


«O texto hebraico recorre, em geral, a duas palavras para 

descrever a aparência das pessoas. Uma delas, “yapeh”,  

é um termo bastante suave, que significa “bonito”. A outra, “tob”, 

quando aplicada à aparência de uma mulher, tem o sentido de 

“sensual”; o termo descreve uma mulher que é tão bonita,  

que desperta o desejo dos homens que a veem.»

Sue Poorman Richards e Larry Richards,  

autores de Every Woman in the Bible

A beleza nem sempre é uma vantagem para a mulher  

que a possui. Há circunstâncias em que pode atraiçoá-la,  

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

e até de risco de vida.

Este romance conta a história de uma mulher tob.
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«A luz que se esconde

Nos olhos de uma mulher

Tem sido a perdição do meu coração.»

Thomas moore
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Capítulo Um

Hadassa

O 
leitor pode achar que me conhece, mas como seria isso pos-

sível? A minha história já foi relatada por outros, que, em 

geral, traçam de mim uma imagem agradável. Mas, a não 

ser que seja a própria a falar, nunca ninguém compreenderá na sua 

totalidade os acontecimentos de uma vida… e os recantos secretos do 

coração de uma mulher.

A minha primeira infância foi, e não foi, semelhante à das outras 

meninas do meu tempo. A minha família não era nem mais abas-

tada nem mais pobre do que as famílias das outras crianças de Susa. 

Os primos que me educaram não eram nem mais nem menos cari-

nhosos do que os pais das minhas amigas. E, quando me via refle-

tida no círculo de bronze polido que servia de espelho à Miriam, eu 

percebia que não era nem mais nem menos bonita do que as outras 

raparigas da nossa comunidade judaica.

Acontece, porém, que, se as meninas da minha idade se encanta-

vam com as bonecas, e as crescidas ansiavam por ver Jerusalém, eu 

sonhava em ser rainha.

Não queria ser a rainha, naturalmente. A minha ambição não era 

como a de certos homens que conheci mais tarde, homens amar-

gos que tinham gelo nas veias. Não sabendo o que era o poder, não 

o desejava; vivendo bem alimentada e bem vestida, não cobiçava 

riquezas.
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O que eu queria era ser bela. Desde muito nova que tinha cons-

ciência de que há certas coisas que ostentam uma aparência de per-

feição — um arranjo de flores no peitoril de uma janela, uma fiada 

de nuvens translúcidas passando a correr diante de uma Lua muito 

redonda sobre um céu de veludo negro, um lótus que começa a desa-

brochar. E numa ou noutra ocasião em que o meu primo murmurava 

qualquer coisa ao ouvido da mulher, os olhos dela brilhavam — o sor-

riso moldava-lhe o rosto numa forma suavemente mais curva e a 

 alegria tornava-lhe a expressão de tal maneira atraente, que eu ficava 

sem palavras.

Eu adorava a Miriam e aquele seu encanto fugaz, mas o que queria 

para mim era uma beleza que não desaparecesse com uma fúria ou 

uma doença, nem com o passar dos anos. E, como era do conheci-

mento geral que só as mulheres mais belas do mundo podiam casar-

-se com os reis, o que eu mais desejava era possuir a beleza duradoura 

e a perfeição de uma rainha.

Se tivesse nascido com feições mais atraentes, talvez não me sen-

tisse tão fascinada com as aparências exteriores. Porém, quando em 

criança contemplava o bronze polido, analisava cuidadosamente os 

meus olhos — que achava grandes demais para o tamanho da minha 

cara — e o meu nariz, que se tornava fino como uma lança quando eu 

sorria. Além disso, tinha os dentes demasiado grandes, o cabelo baço 

e os pés desproporcionais. Impressionada com tão grande número de 

imperfeições, erguia os olhos para o Céu, e pedia ao Santo de Israel 

que me concedesse ser bela, por muito fugaz que tal dom pudesse ser.

Essa oração intensificou-se quando conheci uma rainha a sério.

Certo dia, eu e a Miriam andávamos às compras no bazar da Porta 

do Rei, embora eu tivesse pedido para ficar em casa. Parecia-me que, 

aos 11 anos, já tinha idade para ficar sozinha, e, além disso, quem se 

lembraria de me ir incomodar? A casa onde vivia com o meu primo 

Mardoqueu e a mulher dele, a Miriam, ficava a meio de uma rua 

ocupada por judeus de ambos os lados — mercadores, joalheiros, 
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banqueiros e escribas. Muitos dos nossos vizinhos faziam as suas 

transações comerciais no pátio de casa, de maneira que, se alguém 

se atrevesse a incomodar-me, bastava-me gritar, que imediatamente 

veria aparecer a cara curiosa de meia dúzia de amigos por cima do 

muro do nosso pátio.

Fui a arrastar os pés até ao bazar, mas a vivacidade que reinava no 

mercado animou-me; dos dois lados de uma rua bastante comprida 

sucediam-se as bancas de mercadores, agricultores e artífices, com 

centenas de pessoas a andar de um lado para o outro. Era possível 

encontrar de tudo naquele bazar, desde que se tivesse os bolsos cheios 

de talentos de prata e tempo para explorar as lojas.

Eu tinha os bolsos vazios, mas tinha tempo de sobra. E, enquanto 

a Miriam regateava com o vendedor de fruta, aconcheguei o lenço da 

cabeça para me proteger do sol, e fui andando por entre a multidão, 

observando atentamente os produtos que se encontravam à venda em 

cada uma das bancas.

A certa altura, ergui os olhos para o fundo da rua, para o local onde 

se encontravam vários funcionários do rei, trabalhando num com-

plexo que dava pelo nome de Porta do Rei. Esses homens ocupavam 

uma longa sequência de armazéns, erguidos na base da fortaleza real, 

ao lado de uma das escadarias que iam dar ao palácio do monarca. 

Dentro desses armazéns de pedra, dezenas de escribas e contabilis-

tas recebiam os tributos dos cidadãos de Susa e distribuíam bens do 

tesouro do rei. O Mardoqueu trabalhava num desses escritórios, onde 

labutava para o soberano seis dos sete dias da semana; como ele sabia 

que a Miriam e eu tencionávamos ir ao mercado a meio do dia, eu 

estava com esperanças de que ele viesse cá fora cumprimentar-nos.

Vi-o sair de uma das portas e dirigir-se ao mercado, e sorri. Ele 

ergueu a cabeça, avistou-me e fez-me um leve aceno de mão. Deu 

um passo em direção a mim, mas nesse momento aproximou-se dele 

outro homem, que o agarrou pela manga e começou a protestar sobre 

um assunto qualquer.
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Não querendo interrompê-los, voltei para junto da Miriam, e pus-

-me desesperadamente à procura de qualquer coisa que fosse mais 

interessante do que as tâmaras estragadas. O bazar estava especial-

mente apinhado, carregado de sons, odores e personagens peculia-

res. Uma cacofonia de sons de animais acompanhava o coro de vozes 

humanas — zurros de burros, o martelar dos cascos de um ou outro 

cavalo, a conversa ininterrupta de um macaco dentro de uma gaiola 

e os ganidos de vários cães magricelas que corriam de um lado para o 

outro aos nossos pés, à procura de migalhas que tivessem caído sobre 

as lajes. Os soldados do numeroso exército do rei abriam caminho por 

entre a multidão trocando gargalhadas e olhando de través qualquer 

mulher que tivesse a ousadia de trocar um olhar com algum deles. 

