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Aos muitos milhares de homens,
mulheres e crianças que foram presos

pela Inquisição na Índia
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Prefácio

– De que pensas tu que é feita a memória? – perguntou o meu 
pai.

Vendo-lhe a húmida ternura no olhar baixo e a mão a tremer-me 
no ombro, percebi que a minha mãe lhe estava a acariciar os pen-
samentos. Já fora enterrada havia mais de dois anos, e fazer ele esta 
pergunta tão adulta a um rapaz de sete anos ilustrava bem a dimensão 
da dor que continuava a sentir.

– Não sei, papá – respondi, encolhendo os ombros, já que era de-
masiado novo para achar que valia a pena arriscar um palpite. Mas, 
quando ele retirou a mão, o medo adejou-me aos ouvidos. – Talvez 
seja feita de tudo o que já vi – apressei-me a acrescentar, na esperança 
de que a resposta fosse boa o suficiente para o convencer a levar-me 
para o alpendre, onde podíamos observar o grandioso pôr do Sol de 
Indra sobre a ourela do nosso mundo.

Ficou a meditar na resposta por um longo período, curvando 
a cabeça e fechando os olhos, como quem escuta uma conversa ao 
longe. Por fim, ergueu as sobrancelhas.

– Mas, então, e os ratos que moram nas nossas janelas há tanto 
tempo? – perguntou.

A barriga contraiu-se-me num nó de inquietação, pois não conse-
guia imaginar o que é que ele queria dizer, mas logo me piscou o olho 
para mostrar que se tratava apenas de mais uma das suas adivinhas. 
A troça brincava-lhe nos olhos claros e cinzentos e fazia-me sentir 
protegido, como se os braços dele me apertassem com força.

– Onde estão os ratos? Mostre! – pedi, chegando-me a ele.
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Ele abriu lentamente as portadas de madeira, que soltaram um 
guincho agudo e fugaz. Esfregando os olhos com patinhas a fingir, 
franziu o nariz e aproximou-se de mim, farejando-me, ávido, a face.

Assaltado por risadinhas incontroláveis, todo eu me torcia para 
me afastar.

– Faz muito bem de rato, pai – disse-lhe.
– Ainda bem que sou bom em alguma coisa. E então esses guin-

chinhos? E essas vozes que sempre ouviste? – Deu-me uma pancadi-
nha no cocuruto. – Também estão aí dentro, não? – inquiriu.

Fiz-lhe um grande aceno com a cabeça, e ele inclinou-se para fora 
da janela, inspirando com força e dando graças em silêncio, como era 
seu costume, pelos campos de arroz de ouro-vivo e pelas nuvens sua-
ves e rosadas. Às vezes, acho que o meu pai se sentia mais autêntico 
quando observava as cores do mundo. Sempre fomos parecidos nisso 
– atraídos para o que nos rodeava pelos olhos.

– Parece que esta noite os ratos trouxeram o vento leste – disse 
ele, satisfeito. – E o vento pediu à floresta que nos mandasse os seus 
odores.  – Abanou a cabeça, espantado com estas coisas simples, e 
dirigiu-se para a secretária atrás de si para buscar a escova de teca da 
minha mãe. Segurou-a nas mãos como se ela lhe estivesse a infundir 
vida, e percebi que estava prestes a encaminhar-se para o seu quarto, 
onde poderia sentar-se a sós com as recordações dela.

– Passa-se alguma coisa, pai? – perguntei.
– Não, é que… Ti, sabes que tenho quase quarenta e um anos. 

E, mesmo assim, continuo a lembrar-me de todos os cheiros de Cons-
tantinopla como se ainda lá vivesse.

O meu nome é Tiago, mas toda a família me chamava Ti. Os olhos 
do meu pai atravessaram-me, direitos à infância, e ele esfregou os 
cabelos eriçados, já grisalhos.

– Como eu gostava dos molhos de açafrão e de cravinho do Grande 
Bazar – disse, sonhador. – E do cheiro do robe de lã do teu avô quando 
chovia, um odor bafiento e pesado. E do baclava nas padarias. Tudo 
cheirava a mel, mesmo a luz que se refletia no Corno de Ouro. – Lam-
beu os lábios, brincalhão, e imitei-o. – Como achas que todas estas 
coisas ficam dentro de nós tantos anos?

– Talvez fiquem coladas a alguma coisa – sugeri.
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Recuou a cabeça, surpreso.
– Então – replicou, franzindo o sobrolho, zangado –, achas que 

Deus nos lambuza as almas com cola? Diz-me cá, as minhas per-
guntas são para ti uma espécie de brincadeira?

O meu pai fitou-me de olhos esbugalhados e, com força assas-
sina, arremessou a escova, que passou a sibilar pela minha cabeça 
e caiu atrás de mim com um estrondo que me sobressaltou. No dia 
seguinte, reparei que faltava uma lasca na orelha esquerda da estátua 
em tamanho natural de Shiva, que, com os seus oito braços, nos guar-
dava a porta. Hoje estou em crer que era intenção do meu pai ferir a 
imagem de madeira; a estátua era a parte do dote que a minha mãe 
mais amava.

O entalhe na orelha de Shiva haveria de ficar para sempre a recor-
dar-me esta discussão e a persistente presença da minha mãe nas nos-
sas vidas, mas nesse momento não ousei olhar para trás, para avaliar 
o que acontecera, porque os olhos do meu pai continuavam a faiscar 
de fúria. Fiquei afogado em lágrimas de aflição e devo ter tentado 
escapulir-me; ainda hoje sinto a imperiosa tensão entre nós quando 
me agarrou pelo pulso: dir-se-ia uma corda retesada ao limite.

