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Ao Capitão Frank e Phyllis McKenzie
De

Arlington, Virgínia
Amantes da Grécia 
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Personagens Históricas Mencionadas no Texto

Casa da Macedónia
FILIPE   Rei da Macedónia até ao seu assassinato em 336 a.C., pai de Alexandre.
OLÍMPIA DE MOLOSSUS   (Myrtale de solteira). Esposa de Filipe e sua rainha, 
mãe de Alexandre. Co-regente da Macedónia durante a conquista da Pérsia 
por Alexandre.
ALEXANDRE   Filho de Filipe e Olímpia.
EURÍDICE   Esposa de Filipe depois deste se ter divorciado de Olímpia. Era 
sobrinha de Átalo, o general preferido de Filipe. Eurídice, o seu filho pequeno 
e Átalo foram todos executados após a morte de Filipe.
ARRIDAEUS   Filho de Filipe e de uma das suas concubinas, envenenado por 
Olímpia. Sobreviveu mas ficou com problemas mentais para o resto da sua 
vida.

A Corte da Macedónia
CLEITUS, O NEGRO   Irmão da ama de Alexandre. Guarda-costas pessoal de 
Alexandre.
HEFAÍSTO   Companheiro de farra de Alexandre.
ARISTANDER   Necromante da corte, conselheiro de Alexandre.
ARISTÓTELES   Tutor de Alexandre nos Bosques de Mieza; Filósofo grego.
SÓCRATES   Filósofo ateniense. Condenado por ser ímpio, obrigado a beber 
cicuta.
PAUSÂNIAS    Assassino de Filipe da Macedónia

Generais de Alexandre
PARMÉNIO, PTOLOMEU, SELEUCO, AMINTAS, ANTIPATER   (foi co-regente na 
Macedónia), Niarcos

A Corte da Pérsia
DARIO III   Rei dos Reis
ARSITES   Sátrapa da Frigia. Comandante-em-Chefe persa em Granico
MITRÍADES e NIFRATES   Comandantes persas
MEMNON DE RODES   Mercenário grego, a soldo da Pérsia, um dos poucos 
generais a derrotar as tropas macedónias.
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CIRO e XERXES   Grandes imperadores da Pérsia

Escritores
ÉSQUILO, ARISTÓFANES, EURÍPEDES  e SÓFOCLES   Dramaturgos gregos
HOMERO   Reputado autor de dois grandes poemas, a Ilíada e a Odisseia
DEMÓSTENES   Demagogo ateniense, ardente opositor de Alexandre
HIPÓCRATES DE COS   Físico e escritor grego, considerado o pai da medicina.

A Mitologia Grega
ZEUS   Pai dos deuses
HERA   Sua esposa
APOLO   Deus da luz
ARTEMISA   Deusa da caça
ATENA   Deusa da guerra
HÉRCULES   Homem-Deus grego. Um dos supostos antepassados de Alexandre
ASCLÉPIO   Homem-Deus; grande curandeiro
ÉDIPO   Herói trágico, rei de Tebas 
DIONÍSIO   Deus do vinho
ENALIUS   Antigo deus da guerra macedónio

A Guerra de Tróia
PRÍAMO   Rei de Tróia
HEITOR   Filho de Príamo e grande general Troiano
PÁRIS   Irmão de Heitor, que por ter raptado a bela Helena, foi o causador 
da Guerra de Tróia.
AGAMEMNON   Chefe dos gregos na Guerra de Tróia.
AQUILES   Herói grego que participou na Guerra de Tróia e matou Heitor. 
Acabou por ser morto por uma flecha disparada por Paris. Alexandre 
considerava-o seu antepassado directo.
PÁTROCLO   Amante de Aquiles cuja morte na guerra de Tróia conduziu o 
herói a uma raiva homicida.
ULISSES   Rei da Ítaca: combateu contra Tróia e o seu regresso a casa foi tema 
do poema de Homero.
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Prefácio