Além dos habituais comerciantes apregoando as suas mercadorias, 

viam-se mulheres persas de túnicas coloridas e crianças chorosas ao 

colo, que tentavam regatear com os artífices.

O que mais me fascinava ali no mercado eram as mulheres persas 

com os seus bebés. Eu adorava crianças e esperava ter uma dúzia de 

filhos. As mulheres de Susa — que tinham sido elamitas antes 

de Ciro, o Grande as ter transformado em persas — eram diferen-

tes das mulheres do meu bairro: pareciam mais livres, mais felizes, 

e vestiam -se com um certo luxo, uma tendência que refletia o seu 

gosto por cores intensas, tecidos luxuriantes e acessórios reluzentes.

As mulheres judias que eu conhecia não eram propriamente des-

pojadas — pelo contrário, faziam o possível por ficarem bonitas para 

os maridos —, mas tinham um gosto mais contido, como se receas-

sem ser acusadas de vaidade; e, dada a trágica história do nosso povo, 

eu chegava a perguntar-me se não teriam receio de parecer demasiado 

felizes. Falavam muitas vezes do exílio e da nossa bela  Jerusalém, 

agora em ruínas. E agradeciam a HaShem1 o facto de o Templo ter 

sido reconstruído por uma mão-cheia de judeus, mas eu bem  percebia 

1 Termo que designa Deus no judaísmo. [N. T.]
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pelas suas conversas que consideravam a obra de  Zorobabel um triste 

substituto da obra-prima de Salomão.

Ainda à espera do Mardoqueu, dei meia-volta e pus-me a observar 

um homem que estava a negociar com um mercador de tapetes na 

banca ao lado; o comprador não gostava da cor da carpete que o outro 

tinha estendido diante dele. O homem tinha uma pronúncia que eu não 

reconheci, mas que o Mardoqueu teria reconhecido; o meu primo falava 

com viajantes todos os dias, porque Susa, tal como a própria  Pérsia, era 

uma miscelânea de nacionalidades. Com efeito, os medos e os persas 

tinham conquistado o mundo por assimilação, empunhando a espada 

apenas o tempo necessário para obrigar os governantes dos reinos rivais 

a submeterem-se à sua lei. Ao contrário dos babilónios, que haviam des-

truído a nossa cidade sagrada e levado o nosso povo para o cativeiro, 

exigindo-nos depois que prestássemos culto às suas imagens, Ciro, 

o Grande, e os seus sucessores, Cambises e Dario, não tinham forçado 

os estrangeiros que viviam no império a conformar-se com os costumes 

persas. Fazia tudo parte do plano de HaShem, como o Mardoqueu me 

recordava com frequência, porque fora o próprio  Adonai a elevar Ciro, 

para nos libertar do cativeiro babilónio e abrir a possibilidade de alguns 

membros do nosso povo regressarem a Jerusalém.

Mas nem toda a gente tinha meios ou vontade de regressar a uma 

terra em ruínas. Havia milhares de judeus espalhados por todo o impé-

rio, incluindo a nossa comunidade de Susa, que era bastante significa-

tiva. Na opinião do Mardoqueu, Adonai queria que nós continuássemos 

onde estávamos, embora não conseguisse explicar porquê.

Eu não me imaginava a viver noutro lugar senão Susa. A terra 

era linda, o clima, confortável, e o bazar, fascinante. Eu adorava ir ao 

mercado e passar a mão ao de leve pelos tapetes e tecidos de cores 

vibrantes. Adorava a liberdade de que o nosso povo usufruía, e gos-

tava especialmente de viver à sombra do palácio real.

Postei-me ao lado da Miriam, qual filha respeitadora, fingindo 

ouvir a sua troca de palavras com o vendedor de fruta. Mas o meu 
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olhar vagueava e, quando a cortina cintilante de uma liteira que se 

aproximava me chamou a atenção, a curiosidade fez-me esquecer as 

boas maneiras.

Não consegui ver quem seguia na liteira, mas vi bem as fitas dou-

radas e prateadas presas aos quatro postes verticais, que flutuavam 

com o sopro da brisa. O misterioso viajante ia acompanhado por 

oito guardas de uniforme, quatro à frente, dois de lado e dois atrás, 

todos eles empunhando lanças e de espada à cintura. Via-se um nono 

homem — que não estava fardado de soldado, mas envergava uma 

túnica branca com capuz — caminhando a par da liteira, que incli-

nava frequentemente a cabeça na direção da cortina, como se esti-

vesse a ouvir alguém a falar-lhe.

Tendo nascido na cidade real, era frequente ver liteiras e carrua-

gens. Mas nunca tinha visto nada que se parecesse com aquela escolta, 

e a minha curiosidade não tardou a transformar-se em deslumbre: 

quem seria o homem ou a mulher que se deslocava em semelhante 

luxo, e na companhia de tantos guardas? Para ter um meio de trans-

porte daqueles, tinha de ser uma pessoa rica e importante. Até era 

possível que o misterioso ocupante fosse membro de uma das sete 

famílias nobres da Pérsia.

Puxei pela manga da Miriam, na esperança de que ela me desse 

alguma pista, mas a minha prima estava completamente imersa na 

sua discussão com o vendedor das tâmaras. E foi assim que, vendo 

a carruagem a aproximar-se, decidi contrariar todas as regras de eti-

queta que ela me tinha incutido.

Quando vires uma pessoa de um nível social superior, inclina-te e sai-

-lhe da frente.

Pelo contrário, pus-me em bicos de pés, para ver melhor.

Quando deparares com uma pessoa de certa idade, ou uma pessoa de 

um nível social ligeiramente superior, dá-lhe um beijo no rosto.

Eu avancei sorrateiramente para a clareira que se tinha aberto 

diante dos guardas.
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Quando deparares com uma pessoa de um nível social muito superior, 

prostra-te no chão.

Em vez de me baixar, como toda a gente, eu deixei-me ficar de pé, 

olhando em frente, fascinada com a possibilidade de o meu caminho 

se cruzar com o de um membro da nobreza.

A Miriam voltou-se e apanhou-me com os olhos arregalados e 

boquiaberta.

— Hadassa!

Aquele sussurro em tom de censura recambiou-me à realidade: 

ajoelhei-me nas pedras do lajedo e engoli em seco ao perceber que a 

liteira tinha parado diante de mim. Sobre a área circundante caiu um 

pesado manto de silêncio, calando todos os mercadores; até as gali-

nhas que estavam presas do outro lado da rua pararam de cacarejar.

Lentamente, comecei a erguer a cabeça para ver que estragos tinha 

causado.

O homem esguio e de cara rapada que seguia a pé ao lado da car-

ruagem olhou para mim, mas logo a seguir desviou o olhar para o 

Mardoqueu, que se dirigia a nós a passos largos.

— Bom dia, meu amigo — disse ele, num tom agudo e aflautado. 

— Espero que os deuses estejam a tratar-te bem.

O meu primo baixou a cabeça, correspondendo ao cumprimento 

do homem, e posicionou-se ao meu lado.

— Bom dia, Harbona — respondeu, fazendo uma rápida vénia. 