Ajoelhou-se a meu lado, de olhos baixos.
– Não me bata! – roguei.
Nunca me pusera a mão em cima, mas desde a morte da minha 

mãe havia vezes que não sabia quem ele era.
– Que fiz eu? – gemeu. – Perdoa-me, Ti.
Cobriu-me de beijos, e as cócegas da sua barba por fazer na minha 

face devolveram-me a fé nele. Quando eu era muito pequeno, uma 
brincadeira facilmente me deixava bem-disposto, e bastou que ele me 
abotoasse a camisa para me animar. Os seus dedos manchados de 
tinta, que me passeavam delicada e rapidamente sobre a pele, haviam 
restituído sentido ao meu mundo.

– Talvez tenhas razão – disse, tomando-me as mãos e balançando-
-as no espaço que nos separava como a ponte de corda sobre a cata-
rata perto de Ponda, quando o vento a embalava. – Deus pôs-nos cola 
na alma, e o que fica nela preso é aquilo que sempre recordaremos.

Arrebatou-me para o colo e por um longo momento ficámos os 
dois a olhar pela janela, a cabeça dele em cima do meu ombro e a 
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sua respiração quente nos meus ouvidos. Voltou a farejar-me o ca-
belo como um rato, e encolhi-me feliz no seu abraço.

Pouco depois, as primeiras estrelas tremeluziram sobre os cumes 
das palmeiras, leques a abanar a Lua nascente com as frescas brisas 
do lusco-fusco que caía sobre a terra. Esperei que o eco das palavras 
do meu pai se desvanecesse completamente na maré enchente da 
escuridão, sentindo que ousaria dizer alguma coisa nova sobre mim 
logo que elas se fossem. Mas o quê? A minha existência pulsava ali 
em volta como nunca antes, e sentia-a tão presente como o bater do 
coração, mais profundo do que de costume, como se precisasse de 
que o ouvissem. Fechei os olhos e vi o Sol como ainda há pouco, um 
crescente vermelho a fundir-se num lençol ondulante de colinas ao 
longo do horizonte – e também a dissolver-se na orla infinitamente 
vibrante doutro dia da minha vida. Eu era Tiago, era o filho do meu 
pai. Eu e o mundo éramos distintos ou uma só coisa?

Estremeci.
– Sinto-me só, pai.
Beijou-me e estreitou-me de encontro a si. Abandonei-me, tudo 

o que eu era e o que viria a ser. Ao pensar na escova da minha mãe 
abandonada no chão, comecei a respirar pesadamente, mas também 
com expectativa, como se a sua ausência fosse um peso dourado no 
meu peito. Saltei para o chão para a apanhar e voltei a subir para o 
colo dele, que me começou a pentear e disse uma coisa que eu sabia 
que haveria de ficar para sempre colada à minha alma:

– Nunca estarás só, Ti, porque estarei sempre contigo. – Fez um 
arco com a mão para indicar o luar que transformava as palmeiras 
em plumas de prata. – E isto tudo também.

Na clausura da minha cela em Goa, pensei muitas vezes na pro-
messa do meu pai, meditando se me teria mentido intencionalmente. 
Ou quereria ele dizer que a recordação que dele teria sobreviveria à 
sua morte e haveria de morar sempre em mim? Se assim era, deveria 
ter-me avisado de que isso não seria bastante para me salvar.
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Prenderam-me em novembro de 1591 e, durante quase onze 
meses, não falei a mais ninguém além do guarda prisional. Não fui 
informado das acusações que pendiam sobre mim, nem autorizado 
a ler fosse o que fosse; a minha janela, uma fenda mesquinha na 
pedra nua, estava tão alta que não me permitia espreitar para a ci-
dade em baixo. A esperança agarrava-se às recordações de Tejal e, 
por vezes, também, ao tamborilar da chuva, que me lembrava que 
havia um mundo onde os meus carcereiros não tinham poder. Certa 
vez, durante uma tempestade, pus-me a lamber as gotas que escor-
riam pela parede. Souberam-me ao Riacho do Moinho e, por ins-
tantes, os meus pensamentos chapinharam na minha liberdade de 
criança, mas muitas vezes penso que acabaram por me trair; nessa 
mesma noite, Deus foi-me roubado, e, ao acordar, senti-me mais 
sozinho do que nunca, expulso do mundo sobre o qual Ele sempre 
velara. Nunca mais haveria de sentir os dedos dos pés afundarem-se 
na terra vermelha dos arrozais ou saber se Tejal dera à luz um rapaz 
ou uma rapariga.

Silenciosamente, pedi perdão ao meu pai por não viver a exis-
tência melhor que ele desejara para mim e fui buscar o precioso ins-
trumento ferrugento e de ponta acerada que escondera no fundo do 
penico havia umas semanas. Farejando-lhe o odor sagrado de de-
sígnio metálico, confiante na derrota como derradeira amiga, sul-
quei com ele um braço e depois o outro. O meu retrato final haveria 
de ser quente e desenhado com o meu sangue como se impunha.
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Percebi que era um homem amaldiçoado quando nem sequer, 
apesar das minhas preces, consegui afundar o prego o suficiente para 
o milagre de que precisava. Mesmo assim, sangrei bastante, e o rio que 
fica além do Sabat levou-me para longe na sua corrente. Pousando a 
cabeça na verdade das suas águas, sonhei com um horizonte de pinhei-
ros e cedros muito ao longe, a ocidente, nas margens do rio Jordão.

Tejal seria informada da minha morte; agora ficaria livre para 
casar com outro. Isso valia bem o preço que eu tinha a pagar.

Acordei sobressaltado e dei com um padre que nunca antes vira 
a atar-me os braços, suando, com umas cordas grosseiras. Pedi-lhe 
que me deixasse em paz, mas ele continuou e atirou-me para o catre 
com um resmungo de repugnância. Tentando impedir a queda, pu-
xei-lhe pelo rosário e as contas espalharam-se pelo chão.

– Mulato filho de puta! – gritou-me. – Ainda hás de confessar!
Não, pensei, na voz da criança que em tempos fora. Mesmo não 

sendo quem já fui, a minha alma ainda tem cola suficiente para não 
me abandonar assim.

