sim — respondeu Remy. — Se ouvires disparos e
imprecações em alemão, já sabes que fui parar ao sítio errado.
— Rala-me mais que vás parar à taberna mais próxima.
— Taberna? Eu? — exclamou Remy, fazendo-se indignado.
— Nunca me passaria pela cabeça pôr os pés numa taberna antes de
uma batalha.
— Ótimo.
— Esta noite, para mim, só o bordel.
André riu-se com relutância, mas ficou imediatamente sério. Pôs
a mão no ombro do irmão e falou em voz baixa.
— Que Deus esteja contigo amanhã, Remy. — Calou-se para
dominar a tremura na voz. Não era altura de dizer o que ele queria
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verdadeiramente: «Tu és tudo o que me resta neste mundo.» Em contrapartida, pigarreou e disse, sem inflexões na voz: — Tem cuidado
contigo.
Remy lançou a cabeça para trás, num gesto de desafio.
— Os duques prussianos sabem apreciar a beleza. Nunca matariam alguém bonito como eu. Já tu, André, por outro lado, poderás ter
sarilhos.
André teve de se rir.
— Promete-me só que tens cuidado. — Depois aproximou-se e
sussurrou ao irmão mais novo: — Por amor de Deus, boa pontaria com
as canhoneiras.
— De certeza. A nossa bateria vai à frente, não pode falhar — disse
Remy, dando palmadas nas costas do irmão. — Verdade seja dita,
amanhã os nossos canhões vão semear o inferno na terra. Coitados
daqueles sacanas, nem sabem o que os espera.
— Tem cuidado contigo, Remy.
— Tu também, mano velho.
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