E, endireitando-se, sorriu-lhe. — Mudaram-te as atribuições?

Eu fiquei a olhar para eles, tentando pensar a grande velocidade: 

o Mardoqueu conhecia aquele homem? Isso queria dizer que talvez 

a carruagem tivesse parado para cumprimentar o meu primo, e não 

para me dar um raspanete pela minha falta de cortesia.

O Harbona soltou uma gargalhada.

— O rei tem outros eunucos à sua disposição, mas gosta que seja 

eu a fazer a escolta neste género de passeios. Tem muito cuidado com 

a guarda dos seus tesouros.
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O homem conhecia o rei? E o que era um eunuco?

Qual criança a quem não ensinaram boas maneiras, eu olhei fixa-

mente primeiro para o meu primo, depois para o homem alto da 

túnica branca. De onde é que ele conhecia o Mardoqueu? A túnica 

que trazia vestida era de linho fino e de bom corte, o que queria dizer 

que ele era rico. Mas, nesse caso, porque não andava de liteira?

Não tive tempo para ficar a pensar naquelas perguntas, porque 

nessa altura a cortina da liteira agitou-se e uma voz feminina preen-

cheu o silêncio.

— Bom dia.

Uma mão coberta de joias afastou o tecido iridescente, dando a ver 

um cabelo muito negro, uns olhos grandes, maçãs do rosto salientes e 

um par de lábios esculpidos na perfeição. O tesouro que o rei tão cui-

dadosamente protegia era a mulher mais bonita que eu jamais tinha 

visto. Era ainda mais impressionante do que as imagens de Sara de 

Abraão e de Raquel de Jacob que eu tinha guardadas na minha mente…

Ao ouvir aquela voz, tanto o Mardoqueu como a Miriam se ajoe-

lharam. Eu permaneci de joelhos, mas continuava sem perceber por 

que motivo tínhamos de nos colocar naquela posição em pleno bazar. 

Aquela mulher era provavelmente uma concubina e toda a gente 

sabia que o rei tinha centenas delas.

Levantei a cabeça a tempo de ver a bela passageira olhar de relance 

para a Miriam e a seguir fixar a sua atenção no Mardoqueu.

— Não pude deixar de reparar na tua filha. Ela é um encanto.

O meu primo ergueu a cabeça e lançou um sorriso amável à 

mulher.

— É uma grande amabilidade reparar na minha família. A pequena 

não é minha filha, embora a minha mulher e eu a tenhamos educado 

como se fosse nossa. É filha do meu tio, que morreu vários anos antes 

de o rei ascender ao trono.

Pestanejei. O meu primo estaria mesmo a falar com a rainha? E a 

rainha estaria mesmo a falar sobre mim? Não podia ser.

Ester Beleza Real.indd   16 29/07/19   12:46



EstEr: BElEza rEal

17

Voltei a baixar a cabeça e formulei um desejo: tornar-me invisível 

naquele instante. Tinha estado a olhar atentamente para a liteira real, 

a fixar boquiaberta, qual escrava mal-educada, a mulher do homem 

mais poderoso do mundo. O que eu merecia era comer terra, era ras-

tejar junto ao chão até ao final dos meus dias, era ser obrigada a subir 

a escadaria de joelhos, até começar a sangrar…

Antes de eu ter oportunidade de afirmar que estava disposta a 

cumprir qualquer penitência que me fosse imposta, a mulher voltou 

a falar.

— Será uma bela esposa para qualquer homem. Tenho andado à 

procura de noiva para o meu primogénito, o príncipe herdeiro. A tua 

filha não pode ser mulher do rei, naturalmente, mas talvez agradasse 

ao Dario como concubina.

Maravilha das maravilhas — estaria ela a propor-me que fosse 

viver para o palácio? Porém, antes de eu conseguir lançar à Miriam 

um olhar esperançoso, o Mardoqueu respondeu em tom firme:

— Lamento muito, minha rainha, mas a minha prima está prestes 

a ser prometida a um homem bom do nosso bairro. Como certamente 

compreenderá, estas combinações têm de ser respeitadas.

— Ah, sim?

Eu não me atrevi a erguer a cabeça, mas nem por isso deixei de 

ouvir a Miriam a suster a respiração. Do outro lado, vi a mão do 

 Mardoqueu fechar-se, formando um punho cerrado atrás das costas.

Cheia de esperanças, atrevi-me a lançar um olhar para a liteira, e 

detetei a expressão de pena que atravessou rapidamente as feições 

perfeitas da rainha. Logo a seguir, porém, ela voltou a sorrir.

— O homem que a tomar como esposa será abençoado pelos deu-

ses. Podes dizer-lhe que fui eu que o disse.

E baixou a cortina, pondo fim à conversa. O homem da barba, que 

era, aparentemente, criado dela, inclinou levemente a cabeça na dire-

ção do Mardoqueu e deu uma ordem aos carregadores, que endireita-

ram os ombros e avançaram. Mas eu segui-o com o olhar e não pude 
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deixar de notar, quando ele se voltou para trás, que tinha um sorriso 

no canto da boca… como se estivesse a rir-se por dentro.

Muito provavelmente, a ideia de que eu seria adequada para casar 

com o príncipe divertia-o.
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Capítulo Dois

Harbona 

N aturalmente, quando conheci a jovem prima do Mardoqueu, 

a minha vontade foi rir-me dela. Embora fosse boniti-

nha, a rapariga estava tão obviamente impressionada com 

a rainha, que não podia de maneira nenhuma ter a sofisticação ou a 

intuição próprias de uma mulher. Uma mulher com alguma expe-

riência não se sentiria tão intimidada pelo belo rosto e as cintilantes 

joias de Vásti; pelo contrário, teria detetado a ambição que fervi-

lhava naqueles olhos brilhantes e ouvido a avareza que se ocultava 

no seu tom de voz. Ao contrário de mim, a Hadassa do Mardoqueu 

ainda não tinha aprendido que, por detrás da beleza e dos ador-

nos ostensivos daquela mulher, se escondia um coração traiçoeiro 

e ciumento.

A rainha tinha razão quando se referira à graciosidade da pequena, 

mas o que a mim me impressionou foi a ânsia estampada na expres-

são daquela criança. Raramente tinha observado aspiração tão intensa 

nos olhos de uma jovem, e nunca a observara nos olhos de uma jovem 

da Judeia.

A experiência tinha-me ensinado que, em geral, os judeus eram 

reservados, fazendo os seus negócios na cidade sem nunca se integra-

rem verdadeiramente, pois tinham os seus atos de culto, mantinham 

as suas relações sociais e combinavam os seus casamentos dentro dos 

estreitos limites da sua comunidade.
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Ri para mim mesmo, enquanto enxotava uma galinha perdida 

que se atravessara à frente da liteira da rainha. A graciosa prima do 

 Mardoqueu podia ser obediente em palavras e obras, mas eu estava 

disposto a apostar uma mão-cheia de prata em como o seu coração 

era espicaçado por alguma inquietude. Teria gostado de conversar 

com a pequena, mas, dadas as circunstâncias, apenas me restou 

sorrir e interrogar-me sobre a razão que originava aquele sorriso 

anelante.