Dois guardas puseram-se de gatas – homens transformados em 
ursos pelo encantamento do meu desprezo. Por qualquer razão que 
não descortino, com o sangue que me corria dos pulsos comecei a 
pintar listras de tigre na cara. Pouco depois, lembrei-me da alcunha 
que Wadi me dera e pensei: Sim, tenho de me tornar outra espécie 
de ser, um animal feroz; senão, ponho-me a nomear outras pessoas e 
condeno-as a um destino igual ao meu.

Fora o meu pai que me dissera que os dominicanos e jesuítas ti-
nham um apetite sôfrego pela identidade de todos os que eram como 
nós. Mais cedo ou mais tarde, os padres haveriam de tentar arrancar-
-me os nomes pela tortura.

Resvalei para um sono febril. As recordações eram agulhas, e todo 
o meu passado se eriçava como espinhos, envenenado – uma infância 
torcida e no fim morta pelo destino.

Na manhã seguinte, logo após o repicar da hora prima, os guar-
das escoltaram até à minha cela um velho com pele cor de canela 
e cabelo branco eriçado, na manifesta esperança de que a sua pre-
sença me impedisse de reabrir as feridas; a Igreja não abdicava fa-
cilmente do prazer de decidir como e quando eu haveria de morrer.
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Os pés do velho eram dois tocos estorricados. Afastei os olhos, 
pois é através deles que a compaixão vem, e não queria que perce-
besse que eu ainda poderia sentir essa emoção inútil.

Desabou no chão quando o meu guarda habitual – um lisboeta 
com olhos verdes mortiços e o hálito fétido de quem anda sempre a 
deitar a mão a um pouco de bebida – retirou os braços de cima dos 
ombros dele. A cabeça do prisioneiro descaiu para trás e para o lado, 
e os olhos fecharam-se-lhe.

O Analfabeto, como eu chamava ao guarda, disse-me que o meu 
hóspede era um jaina acusado de feitiçaria. Os torcionários tinham-
-lhe coberto os pés com óleo de coco, assando-os depois como num 
churrasco.

Os olhos pretos metálicos do velho abriram-se por um mo-
mento, e olhou para mim como se partilhássemos um segredo con-
denatório. O que fosse, não fazia ideia. Talvez só estivesse à espera 
de que eu me mostrasse amável na sua infelicidade.

Com passos largos e triunfantes, o Analfabeto dirigiu-se para a 
saída da cela, fechou com estrondo a porta e ajoelhou-se, mostrando-
-me a cara bulbosa recortada pela grelha.

– Usaram carvão – disse, lançando-me um sorriso escarninho. 
– O carvão queima muito mais do que a lenha.

Até o fogo trabalha para eles, pensei.
Quando o guarda se foi embora, embebi a camisa no jarro de 

água. Envolvi com ela os pés do jaina, que escaldavam. Às tantas, até 
os sonhos dele estavam em chamas. Nunca mais conseguiria andar 
sem ajuda.

De noite, a respiração do velho parecia areia a cair-me nas mãos. 
Dormi aos repelões. O tempo arquejava junto a mim nos meus pesa-
delos e transformou-se num ciclope com crostas nos lábios – como 
o meu pai, da última vez que o vira. Arrancou as asas a um papa-
gaio e meteu-me nas mãos a carne mutilada do bicho. Segurei nele 
com todo o cuidado, como se fosse um filho morto. Imaginei Tejal 
no parto, a chamar-me para junto de si. Ainda estaria vivo o menino?

Sempre que acordava, os mosquitos zumbiam-me num frenesi 
aos ouvidos, sussurrando que os meus esforços para salvar o jaina 
eram em vão.
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*

Ao romper do dia, o meu companheiro cumprimentou-me com 
um jucundo aceno da mão. Sentado no chão, tinha as faces encovadas 
e as costelas salientes; a pele do peito e da barriga era um velho per-
gaminho enrugado. Passeou o olhar pelas ligaduras nos meus pulsos 
e deteve-o nos meus olhos, sorrindo docemente e convidando-me a 
falar como é costume na minha terra natal. Afastei o olhar.

– Não devias estar tão ansioso pelas asas da tua próxima vida – 
disse em concani.

O conselho agastou-me. Não confiava naquele seu ritmo rápido 
e vivo, como se os pensamentos lhe saltitassem. Talvez fosse da dor.

Não respondi, esperando que me deixasse em paz se o conven-
cesse de que não falava a sua língua. Mas não, ergueu um dedo curvo 
e apontou-mo aos olhos. A minha mente deve ter ficado muito de-
bilitada durante a reclusão, pois o meu coração acelerou ante a ideia 
de que ele pudesse sibilar um encantamento contra mim. Recuando, 
encostei-me à parede.

– Não tens porque me temer – disse o velho, pronunciando as pa-
lavras lentamente, por julgar que eu era estrangeiro. – É que já tinha 
visto os teus olhos azuis. – Como não lhe dei resposta, acrescentou: 
– Nas borboletas que chegavam à minha aldeia na primavera.

Ergueu-se e baixou os braços como se adejasse as asas, drapejando 
as mãos com elegância, qual bailarino de Kerala. Sorriu, voltando a 
convidar-me a falar.

– Se falares comigo, só vais ter mais problemas  – disse eu em 
concani. – Sou um homem amaldiçoado.

– Então és de cá! – exclamou alegremente, como se fôssemos ami-
gos. – Portanto, deves saber de que borboletas estou a falar… Sabes? 
São pretas e cada uma delas parece uma noite sem luar, só que têm 
manchas azuis aqui e aqui. – Tocou nos flancos. – Na minha aldeia, 
dizem que são o vento norte materializado.

Ainda hoje sinto a minha resistência à sua voz musical, que me 
puxava de volta à vida.

– Não te sirvo de nada – disse-lhe, voltando-me para o lado, na es-
perança de que conseguisse ser tão duro e insensível como as paredes 
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da prisão. Senti-lhe o olhar curioso pousado em mim. Será que queria 
que eu prometesse nunca mais atentar contra a vida? Enterrei a ca-
beça na enxerga de farrapos e apertei os olhos, só querendo desapa-
recer. Ao cabo de uns instantes, pensei em confessar-lhe que matara 
o meu pai, mas logo achei que o silêncio tinha mais a oferecer-me do 
que qualquer homem.