Seriam ânsias românticas? Já tinha idade para estar noiva, era 

natural que o seu jovem coração suspirasse pelo amor. Teria ânsias de 

fortuna? O Mardoqueu não era rico, mas também não era um pobre 

diabo. Tinha ascendido a um lugar de responsabilidade na Porta 

do Rei, o que significava que era bem recompensado e respeitado. 

O mais provável era que ocupasse uma habitação confortável, a pouca 

distância do palácio; aliás, quanto mais perto estivesse do palácio, 

mais confortável seria a casa. O que significava que a jovem não tinha 

conhecido a pobreza ao longo da sua ainda curta vida.

Parei no meio da rua, quando uma criança pequena se libertou dos 

braços da mãe e correu para mim a tagarelar, e a seguir fiz um aceno 

de compreensão à mulher que me pedia desculpa aos gritos, enquanto 

voltava a pegar no filho. Um olhar de relance à liteira permitiu-me 

ter a certeza de que a rainha não se tinha apercebido da interrupção, 

o que queria dizer que Vásti estava profundamente mergulhada nos 

seus pensamentos. Era uma coincidência feliz para todos.

Retomei o passo ritmado e os meus pensamentos regressaram ao 

Mardoqueu e à sua graciosa primita. Talvez a jovem se sentisse exces-

sivamente protegida. Talvez tivesse ouvido histórias sobre terras dis-

tantes e reinos exóticos, e o encontro com a rainha tivesse reacendido 

sonhos adormecidos. O mais provável era que aquele tivesse sido 

o seu primeiro contacto com um membro da família real, e nesse caso 

senti-me satisfeito por lhe ter, de alguma maneira, proporcionado esse 

gosto. Poucas raparigas da sua condição teriam jamais  oportunidade 
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de ver a rainha, e menos ainda a possibilidade de a mulher do rei 

se dignar a olhar para elas.

Vásti acertara numa coisa: a jovem prima do Mardoqueu tinha um 

raro encanto, que já era evidente apesar de o seu rosto comportar 

ainda a suave redondez da infância. Não tardaria muito a desabro-

char, tornando-se uma flor radiante, talvez com qualidade para circu-

lar no palácio.

Eu tinha a certeza de que a jovem era excecional. E, sendo eunuco 

desde a infância, eu sabia muito — demasiado — acerca das mulheres.

Poderia nunca mais ter voltado a ver a mulher e a jovem prima de 

Mardoqueu, não fosse o facto de, no terceiro ano do seu reinado, 

o meu senhor ter decidido dar um banquete como nunca se tinha 

visto na história do mundo. Sorri quando ele nos comunicou a notí-

cia, e presumi, naturalmente, que o fardo de planear tal celebração 

cairia sobre os meus ombros.

Mais tarde, um dos escribas leu-me a proclamação oficial:

O rei Saith Xerxes: Ahura Mazda2, o maior dos deuses — ele me 

criou; ele me fez rei; ele me concedeu este reino grandioso, que possui 

bons cavalos e homens de qualidade.

Graças aos favores de Ahura Mazda, aboli o reino de Babel e der-

rubei a estátua dourada de Marduc, cujas mãos o rei de Babel tinha 

de tocar no primeiro dia de cada ano. Graças aos favores de Ahura 

Mazda, matei o sacerdote que tentou impedir-me de o fazer. Graças aos 

favores de Ahura Mazda, Babel deixou de existir, e Ahura Mazda fez 

de mim rei desta terra. Tal era o desejo de Ahura Mazda: ele escolheu-

-me como seu representante em toda a terra.

2 Divindade da mitologia persa, considerado o deus supremo do zoroastrismo 
(religião fundada na antiga Pérsia). [N. T.]
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— Avança — pedi ao escriba. — Essa conversa ritual não me inte-

ressa nada.

O escriba encolheu os ombros e passou a um parágrafo mais 

adiante:

O rei Saith Xerxes: Ordeno que em Susa, cidade construída por 

meu pai, se faça uma grande festa. Virão os governantes das vinte 

satrapias3, virão os cento e vinte e sete governadores de província par-

tilhar de grandiosa celebração, e todos os que comigo combateram em 

Babel estão convidados a vir também partilhá-la. Todas as famílias 

nobres da Pérsia estão convidadas a vir a Susa gozar da festa magnífica 

e do esplendor que Ahura Mazda me concedeu.

Assim falou o rei Xerxes.

O escriba baixou o pergaminho e concluiu:

— É tudo. O rei vai dar uma festa.

— E vai convidar todos os nobres, todos os governadores e todos 

os soldados? — perguntei-lhe. — De todo o império?

O escriba assentiu e eu notei que os nervos do pescoço se me tor-

navam tensos.

Então o rei queria dar um banquete… esplêndido. Havia de ter 

consciência de que alguém teria de alimentar e entreter os convida-

dos, mas não lhe passaria pela cabeça que os convidados também 

precisariam de se alojar, de se banhar e de descansar enquanto per-

manecessem em Susa. Que surgiriam com cavalos e tendas; que 

alguns deles trariam a família. E Susa, que já era uma cidade bastante 

povoada, teria de arranjar lugar para todos eles.

Engoli um gemido e meti mãos à obra. Nunca houvera, na história 

do mundo, rei que tivesse feito oferta tão generosa; e nunca eu tivera, 

na curta história da minha vida, de me confrontar com semelhante 

3 Províncias em que se dividia o império persa. [N. T.]
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empreendimento. Dei por mim a desejar que o rei não voltasse a ser 

tão generoso.

Os visitantes do rei acorreram de todos os cantos do império, 

ansiosos por usufruir da magnanimidade do soberano. Vieram gover-

nadores provinciais da Índia e da Etiópia, juntamente com os nobres, 

soldados e militares de cada uma das 20 satrapias. E, quando todas 

as estruturas de Susa ficaram a abarrotar de convidados, eu ordenei 

aos servos do rei que montassem na planície uma série de luxuosas 

tendas brancas para albergar os últimos a chegar.

Nós, os que trabalhávamos no palácio, cerrámos os dentes, apertá-

mos o cinto e afivelámos sorrisos de cortesia.

Durante 180 dias, os convidados do rei devassaram a cidade de 

Susa, esmagando tudo quanto estava plantado nos campos que 

se estendiam para além das muralhas da cidade, pilhando o bazar 

e sobrecarregando de atenções indesejadas as mulheres e as filhas 

dos cidadãos de Susa. Esses homens, cujos hábitos eram tão estra-

nhos como as suas feições, divertiam-se ruidosamente noite fora, e, 

depois, passavam a manhã a dormir. Deitavam ossos de galinha pelas 

janelas dos cidadãos que os tinham recebido em suas casas e permi-

tiam que os seus cavalos defecassem nos jardins domésticos. Davam 

banho aos cães nas delicadas fontes, e usavam tanta água que vários 

poços da cidade acabaram por secar.

Ao fim de duas semanas, eu estava completamente farto daque-

les visitantes, mas o rei não se mostrava absolutamente nada fati-

gado. Xerxes tinha-se limitado a derrotar um punhado de rebeldes na 

 Babilónia e no Egito, mas os louvores que recebia dos seus convida-

dos por esses feitos embriagavam-no.

Para nós, os que não tínhamos sido tão abençoados por Ahura 

Mazda, aqueles meses em que durou o banquete real foram mais de 

exaustão do que de celebração.

Como camareiro do rei, era minha responsabilidade obter a 

sua aprovação para todos os detalhes da festa. Nós, os  servidores 
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da  família real, levantávamo-nos bem cedo, para nos banharmos e 

vestirmos as nossas vestes brancas, antes de começarmos a prepa-

rar a refeição do meio-dia. Os jardineiros aparavam as sebes, pas-

savam o ancinho pelos jardins e acendiam incenso para perfumar 

o ambiente; os cozinheiros matavam, salgavam e cozinhavam, 

numa tentativa desesperada de satisfazer o apetite dos convidados. 

As jovens escravas varriam, lavavam e poliam as colunas de már-

more e os corredores, e os artífices inspecionavam cuidadosamente 

todas as superfícies de pedra, não fosse algum gesto dos convida-

dos ter provocado algum dano, ainda que pequeno, nos delicados 

padrões de tijolo vidrado.

Eu comecei a ficar irritado com a festa porque ela me impedia 

de me dedicar ao trabalho que mais apreciava — cuidar das neces-

sidades pessoais do rei. Com efeito, embora o meu soberano tivesse 

um exército de eunucos a servi-lo, era meu desejo ser aquele que se 

encontrava mais perto dele, dando atenção à variedade das suas emo-

ções. Ora, tornava-se-me impossível servir o meu rei e atender à mãe 

de todas as festas.

Quando o meu senhor ia dormir a sesta ou andar a cavalo, eu apro-

veitava para circular a grande velocidade entre as diversas zonas do 

palácio, para ter a certeza de que todos os problemas tinham sido 

previstos e evitados. Se algum escravo adoecia, avançava eu para o seu 

lugar, fazendo o que era preciso: moer trigo, ajudar um cozinheiro a 

regar um leitão no espeto, refrescar um arranjo de flores que come-

çava a ficar murcho, endireitar as bandeirolas arvoradas no jardim, 

contratar músicos substitutos. A única tarefa que me recusava a fazer 

era matar animais — nunca fui capaz de ver sangue.

O trabalho era cansativo, entediante e ignorado, mas eu percebia 

o desejo do meu senhor de comprazer o seu povo: um rei que não 

agradasse aos súbditos deixaria rapidamente de ser rei. Por isso, todas 

as noites me retirava para um canto silencioso do palácio e, fechando 

os olhos, tentava imaginar o que cada convidado teria visto, ouvido 
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e cheirado depois de ter deixado os seus animais nos estábulos e de 

ter subido a escadaria que ia dar à esplêndida fortaleza de Susa.

Vista da planície que se estendia para lá do rio, a colina real era 

espetacular: erguendo-se acima do casario, dominava a cidade, que 

era uma das várias capitais do império persa. O acesso à fortaleza 

podia fazer-se por quatro escadarias, mas os visitantes que chegavam 

a cavalo vinham pela Vila Real e atravessavam uma ponte inclinada 

que terminava num cais localizado num dos lados do jardim.

Qualquer que fosse a via escolhida para entrarem no palácio, 

todos os convidados passavam pelos muros decorados com baixos -

-relevos representando procissões de corte, a apresentação de pre-

sentes e preparações de cerimónias, que se destinavam a recordar 

ao visitante que estava prestes a conhecer todo o esplendor da majes-

tade do rei.

Quando chegava ao alto da fortaleza real, o visitante dava por si 

num enorme salão mobilado com uma série de bancos, cujas paredes 

eram decoradas de azulejos. Aí, aguardava que o chamassem ou que 

um servo fosse buscá-lo para o acompanhar ao palácio propriamente 

dito, situado no interior do complexo real. Os convidados eram quase 

sempre levados ao apadana, um salão de colunas magníficas conce-

bido para acolher procissões e ofertas. As colunas que decoravam o 

salão destinado a audiências, erigido no planalto que se erguia na 

planície do rio, eram da altura de dez homens às cavalitas uns dos 

outros; podia acolher um total de dez mil pessoas e, quando estava 

cheio, nem todas conseguiam ver o rei, naturalmente.

Se o convidado fosse famoso, digno de respeito ou de categoria 

superior — se se tratasse de um general do exército do soberano, por 

exemplo —, era acompanhado até ao palácio de Xerxes, a residên-

cia pessoal do rei. Nesse caso, passava por dezenas de guardas for-

temente armados, os membros do corpo de elite conhecido como os 

Imortais, e reunia-se com o rei numa sala de receções ou nos aposen-

tos pessoais do monarca.
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Outros convidados de nível superior poderiam ter motivos para 

visitar a sala do tesouro, onde eram catalogados e armazenados os 

objetos preciosos, depois de serem oferecidos ao rei. Na sala do 

tesouro, trabalhavam dezenas de contabilistas e de escribas, que 

registavam os pagamentos feitos e dispensavam presentes àqueles 

que tinham conquistado os favores do soberano. Havia outros objetos 

de valor, oferecidos como tributo ou tomados como despojo dos rei-

nos conquistados, que permaneciam na sala do tesouro, como recor-

datório das conquistas do rei.

Só um louco se atreveria a aproximar-se do palácio que albergava o 

harém do monarca. Era aí que viviam as mulheres que lhe pertenciam 

— entre as quais se incluía a mãe do rei, a rainha e as concubinas —, 

guardadas e servidas por um exército de eunucos. Esses aposentos 

diferiam entre si em termos de dimensão e do luxo com que estavam 

decorados, de acordo com a categoria da respetiva ocupante.

Durante o banquete, os escravos acompanhavam os convidados 

diretamente ao apadana, que ocupava todo o lado norte da fortaleza, 

permitindo-lhes aceder a uma zona elegantemente decorada. Os visi-

tantes começavam a chegar ao meio-dia e ficavam a conviver no jar-

dim até os criados os conduzirem aos canapés espalhados por todo 

o apadana, pelos jardins e por entre as fontes. Enquanto comiam, 

gabavam -se das suas façanhas no Egito e na Babilónia; de cada vez 

que a história era narrada, os recontros iam-se tornando mais san-

grentos e os inimigos mais ameaçadores. A gabarolice dos soldados, 

dos generais e dos governadores ia crescendo exponencialmente, 

sendo o limite o momento em que tinham de se comparar com o rei; 

nessa altura, todos eles elogiavam o génio militar, o poder e a compe-

tência de Xerxes, que assim se aproximava do pináculo de grandeza 

ocupado pelo divino Ahura Mazda.

Mas o meu senhor não era um deus, e tenho a impressão de que 

ele próprio tinha sérias dúvidas de que fosse o homem adequado para 

o cargo que ocupava. Durante o banquete, estava constantemente 
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a referir-se ao seu pai, o grande Dario, como se fosse a relação entre 

ambos a legitimar o facto de ele ocupar o trono. Todas as noites, 

quando a festa se aproximava do fim, Xerxes declarava: 

«Pelo favor de Ahura Mazda, o rei Dario, meu pai, fez muitas coi-

sas boas. E pelo favor de Ahura Mazda, também eu contribuirei para a 

sua obra, e farei ainda mais. Que Ahura Mazda e todos os deuses me 

protejam, a mim e ao meu reino.»

Eu sabia — embora isto não fosse do domínio público — que, 

enquanto os convidados se riam e trocavam histórias nos jardins, 

o rei mantinha encontros secretos com os seus generais nos seus apo-

sentos privados. Desejoso de vingar a única derrota do seu pai, Xerxes 

estava a montar uma campanha militar contra uma nação  ocidental. 