Só mais tarde vim a perceber aquilo que, antes do mais, havia que 
dizer: Nunca te hei de falar como se tivesses alguma autoridade sobre 
mim. Só o meu pai a tinha e matei-o…

Pouco depois, meteram o pequeno-almoço por uma portinhola 
da porta interior: o meu companheiro, de ombros encolhidos, ia en-
fiando o arroz na boca, com um vagar meticuloso que parecia troçar 
da minha fome. Como jaina, só lhe era permitido comer legumes e 
cereais, e, quando pegou no peixe frito e me fez sinal para que o acei-
tasse, pus-me a pensar num plano para o afastar de mim. Os guardas 
devem ter-lhe servido o peixe por crueldade, para troçarem dele.

– Quando era rapaz – disse eu, recusando a sua oferta com um 
gesto –, apanhei uma dessas borboletas pretas de que falaste.

– Eu sabia!  – exclamou, com uma gargalhada límpida. –  Foste 
atraído por elas. – Voltou a tocar no peito para indicar o sítio das 
manchas. – Foi como que o destino. Foi, não foi, que achas?

– Não acredito no destino  – respondi com brusquidão. Na al-
tura, pensava estar a dizer a verdade, mas agora não tenho tanta cer-
teza, pois muita coisa parece ter acontecido da única forma possível.

Eu sabia que, para um jaina, toda a vida é sagrada –  até a do 
mais pequeno verme. Tanto assim que tinha a certeza de que, mais 
cedo ou mais tarde, o velho perguntaria se tinha morto a borboleta. 
Quando o fez, a vingança refulgiu-me no peito como uma estrela 
negra.

– Esmaguei-a com os dedos – disse-lhe – e nunca me arrependi.
As lágrimas vieram-lhe aos olhos.
– Não esbanjes compaixão com uma migalha de ser que não tem 

alma, nem inteligência – ripostei. Falava como se soubesse do que 
estava a falar; a reclusão dera-me uma arrogância amarga e ranco-
rosa e uma voz professoral que mal reconhecia como minha.

G
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Quem afirma que as pessoas não mudam realmente nunca es-
teve numa prisão, não conheceu esse miserável caminho que acaba 
necessariamente na morte.

O velho cerrou os lábios com força como se não quisesse proferir 
uma terrível verdade, e percebi o que já devia ser evidente – eu é que 
era a pequena criatura sem alma de quem ele se apiedava. Ri-me pela 
primeira vez numa eternidade; ser mais digno de pena do que um 
inseto esmagado parecia-me um feito considerável.

– Se o meu espírito não me tivesse quase abandonado, haveria 
de encontrar uma maneira de nos matar aos dois – disse-lhe.

Pôs-se a fitar-me, com aqueles olhos negros cheios de dó. Eu des-
prezava a sua prontidão em sentir tanto por alguém de quem nada 
sabia.

– Como te sentirias se eu te batesse? – inquiri, levantando-me. 
– Ainda te preocuparias assim tanto comigo? – O impulso de o cas-
tigar irrompeu em mim com a força destruidora de uma casa a ruir. 
– Posso muito bem dar cabo de ti e ninguém aqui virá deter-me. Até 
ficariam satisfeitos.

Fechei o punho e brandi-o na direção dele, como que para con-
firmar que era o vilão de um drama escrito para mim por um ini-
migo secreto – a pessoa que me traíra e me votara à prisão. As mãos 
do jaina ergueram-se num repente para proteger a face, e nesse gesto 
percebi que, além de o queimarem, o tinham agredido. Afastei-as à 
punhada e foi como se uma corda se tivesse rompido cá dentro e eu 
estivesse a cair para fora de mim, desamparado. Continuei a bater-
-lhe até que sangue lhe espirasse da boca.

Logo, porém, o horror ante aquilo em que me transformara me 
fez soçobrar. Murmurei uma desculpa e recolhi-me à cama, encos-
tando os joelhos ao peito. Fechei os olhos e durante horas não disse 
nada, tentando imaginar o que o meu pai gostaria que eu fizesse, 
mas a voz dele desaparecera de dentro de mim.

Ao crepúsculo, ajoelhei-me junto ao meu companheiro de cela.
– Mata-me – murmurei.
– Não posso. É-me proibido.
– Por favor, não percebes. Não poderia suportar ser queimado 

ou obrigado a engolir água até sufocar. Se for torturado, poderei 
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revelar os nomes daqueles que me ajudaram a mim e ao meu pai. Se 
morrer, a minha noiva poderá casar com outro homem. – Agarrei-
-lhe o ombro. – Asfixia-me de noite, quando estiver a dormir. Dou-
-te tudo o que tenho por esse ato de bondade. Digo-te aonde hás de 
ir quando te libertarem e poderás pedir os meus pertences à minha 
irmã e ao meu tio.

Abanou a cabeça. Afastei-o com um empurrão.
Nessa noite, veio a rastejar deitar-se a meu lado. Tomou-me a 

mão e apertou-a com força.
– Perdoa-me por te falhar – murmurou. – Mil perdões.
Empurrei-o, mas ele agarrou-se a mim com força. Era muito mais 

forte do que eu pensava. Eu estava convencido de que a sua persistên-
cia era sinal de loucura, mas pareceu-me uma bênção, pois deixava-
-nos em pé de igualdade nesse período que passaríamos juntos.