A sua vitória na Babilónia pouco mais tinha sido que a supressão 

de uma rebeldia, e ele estava ciente disso. Agora, desejava novos 

territórios, e voltara as suas atenções para a Grécia. Na sua esmaga-

dora maioria, os militares que se divertiam no banquete não faziam 

ideia nenhuma de que estavam a ser engordados como porcos para 

a matança. 

Quando o Sol mergulhava no horizonte a ocidente, os generais 

punham fim àquelas reuniões e um grupo de escravos avançava com 

travessas cheias de comida, circulando por entre a multidão e permi-

tindo que cada convidado se servisse do que mais lhe agradava. Ali 

perto, um segundo grupo de servos segurava ritões com a forma de 

leões alados, muitos deles de ouro puro, que continham o melhor 

vinho do reino. O rei tinha ao seu lado um par de escravos de serviço ao 

vinho, que lhe enchiam a taça sempre que ele a erguia. Os convidados 

só podiam beber depois do rei e, embora alguns deles protestassem 

baixinho com a sobriedade real, eu sentia-me grato pelo autocontrolo 

do meu senhor. Note-se que os homens ali reunidos eram militares, 

o que significava que deviam estar habituados à disciplina.

Quando os convidados estavam satisfeitos, os escravos acendiam 

as lamparinas a óleo suspensas das árvores e a noite tomava conta 
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do jardim. Os músicos começavam a tocar a lira e o alaúde e as con-

cubinas reais circulavam por entre a multidão, exsudando um encanto 

feminino que maravilhava e fascinava os homens. Mas nenhum dos 

presentes se teria atrevido a tocar em qualquer das mulheres do rei.

Passado algum tempo, as cortinas que rodeavam a zona privada do 

rei desciam suavemente até ao chão, criando um muro entre o meu 

senhor e os seus convidados, e o milhar de Imortais encarregados de 

guardar o rei ocupava as suas posições a fim de o escoltar aos seus 

aposentos.

Os convidados percebiam que o banquete daquele dia tinha ter-

minado.

Os meus colegas escravos e eu, de mãos atrás das costas, ficáva-

mos a vê-los juntar os restos da refeição e encaminhar-se para a esca-

daria, alguns deles apoiando-se mutuamente, outros deixando cair 

a comida que tinham planeado levar para os alojamentos. Embora 

o rei procurasse evitar que os homens se embriagassem durante o 

banquete, nem todos eram tão temperados como o soberano quando 

não se encontravam na sua presença. Ao ver um capitão já bastante 

sonolento a beber o que lhe restava de uma garrafa que tinha escon-

dido debaixo da túnica, perguntei a mim próprio como era possível 

que semelhante exército tivesse sido capaz de esmagar uma rebelião.

A verdade, porém, era que no campo de batalha todos eles estavam 

sóbrios. E eu sabia que não devia sentir-me irritado com tal festança, 

que era afinal uma recompensa pela coragem e pela vitória alcançada.

Mas sentia-me.

Após seis longos meses de celebrações e bebidas, os soldados, os 

comandantes, os generais e os governadores reuniram os criados, 

empilharam os tesouros que haviam surripiado em carros e carroças, 

e fizeram-se às estradas do rei de regresso a suas casas, algumas delas 

bem longe. Eu sabia que eles nunca esqueceriam aquela experiência, 
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mas tinha uma esperança enorme de que o mesmo não se passasse 

comigo.

A seguir, o rei decidiu dar outro banquete.

Eu não me encontrava com o meu senhor quando ele tomou essa 

decisão, pelo que a notícia me foi dada por Memucan, o mais velho 

dos sete vice-regentes, que aconselhavam o rei em matéria de leis 

e políticas.

— O povo de Susa sofreu terrivelmente com os convidados do rei 

— explicou-me Memucan num sussurro, o tom de voz com que se 

falava aos escravos. — Por isso, e para aplacar a plebe, o rei vai dar 

outro banquete, tão generoso como o anterior.

Comecei a sentir-me extremamente tenso.

— Não me diga que vai durar mais seis meses.

— Vai durar sete dias — replicou ele. — Durante a próxima 

semana, vamos ter uma festa como a anterior, mas sem restrições 

em termos de bebida. Como prova de especial deferência pelo seu 

povo que tanto sofreu, nenhum servo poderá recusar mais vinho a 

um convidado que lho peça, e ninguém poderá obrigar um convi-

dado a beber. Além disso, todos os cidadãos de Susa serão convida-

dos, incluindo as mulheres, que serão recebidas pela rainha nos seus 

aposentos. O povo aguentou muito, para agradar ao rei; serão agora 

recompensados pela sua hospitalidade, mesmo que em alguns casos 

tenha sido de má vontade.

Cientes de que, se não trabalhássemos, seríamos chicoteados, 

pusemos novamente mãos à obra, substituindo as decorações que já 

estavam amareladas, polindo taças de ouro e de prata, limpando os 

canapés de prata e reenchendo as almofadas de seda.

— É uma festa para todo o povo de Susa, à exceção dos servos 

do palácio — comentou um deles, erguendo do chão uma pilha de 

almofadas sujas. — Quando será que o rei dá um banquete em nossa 

honra?

Eu agarrei-lhe um braço e olhei-o com severidade.
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— A tua vida no palácio do rei é uma festa constante, por isso vê se 

te calas, se não queres que eu te mande cortar a língua. O teu dever é 

fazer o que te ordenam, e não te esqueças de que podias andar lá fora 

a apanhar fruta.

— Como se isso fosse uma vida desgraçada — resmungou o 

escravo, transferindo o peso para a outra anca. — Respirar ar fresco, 

ter liberdade para andar de um lado para o outro e ter uma mulher à 

nossa espera numa cabana; não se pode dizer que seja assim tão mau. 

Mas o que pode um eunuco saber sobre isso?

Dei um passo atrás, indignado com aquele tom de voz. Podia ter-

-lhe dado uma resposta brusca, mas as palavras do rapaz haviam-me 

conduzido para um local distante, uma sala cheia de memórias vio-

lentas, que eu tinha fechado à chave e jurado não voltar a abrir.

Eu sabia muito bem o que ele queria dizer, porque já tinha sido 

um homem livre. Mas também conhecera a fome e a pobreza. E nem 

sempre tinha sido eunuco.
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Capítulo Três

Hadassa

A 
Miriam passava os dedos pela delicada franja de um tapete 

quando eu avistei a Parisátis do outro lado do bazar, por 

trás da banca do pai. A minha amiga fez-me um aceno de 

mão e inclinou ligeiramente a cabeça para baixo, como quem diz 

Chega aqui.

Olhei de relance para a Miriam. Nem ela nem o Mardoqueu eram 

tão recatados como alguns dos nossos vizinhos, mas eu sabia que 

um e outro ficariam desiludidos se me vissem gastar muito tempo 

na companhia de uma rapariga que não era capaz de distinguir um 

alimento proibido de outro aceitável. É que a Parisátis era tão persa 

como o tapete em que a Miriam estava a mexer e era bem provável 

que prestasse culto a Ahura Mazda e a Mitra; ou que não tivesse deus 

nenhum. O certo é que nós não falávamos sobre deuses quando está-

vamos juntas, e de vez em quando uma rapariga tem necessidade de 

conversar com outra rapariga…

— Volto já — disse à Miriam, dando-lhe um toque no cotovelo. 

— Vou ali falar com a Parisátis.

A Miriam olhou para o outro lado da rua com uma expressão 

preocupada.

— Vais sozinha?

— Está lá o irmão mais velho. Ninguém se mete connosco.

— Hadassa, não me parece…
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Não fiquei à espera de ouvir mais nada. A Miriam era mole como 

uma cama de penas e eu sempre conseguira contornar os seus pro-

testos. Além disso, era verdade que ninguém se meteria connosco, 

porque o Babar, o belo irmão da Parisátis, já tinha mostrado que era 

digno de ostentar o seu nome — «tigre». Aos 18 anos, circulava pelo 

mercado com os músculos a brilhar ao sol, olhando para a direita e 

para a esquerda como se andasse à procura de quem ousasse pôr em 

causa a sua destreza com a espada e a lança.

O Babar mal olhou para mim quando me aproximei a correr, pas-

sando o braço pelo da Parisátis, mas eu senti aquele olhar como uma 

corrente sobre a pele. 

— Consegui escapar — declarei à minha amiga.  — Já tinha sau-

dades tuas.

— E eu tuas — replicou ela, inclinando-se na minha direção como 

faria uma irmã, após o que lançou um olhar à Miriam. — Não per-

cebo porque é que ela te protege tanto. Tu tens 13 anos, és quase uma 

mulher.

— A Miriam é muito tradicional.

— E muito mais velha do que tu. Mas afinal porque é que tu vives 

com os teus primos?

Encolhi os ombros e passei os dedos sobre um rolo de seda azul.

— O meu avô Shimei tinha dois filhos, o Jair e o Abigail. O Jair 

teve um filho, o Mardoqueu, e muitos anos depois o meu avô teve o 

Abigail. O filho mais novo era o meu pai.

— E tu não chegaste a conhecê-lo? — Eu abanei a cabeça e a 

expressão dos olhos da Parisátis suavizou-se. — Não consigo imagi-

nar o que seria não ter conhecido o meu pai. Ele chega a casa todos 

os dias e pergunta-me o que quero que me traga do bazar. Mas se o 

Mardoqueu te faz a mesma coisa…

Voltei a encolher os ombros, dando a entender que o Mardoqueu 

tinha a mesma atitude comigo, mas, na verdade, era raro o meu primo 

fazer-me tal pergunta. Quando não estava a trabalhar nas contas do 
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rei, o Mardoqueu passava o tempo a estudar a Torá ou a rezar. A nossa 

casa era confortável, mas não era luxuosa, e se o meu primo visse que 

lhe sobrava algum dinheiro, era mais provável dá-lo aos pobres do 

que comprar alguma futilidade para nós.

Pelo contrário, o pai da Parisátis vivia para as artes, a beleza e a 

música. Quando eu ia a casa dela, que era bastante luxuosa, ficava 

inebriada pelo aroma da mirra, e mesmo que passasse horas a exa-

minar as jarras, as estátuas, os relevos e as obras de arte, ainda me 

ficaria muito por ver. As paredes, os soalhos, as fontes e todos os ele-

mentos decorativos da habitação do mercador de sedas tinham sido 

concebidos para deliciar os sentidos, e eu assimilava-os até me sentir 

embriagada de beleza. Adorava ouvir o pai da minha amiga falar das 

terras longínquas de onde provinha a maioria daquelas peças; teria 

dado fosse o que fosse para visitar esses locais.

Porém, enquanto me deixava encantar pelos aromas estimulantes, 

as peças extraordinárias e a música das fontes, quase era capaz de 

ver a Miriam abanar a cabeça, dirigindo-me uma censura com voz 

triste: «Deixas-te seduzir demasiado pelo mundo, Hadassa», diria ela. 

«A nossa pátria não é aqui. Não permitas que os objetos te ceguem.»

Mas que mal tinha gostar de coisas belas? A Parisátis tinha tudo o 

que uma jovem podia desejar — vestidos bonitos, uma criada, joias 

de qualidade e sandálias elegantíssimas. A família dela tinha cavalos, 

que ficavam guardados num estábulo junto ao rio, e ela podia convi-

dar as amigas para montar sempre que lhe apetecesse. Muito prova-

velmente, o Mardoqueu diria que a minha amiga era uma mimada, 

mas a verdade era que a Parisátis sempre fora amável comigo: nunca 

me criticava, não me fazia sentir culpada por estar a divertir-me, nem 

me perguntava por que motivo os meus primos eram tão severos.

Nem nesse momento.

— Vi-o hoje de manhã. — E deu-me um beliscão no braço, num 

excesso de excitação. — Estava no estábulo onde o meu pai guarda os 

cavalos.
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— Quem? — perguntei-lhe, embora soubesse perfeitamente a 

quem se estava a referir.

— Mushka — esclareceu-me num sussurro. — Estava lindo, mon-

tado no cavalo! O meu pai diz que ele está destinado a ser uma pessoa 

muito importante quando crescer. Por mim, só gostava de saber se 

estou destinada a ser mulher dele.

Resisti à tentação de revirar os olhos. A Parisátis estava apaixonada 

pelo sobrinho do rei, que tinha 17 anos. Mushka era de facto lindo, 

mas o Mardoqueu dizia que ele dedicava tempo demais aos prazeres. 

Se queria aprender a maneira de ajudar o tio, devia assumir um cargo 

no exército ou nas finanças, em vez de passar os seus dias a esbanjar 

moedas de prata no bazar.

Já eu sentia um baque no coração sempre que via o irmão da 

 Parisátis. Tentava fingir que ele me era indiferente, mas, na verdade, 

o Babar era o rapaz mais bonito que eu jamais vira.

— Então — recomeçou a Parisátis, passando a palma da mão 

sobre uma seleção de sedas de grande qualidade. Depois levou-a à 

face e sorriu-me. — Já sabes da última?

Eu hesitei. Não queria nada parecer uma ignorante.

— A última sobre sedas?

Ela atirou a cabeça para trás e soltou uma encantadora gargalhada 

cheia de musicalidade. 

— Sobre o banquete real, tola. A festa em nossa honra.

O coração começou a bater-me mais depressa.

— Nossa? — A palavra saiu-me como um guincho. — Tua e minha?

— Tua e minha, e da tua família e da minha, e de todos os cidadãos 

de Susa. O meu pai soube disso ontem à noite. Ao que parece, o rei 

quer recompensar-nos pela paciência que tivemos com aqueles mili-

tares todos, e resolveu dar um banquete em honra dos cidadãos de 

Susa, desde as famílias mais nobres até às mais comuns. Diz o meu 

pai que o nosso banquete vai ser tão grandioso e glorioso como a festa 

que o rei deu ao seu exército. E de certeza que Mushka vai lá estar!
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A notícia deixou-me tão espantada, que fiquei sem fala. Ergui os 

olhos para a ampla abóbada do céu. Desde que conhecera a rainha 

que sonhava visitar o palácio, mas nesses sonhos já era uma mulher 

adulta e subia as escadas do palácio com um marido rico e de boas 

famílias ao meu lado. Essa mulher que eu sonhava ser usava um ves-

tido comprido de seda, com dezenas de aplicações delicadas, e o cabelo 

entrançado com fios de ouro e apanhado numa sinfonia de caracóis. 