Ficámos calados. Recordei a minha irmã aos quatro anos, com os 
olhos reluzentes de alegria; dentro do cesto que lhe estendia estava 
uma borboleta que apanhara – não do tipo que o jaina dissera, mas 
outra, escarlate e dourada. Adejando, foi pousar na orla do cesto e fle-
tiu as asas, refulgindo ao sol como um fragmento de vitral. A minha 
irmã pôs-se a rir quando me viu cheirá-la. No momento em que a 
borboleta levantou voo, ergueu as mãos e gritou de alegria. De pé por 
trás dela, pousei-lhe as mãos nos ombros, pesando-lhe com o meu 
amor, como aprendera com Nupi, a nossa cozinheira e criada. Tinha 
a certeza de que ficaríamos sempre juntos.

O jaina acariciou-me a face. Difusamente, sabia que estava a pe-
dir-me os meus pensamentos. Ou, então, se calhar, a solidão em que 
vivera durante um ano levava-me a crer que todos os seus gestos eram 
um convite a que falasse do meu passado.

– A borboleta que apanhei não era do tipo que disseste – confes-
sei. – E não a matei. Só a queria mostrar à minha irmã. E cheirá-la, 
embora agora isso me pareça muito estranho.

O jaina pôs-se a rir docemente. Virei-me de lado para ele. Sentia-
-lhe a respiração húmida contra a face. Parecia-me o vento de Deus 
que me faltara.

A escuridão da cela não me permitia ver mais do que as formas 
esfumadas da minha imaginação, mas acreditava que ele estaria a 
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espreitar para algo muito fundo dentro de mim. Senti a inquirição 
como uma pedra no peito. Apeteceu-me abraçá-lo, mas sabia que 
começaria a soluçar se o fizesse.

– E a que cheirava? – perguntou.
– Pensava que haveria de cheirar a jasmim, pois estivera a comer 

da trepadeira do nosso alpendre, e era demasiado novo para perce-
ber mais do que isso. Mas tinha o ténue cheiro da terra.

Ele ficou calado por uns momentos, ponderando as minhas pa-
lavras.

– Vou tentar impedir isso – disse-me.
– Impedir o quê?
– Até os mais pequenos animais observam as nossas vidas – res-

pondeu. Pensei que fosse continuar, mas não deu mais explicações.
– Continua a falar comigo – roguei-lhe. – Diz o que te apetecer, 

mas não me deixes ficar aqui sozinho sem a tua voz. – Os nossos 
murmúrios proteger-nos-ão, pensei.

Enfiou o braço em berço sob a minha cabeça e começou a falar 
dos apaziguantes sons noturnos que chegavam da cidade lá em baixo. 
Deixei-me ir, imaginando que estava com o meu pai, mas vi que fora 
um erro; o terror alastrou dentro de mim, centrado no ventre, frio, 
como um nado-morto. Levantei-me. Quem denunciara o meu pai à 
Inquisição? A tia Maria? Wadi? Se calhar, fora alguém que eu nunca 
vira.

– Que se passa? – perguntou o meu companheiro.
– Parece que às vezes as recordações me traem. E há alguém que 

preciso de encontrar. Tenho uma dívida a pagar.
– Não querem que estejas aqui – respondeu.
– Quem?
– Essas recordações de que tu falas. Querem que sejas livre. Não 

achas?
– Se querem – disse eu, cético –, não parecem ter lá grande estra-

tégia para me ajudar.
Proferiu uma prece numa língua que eu desconhecia. Contei-

-lhe então que à borboleta de que ele falara chamávamos nós trevas 
azuis em português. Agradou-lhe o som e disse que passaria a cha-
mar-me Trevas Azuis. Sentindo o lento oscilar do seu peito a meu 
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lado, apercebi-me da nossa fragilidade. Não tínhamos armas – nem 
preces, nem argumentos que valessem o que quer que fosse. Só nos 
tínhamos um ao outro e isso nunca bastaria.

Disse-me que os pais lhe tinham dado o nome de Ravindra, que 
significava Sol, mas que toda a gente lhe chamava Phanishwar – rei 
das serpentes – desde o berço; certa noite, o pai fora encontrá-lo a 
dormir no pátio com uma cobra-capelo a guardá-lo.

– Não consigo lembrar-me dessa serpente em particular – disse. 
– Mas é verdade que nunca tive medo delas como os outros homens.

Os pais mandaram-no como aprendiz para junto de um encan-
tador de serpentes de Poona quando ele tinha dez anos. Agora con-
tava com cinquenta e sete.

– Até eu próprio ser pai também nunca me ocorreu que o meu 
pudesse ter inventado a história da cobra-capelo para melhor levar a 
cabo os planos que tinha para mim – confidenciou-me. – Era mesmo 
dele. Como se preocupava connosco quando éramos crianças! Per-
cebes, queria certificar-se de que todos nós tínhamos um modo de 
ganhar honestamente a vida. Que bom homem ele era, sempre a je-
juar e a ir ao templo. Nunca conseguiu aceitar que os hindus e os 
muçulmanos matassem as serpentes como se estas não tivessem lugar 
no mundo. «Phanishwar, tens de lhes mostrar que há outras maneiras 
de agir», costumava dizer-me.

– O teu pai ainda é vivo? – perguntei.
– Não, morreu há muito, e a minha mãe também.
– As tuas queimaduras… devem doer muito.
– Não te aflijas, Trevas Azuis. Na minha vida sofri muitas dores 

físicas. A dor e eu somos velhos inimigos que se conhecem muito 
bem. Tentamos enganar-nos um ao outro, mas ela acaba sempre por 
vencer. Suporto-a de má vontade, é certo, não vou negar, mas acho 
que ela só está a fazer o seu papel e não tem por onde escolher.

Ergui-me, voltei a embeber a camisa em água e ajoelhei-me a seu 
lado. Pus-me a lavar-lhe os pés; ele gemia, chorando baixinho, agra-
decendo-me a bondade. Não me lembrava de uma voz de homem 
tão suave.

Quando acabei, afagou-me a cabeça e abençoou-me. Nesse pri-
meiro dia, Phanishwar pareceu-me representar tudo o que havia de 
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bom nos camponeses com que fora criado: as suas maneiras delicadas 
e a prontidão do sorriso; a sua aceitação das circunstâncias e uma 
certa crença de que a vida era um grandioso combate que mantinha 
a unidade do mundo; o deleite que sentiam com o nós, muito mais 
do que com o eu.

– Fala-me da tua vida  – pedi-lhe. Queria ouvir uma história, 
para me abandonar ao sono, conjurado por palavras sussurradas no 
escuro.

Falou-me da mulher, que morrera uns anos antes, e dos cinco fi-
lhos; o mais novo com doze anos e chamado Rama. A  sua aldeia, 
Bharat, ficava na costa, a três dias de caminho de Goa, para norte. 
Não contou como a Inquisição o apanhara, e eu não perguntei. Pas-
sado um pouco, começou a cantar uma melodia suave, dourada, e 
fui percebendo que não me suicidaria – assim como fui percebendo 
que, para escapar às chamas, confessaria tudo o que os meus algozes 
quisessem. Tinha de me manter vivo para encontrar a pessoa que me 
traíra, a mim e ao meu pai, e vingar-me.

Phanishwar abraçou-me toda a noite, e eu sentia a sua generosi-
dade palpitar em nosso redor. Nunca me sentira tão chegado a um 
homem, à exceção do meu pai. De onde em onde, a nossa união pare-
cia um sonho, e foi por isso, creio, que ao nascer da alvorada na janela, 
tingida de azul e rosa, ganhei coragem para falar de factos que nunca 
contara a ninguém.

Com ele a meu lado – o rei das serpentes –, sabia que não só as 
minhas recordações, mas todas as coisas na natureza nos queriam 
libertar. Tinha esperança de que, juntas, tivessem força suficiente.

Comecei por lhe falar da minha infância, partindo da doença da 
minha mãe, que era a minha mais antiga recordação completa.

– Uma vez, vi uma pessoa voltar a atravessar a ponte da morte 
para a vida – disse-lhe.
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Por muitos anos após a morte da minha mãe, costumava infiltrar-
-me em bicos dos pés no silêncio alcatifado da biblioteca do meu 
pai, abrir a gaveta de baixo da secretária e extrair de lá o estojo de 
pele onde ele guardava os desenhos em que a retratara. Ansioso por 
estudar a sua face e compará-la com a minha, levava-os até ao espe-
lho pendurado na parede do meu quarto e encostava-os um a um ao 
vidro. Por vezes, imaginava que eram o meu reflexo – que éramos a 
mesma pessoa.

Um dia, saíra o meu pai para Goa, rasguei um dos retratos dela 
de que eu mais gostava. Teria oito ou nove anos. Não me lembro que 
raciocínio retorcido me passou pela cabeça – só sei que estava tão 
zangado que senti uma vontade incontrolável de destruir algo belo e 
valioso. Pode ter sido o meu modo de tentar guardar a sua memória 
num lugar seguro na minha cabeça – ou até restituí-la à vida por 
uma chispa de magia perversa.

Corroído pela vergonha, saí de casa a correr e lancei as provas do 
pecado às águas do Riacho do Moinho, um braço preguiçoso do rio 
Zuari que se esgueirava pelo estreito vale de plantações de banana e 
palmeiras junto à orla oriental da nossa propriedade. Depois, senti-
-me tão culpado que a barriga me doía como se tivesse engolido 
areia. Quando, no dia seguinte, o meu pai regressou, confessei-lhe a 
maldade, certo de que me odiaria. Mas não, ergueu-me no ar e pôs-
-se a rodopiar, comigo nos braços.

– Um desenho velho não é nada comparado com estar em casa 
contigo – replicou.
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Não percebi porque não me castigava. Eu queria, penso que an-
siava ter a certeza – por um pungente minuto – de que me prestava 
toda a atenção e de que o fantasma da minha mãe não o afastaria de 
mim. Se calhar, também desejava certificar-me de que havia justiça 
no mundo, mesmo à custa de umas valentes palmadas no rabo.

– Mas era bonito – disse-lhe. – E o pai fê-lo para ficarmos com 
ele. – As confissões devem ter uma sequência muito própria, porque 
acrescentei: – De vez em quando, vou à gaveta de baixo e tiro os re-
tratos da mãe.

O meu pai soltou uma breve gargalhada de surpresa e logo a seguir 
piscou o olho direito, como era seu hábito quando eu estava para pre-
gar alguma – como quem tinha medo de saber tudo o que eu fizera. 
Pousou-me no chão.

– Escuta, Ti. Não há mal nenhum em esconderes-me alguns segre-
dos. Precisas de ter a tua própria vida. Mas tens de me prometer uma 
coisa. Quando te apetecer rasgar outro desenho, ou fazer qualquer es-
trago permanente desse género, vem ter comigo antes para falarmos.

Ao prometer que o faria, estremeci com redobrada culpa. Ele re-
parou na minha atrapalhação e acrescentou:

– Escuta, meu filho, a morte da tua mãe deixa-me tão zangado 
como a ti. Há alturas em que me apetece rasgar todas as recordações 
dela.

Mais tarde, comecei a perceber que herdara os lábios carnudos da 
minha mãe e a suave profundidade dos seus olhos, embora os meus 
fossem azuis e os dela castanho-claros – da cor da amêndoa, costu-
mava o meu pai dizer.

– Tu herdaste mesmo foi toda a maldade da tua mãe – afiançava 
ele, gemendo comicamente, como se eu lhe provocasse dores de ca-
beça. Depois, punha-se a correr atrás de mim pela casa, grunhindo, 
como quem expulsa a tristeza com palhaçadas, forma que encon-
trara de impedir que a ausência dela nos destruísse. Por vezes, dan-
çava comigo uma jiga improvisada ou bramia como um dos veados 
que passavam a vida a comer as rosas do jardim. Depois, deixá-
vamo-nos cair nos travesseiros de seda dourada que faziam parte 
do dote da minha mãe e ficávamos a dormitar ao sol que se filtrava 
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pelas janelas. Provavelmente, aquelas gargalhadas impotentes pre-
servavam a nossa sanidade e, no entanto, talvez devesse dizer-lhe 
que aquilo só me deixava mais triste, que era como se traíssemos os 
nossos verdadeiros sentimentos. Porém, naquela idade, nunca con-
seguiria verter em palavras pensamentos tão complexos. E nunca 
seria capaz de o magoar de propósito.