As belas joias que me enfeitavam — presentes do meu marido, que 

tinha uma semelhança notória com o Babar — resplandeciam ao sol: 

um colar profusamente decorado, uma pulseira de ouro entalhado e 

um par de brincos reluzentes. Nesse momento imaginário, parecia-

-me que podia ser finalmente considerada bela…

Mas, se a Parisátis estava a dizer a verdade, afinal ia visitar o palácio 

mais cedo do que previra. Não estaria tão espantosa como gostaria, mas 

não me importava nada de trocar o meu sonho por tal realidade incrível.

— Tens a certeza de que essa informação do teu pai é correta? 

— Foi a minha vez de lhe dar um beliscão na carne roliça do braço. 

— Porque se te estás a meter comigo…

Ela afastou-se de mim, a rir. 

— Não estou nada, a sério. Tens de pedir ao teu primo Mardoqueu 

que te compre um vestido, porque vais precisar dele. Tem de ser uma 

peça elegante, de seda e — ao dizer isso, piscou-me o olho — cara. 

Toda a cidade vai lá estar, por isso tens de chamar a atenção de alguma 

maneira.

Eu resfoleguei. Com tanta gente rica e de nobre proveniência, o 

mais provável, de longe, era uma jovem judia passar completamente 

despercebida.

A Parisátis não estava a mentir. No dia seguinte, um arauto real postou -

-se no alto da escadaria e anunciou o banquete destinado aos cidadãos 

de Susa, ao mesmo tempo que uma série de arautos a cavalo  levavam 
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a mesma proclamação aos pontos mais distantes da cidade. As mulhe-

res não falavam de outra coisa enquanto enchiam os cântaros no poço, 

e os homens enchiam as lojas dos mercadores de seda desde que estas 

abriam até ao momento em que apagavam as lamparinas.

Mas a Miriam repetia que não queria roupa nova, e que eu tam-

bém não precisava de nada.

Eu não teria ficado mais horrorizada se ela me tivesse dito que 

tencionava assistir ao banquete num vestido de sarapilheira.

— Ó Miriam! Não vês que todas as mulheres da cidade vão usar os 

seus melhores vestidos durante os sete dias? Tu vais precisar de vários 

vestidos novos, e eu também.

Ela abanou a cabeça.

— Vestimos o que temos, e vamos muito bem. Nós, as mulheres, 

temos de ser modestas, Hadassa, não nos podemos preocupar dema-

siado com a nossa beleza exterior. Sara era uma mulher linda, sim, 

mas a sua beleza tinha raízes no seu espírito doce e amável.

— Mas…  — Eu tinha vontade de lhe dizer que era nova, que 

ainda não me tinha casado, e que com certeza havíamos de querer 

 apresentar-nos bem a um rei por quem tínhamos respeito. Mas a 

Miriam teria certamente uma resposta para cada um destes argu-

mentos. Diria, por exemplo, que as jovens tinham de ser protegidas, 

que eu não tardaria a ficar noiva, e que devia querer agradar a Adonai 

e não a um rei pagão.

Eu sabia exatamente o que ela me responderia, e não estava assim 

muito interessada em ouvir esses argumentos.

Por isso, decidi endereçar os meus pedidos ao Mardoqueu. Embora 

ele tivesse uma vontade de ferro, se eu o abordasse com uma expres-

são sofredora e uma nota de súplica na voz, conseguia dar-lhe a volta. 

Sentia-me sempre um bocado culpada quando manipulava o meu 

primo, mas ele era suficientemente inteligente para detetar as minhas 

manhas; e como, apesar disso, se mostrava disposto a conceder -me  

o que lhe pedia…
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Sabendo que o Mardoqueu estava prestes a chegar a casa, quando 

o Sol começou a pôr-se atrás da fortaleza real, fui postar-me à entrada 

do pátio, à espera dele. Quando me viu ao portão, ergueu as espessas 

sobrancelhas.

— Hadassa — cumprimentou-me com um leve tom de censura. 

— Uma jovem como tu não deve andar assim pela rua.

— Estava à tua espera — respondi-lhe com um sorriso, conduzindo-o 

ao pátio. — De certeza que sabes que vai haver um banquete.

— Sei. — Ele entrou atrás de mim e fechou o portão, com uma 

sugestão de sorriso a bailar-lhe nos lábios. — E tenho a certeza de que 

tu achas, tal como eu, que devemos ficar os três em casa.

Fiquei a olhar para ele de boca aberta, momentaneamente abalada 

com a hipótese, completamente absurda, de que lhe ocorresse não ir. 

— Mas… isto é um presente do rei! Para nos agradecer por termos 

albergado aqueles militares.

— Não me parece nada que o facto de ter permitido que aqueles 

três homens dormissem no pátio da nossa casa justifique semelhante 

generosidade.

— Mas não achas que recusar o convite seria uma afronta ao rei?

Ele abriu um sorriso, os olhos afundando-se num oceano de 

pequenas rugas.

— E tu achas mesmo que o rei se sentiria afrontado pela ausência 

de um contabilista a caminhar para velho e uma miúda de 13 anos? 

Mas não foi, com certeza, por isso que vieste esperar por mim. Além 

da confirmação de que vamos ao banquete, de que é que precisas?

Soltei um profundo suspiro, enormemente aliviada.

— A Parisátis disse-me que vai levar um vestido novo todas as noi-

tes, e que o pai dela encomendou umas joias especiais para a ocasião. 

Eu não quero pedir tanto, mas gostava de ter uma roupa nova. Queria 

que este banquete fosse uma ocasião inesquecível. Qualquer dia caso-

-me, e depois vou ser mãe e ter um bando de pequenitos. Tendo em 

conta que vou passar o resto dos meus dias a correr atrás das crianças 
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e a tratar da casa, é bem possível que este banquete seja o ponto mais 

alto da minha vida.

Ele franziu profundamente o sobrolho.

— Estás convencida de que a tua vida não vai ser mais do que isso?

Eu suspirei de novo, agora impaciente por ele não conseguir per-

ceber uma coisa que era óbvia. Pois que outro destino poderia esperar 

uma jovem como eu?

— Hadassa, não usurpes ao Altíssimo o direito de planear o teu 

futuro — recomendou-me o Mardoqueu, fitando-me com intensi-

dade.  — HaShem trabalha constantemente, ainda que tu não O vejas.

Tive vontade de gritar, tão frustrada me sentia, mas tal demons-

tração de mau feitio não contribuiria para influenciar o meu primo 

a meu favor. Ele calou-se, continuando a olhar-me nos olhos como 

se quisesse descobrir qual era a verdadeira motivação daquele meu 

pedido. Por fim, concedeu-me um sorriso ligeiro. 

— Por acaso, conheço um homem cuja mulher é uma ótima cos-

tureira. Amanhã, pergunto-lhe se ela tem tempo para fazer mais um 

vestido antes do banquete.

Eu bati palmas, vitoriosa. 

— Obrigada, primo! Obrigada!

Ele olhou para mim com uma expressão meio divertida meio 

paciente, após o que abanou a cabeça e entrou em casa, deixando-me 

sozinha no pátio, a dançar.
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