No meu retrato preferido, e que o pai pendurara sobre a minha 
cabeceira, os longos cabelos negros da minha mãe estavam ocultos 
sob o lenço cor de marfim que a minha irmã, Sofia, haveria de herdar 
mais tarde. As mãos da nossa mãe eram esguias e graciosas, e ace-
navam na direção do arcanjo Gabriel, como que dançando para ele. 
Gabriel tinha asas cor de vinho e amarelas, as cores do sari da minha 
mãe. A mim sempre me pareceu que ela e o anjo poderiam ser um e 
o mesmo ser com formas diferentes.

Por vezes, surripiava o lenço a Sofia. Com ele na mão, punha-me 
a olhar para o retrato, meditando no mistério do tempo – pois ali 
estava eu a crescer e a minha mãe nunca me conheceria.

O desenho com o arcanjo Gabriel era um estudo para um Corão 
que o meu pai fez para o sultão de Bijapur. O sultão convidara-o a 
instalar-se na Índia uma década antes de eu nascer e pagava-lhe um 
estipêndio anual pelos seus Corões e livros de orações iluminados. 
A minha mãe, que o meu pai conhecera e cortejara sete anos após 
ter chegado, veio a ser o modelo para Khadija, mulher do profeta 
Maomé. Nunca a vi posar para o meu pai, mas em sonhos vejo-o a 
desenhá-la. E, embora nem sequer se toquem, é como se estivessem 
a fazer amor com os olhos – talvez até a conceber-me.

Depois de ter conhecido Tejal, tinha eu dezoito anos, em mo-
mentos de intimidade costumava recordar o odor quente e prote-
tor da minha mãe. O que é estranho é que, sempre que mergulhava 
nestas recordações, era como se ela fosse um pressentimento de um 
porvir, mais do que uma reminiscência de um passado distante. 
Talvez o amor não consiga deixar de olhar em frente.

A minha mãe caiu de cama com febre e arrepios no princípio de 
junho de 1576, tinha eu quatro anos e meio. Ficava aterrorizado ao 
ver como os dentes lhe batiam e como adormecia de olhos abertos. 
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Mesmo no calor húmido do verão, o meu pai tinha de a cobrir com 
pesados cobertores de lã e viu-se obrigado a arrastar a cama para 
junto da lareira, que mantinha acesa noite e dia. Muitas vezes, respi-
rava de forma desesperada, como se estivesse sequiosa de ar, e amiúde 
encontrava-se demasiado fraca até para sussurrar.

O  meu pai pendurou-lhe em volta do pescoço um talismã de 
couro com os anjos judeus Sanoi, Sansanoi e Samnaglof, representa-
dos como velhos sábios de vestes compridas e bastões com cabeça de 
leão; dizia-se que os três anjos protegiam as mulheres de Lilith, rainha 
dos demónios, e de todos os seus acólitos sedentos de sangue.

Sentado aos pés da cama a observar a minha mãe e a ouvir as im-
piedosas chuvas da monção lá fora, sentia-me como que a ser var-
rido da vida. As cortinas de chuva que caíam sobre as janelas eram 
tão espessas que não víamos vida para lá delas. Todo o mundo era 
água, e o insistente martelar no telhado era tão intenso que durante 
a noite, mesmo que gritasse, a minha voz soaria apenas a um suave 
arranhar. Nesse verão, a monção tornou-se um ser vivo – malévolo, 
acusatório, de uma avidez insaciável. De vez em quando – sempre 
que lhe dava para aí  –, retirava-se por meio dia, recuando lenta-
mente, olhando em volta para desfrutar em silêncio do mal que fi-
zera. Durante essas tréguas, podíamos ver que o jardim se tornara 
um charco bordejado de ervas e esguios fetos. A súbita magia do Sol 
renascido transformava em cristal as folhas encharcadas.

Eu passava os dias junto à cama da minha mãe, distraindo-me no 
chão com marionetas de sombras e animais de brincar. Só deixava 
a casa para me sentar no alpendre quando o pai insistia para que 
aproveitássemos uma aberta na tempestade. Se Nupi tentasse levar-
-me dali, mesmo que para lavar a cara, punha-me a agitar os braços e 
a berrar. Ela dizia que tanta casmurrice só me prejudicava, mas, pelo 
olhar duro que me lançava, percebia que respeitava aquela determina-
ção. Mudámos a cama dos meus pais para a sala de estar para que ele e 
eu pudéssemos dormir junto da minha mãe. Ele costumava deitar-se 
atrás de mim, enroscado, afagando-me o cabelo até me adormecer.

Por vezes, ela conseguia sentar-se, especialmente de manhã. 
O meu pai dava-lhe então chá à colher e incentivava-a a comer um 
pouco de arroz. Os lábios dela estavam descorados e gretados, e 
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sangravam quando tentava sorrir. Anos mais tarde, o meu pai mos-
trou-me um desenho que fizera dela doente; disse-lhe que não estava 
parecida. Mas menti: não queria acreditar que aquela mulher de olhos 
cavos e face macilenta fosse mesmo ela.

Certa tarde, no fim desse terrível mês de junho, estava sentado 
junto da minha mãe a desenhar caras de macacos numa folha de 
papel. Para a adormecer, Nupi dera-lhe de beber uma chávena de chá 
de folhas de damas-da-noite esmagadas e raiz de gengibre e, embora 
tenha surtido efeito, ela continuava a respirar a custo, como se tivesse 
os pulmões salpicados de ferrugem.

Quando reparei que aquele som parara, ergui-me. Pousando-lhe 
a mão no peito, senti que não se elevava, e os olhos vidrados não 
contemplavam nada deste mundo. O quarto começou a girar, como 
se eu estivesse no meio de uma roda. Muito ao longe, ouvia o meu pai 
falar com Kiran – a ama de peito –, que amamentava a minha irmã, 
nascida havia sete meses, em dezembro de 1575.

Nupi estava a raspar coco na cozinha; esse som persistente have-
ria de me ficar para sempre associado à morte.

Sacudi a minha mãe e chamei-a baixinho. A seguir corri até ao 
meu pai.

Por mais que fizesse, ele não conseguia acordá-la. Beijou-a nos 
lábios e depois fechou-lhe os olhos com um afago, ajoelhando-se a 
seu lado de cabeça baixa. As chuvas martelavam por cima de nós, ele 
soluçava e eu pensava que éramos mais frágeis do que alguma vez 
julgara, o meu pai mais do que ninguém. Terei visto na curva fatal das 
suas costas que a morte da minha mãe o quebraria? Se ela não tivesse 
morrido, será que, muitos anos depois, ele me pediria o veneno?

Eu estava ali, ao lado dele, agarrado por Nupi, que mantinha os 
joelhos ossudos encostados às minhas costas e as mãos fortes nos 
meus ombros, mãos que me mantinham preso para impedir que me 
lançasse nos braços do meu pai. Recordo-me de que senti uma som-
bra – talvez a minha, embora não tivesse a certeza – afastar-se de nós 
em bicos dos pés, para não mais regressar.

Beijando as mãos da minha mãe, o pai voltou por fim a chamar-
-me. Pousou as pontas dos dedos dela nos meus olhos e depois nos 
dele, murmurando o kaddish, a oração judaica pelos mortos.

GOAGA_20172428_F01_24_1P.indd   27 29/11/2017   11:58



28

Por vezes, ainda sinto nas pálpebras o peso do toque da minha 
mãe. Habitualmente, é uma recordação reconfortante, mas acontece 
assustar-me, como se significasse que os mortos terão sempre de-
masiado poder sobre mim.

Quando o meu pai foi com Nupi buscar a minha irmã, que se en-
contrava com Kiran, trepei até à cama, peguei no braço flácido da 
minha mãe e pu-lo em volta da cintura, na esperança de que ela acor-
dasse. Ao fim de algum tempo, um tremor abalou-me; já não con-
seguia ouvir o estrépito da chuva, embora as portadas estivessem 
entreabertas e pelas frinchas se visse tudo inundado. Era um silêncio 
de expectativa, como se a minha cabeça estivesse fechada num frasco 
de vidro prestes a rebentar. A luz em volta esmorecia.

– Não te aflijas, Berequias – murmurou subitamente a minha mãe, 
chamando o meu pai pelo nome. – O Ti e a Sofia amparam-se um ao 
outro.

Com um sacão da cabeça, girei o olhar na direção dela e vi cla-
ramente os lábios esculpirem as duas últimas palavras. Ou será que 
eu adormecera por instantes e aquilo havia sido apenas um sonho? 
É que, bem vistas as coisas, os olhos dela continuavam fechados.

Debrucei-me sobre a cara dela e toquei-lhe nas faces frias. Não 
estava assustado. Tinha esperança de a ver abrir os olhos a qualquer 
momento.

– Mãe – murmurei –, sou eu. Acorde.
O pai voltou para o quarto, embalando a minha irmã, e eu corri 

na sua direção para lhe contar o que se tinha passado.
– É impossível – disse, carregando o sobrolho, reprovador.
Senti-me inundado de vergonha e fugi como uma flecha, esqui-

vando-me às garras de Nupi, que tentou apanhar-me. O pai correu 
para o jardim no meu encalço, chamando-me num tom tremente 
de desespero, mas não me voltei. Procurou por detrás da hortênsia 
molhada e das moitas de hibisco, deixando-se encharcar, a face re-
torcida pelo medo. Eu estava na orla de um arrozal a espiá-lo, todo 
arrepiado, os pés descalços enfiados na lama, com água até aos joe-
lhos. Achei que o odiava.
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Nessa noite, pediu-me desculpa por não ter acreditado em mim 
e implorou-me que não voltasse a fugir.

– Se eu agora te perdesse ou à tua irmã, não aguentava – confessou.
Quando fez menção de cobrir os olhos com a mão, vislumbrei-

-lhe um olhar perdido; por isso, aproximei-me dele e abracei-me às 
suas pernas.

O meu pai era alto e forte, com mãos grandes e suaves. Quando me 
ergueu, agarrei-lhe nas orelhas. Era uma brincadeira nossa, a deixa 
para que soltasse um barrido de elefante, fingindo ter uma tromba. 
Nesse dia, porém, sentou-me no regaço sem um som. Disse-me que 
os judeus como nós, e os hindus como Nupi e Kiran, acreditam que a 
alma de uma pessoa morta pode voltar a cruzar a ponte para a vida 
por um breve período – se algo tiver ficado por dizer ou fazer. Fora 
isso que eu vira.

– Percebes?
Eu anuí, mas o aroma escuro e bafiento da sua aflição fez-me sentir 

ameaçado e só queria que os braços dele me reconfortassem. Pousou 
os lábios na minha fronte e voltou a perguntar-me o que a minha mãe 
tinha dito. Contei-lhe, e ele levantou-se e ficou a meditar na resposta.

– Sempre que íamos passear, ela tinha de voltar atrás para buscar 
alguma coisa de que se esquecera – disse, meditativo. – Desta vez, 
precisou de voltar atrás para nos sossegar. – Sorriu-me, agradecido. 
– Foi uma sorte estares com ela e ouvires o que queria dizer, Ti. Isso 
deve tê-la sossegado.

Porque é que as crianças que perdem um pai ou uma mãe pare-
cem julgar ter de ficar com a responsabilidade dos vivos? Não disse 
ao meu pai o que estava a pensar: que ele se enganava e que a mãe 
queria que, a partir de agora, fosse eu a tomar conta da minha irmã. 
Era isso que queria, mesmo que me tivesse falado em sonhos.
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