No ano de 336 a.C., Filipe da Macedónia morreu subitamente, num mo-
mento de suprema glória, assassinado por um antigo amante, quando estava 
prestes a receber as aclamações dos seus estados súbditos. A Grécia e a Pérsia 
regozijaram-se discretamente — a crescente supremacia da Macedónia teria 
de ser controlada. A suspeita do assassinato de Filipe recaiu directamente 
sobre Olímpia, sua esposa intriguista e “Rainha Bruxa”, e sobre o seu único 
filho, o jovem Alexandre, que Demóstenes considerava ser um “tonto”. Os 
inimigos da Macedónia saborearam calmamente a perspectiva de uma guerra 
civil que destruísse Alexandre e sua mãe, pondo fim à ameaça aos estados 
gregos bem como ao império persa em expansão, de Dario III. Alexandre 
em breve provou que se tinham enganado. Actor consumado, político astuto, 
combatente implacável e general brilhante, esmagou em dois anos todos 
os opositores do país, venceu as tribos selvagens a norte e fez-se proclamar 
Capitão-General da Grécia. Haveria de ser o chefe da nova cruzada contra a 
Pérsia — uma punição adequada pelos ataques realizados por Ciro o Grande 
e pelos seus sucessores no século anterior.

Ao destruir totalmente a grande cidade de Tebas, pátria de Édipo, 
Alexandre provou que não toleraria qualquer oposição. Voltou-se então para 
leste. Auto proclamou-se Grego, disposto a vingar os erros gregos. Secreta-
mente, Alexandre desejava satisfazer a sua sede de conquista, para marchar 
até à beira do mundo e provar que era melhor que Filipe, para conseguir a 
protecção dos deuses, bem como para confirmar as insinuações de sua mãe 
— que a sua concepção se devera a uma intervenção divina.

“Ele conseguiu maiores feitos do que qualquer outro, não só do que 
os reis que viveram antes dele mas também dos que vieram a seguir, 
até aos nossos tempos.”

Diodorus Siculus, Biblioteca da História
Livro 17, Capítulo 117
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Na Primavera de 334 a. C., Alexandre reuniu o seu exército em 
Sestos enquanto, do outro lado do Helesponto, Dario III, o Senhor Mithra, 
seu sinistro espião e os seus generais, planeavam a completa destruição do 
seu adversário macedónio. Porém, Alexandre, estava disposto à guerra total, 
a conduzir as suas tropas através do Helesponto, a conquistar a Pérsia e a 
marchar até à beira do mundo...
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Prólogo I

“Dario foi rei antes da morte de Alexandre... mas quando Filipe 
morreu, Dario sentiu-se aliviado da sua ansiedade e subestimou a 
juventude de Alexandre.” 

Diodorus Siculus, Biblioteca da História
Livro 17, Capítulo 7

Fora outrora uma planície abandonada, envolvida em silêncio, rodeada de 
montanhas, coberta de verdejantes campos de faias orvalhadas. Um local 
onde os demónios poeirentos sopravam no Verão, e que servia de covil ao gato 
selvagem e ao lobo. Ciro, o Grande, transformara tudo isto. Transformara-
o no santuário do Fogo Sagrado, no Tesouro do Céu, no Altar e Glória de 
Ahura-Mazda, o deus da luz, Senhor da Chama Escondida, do Disco Solar, 
do Olho Que Tudo Vê, gerado acima das asas das águias. Persépolis a casa 
de Dario III, representante de deus na terra, Rei dos Reis, Senhor dos Se-
nhores, dono da vida dos homens. Persépolis, cidade semelhante ao eixo de 
uma enorme roda, centro do império, situava-se em terraços artificiais, bem 
irrigados, entre a Montanha da Misericórdia e o Rio Araxes. As paredes de 
adobe dos seus palácios erguiam-se a quase vinte metros de altura e estavam 
forradas a ouro. Os seus pórticos e entradas apresentavam colunas de már-
more e madeiras preciosas, que suportavam os telhados de cedro do Líbano.

No centro do palácio real, rodeada por três enormes muralhas e 
defendida por portões folheados a bronze, flanqueados por mastros de 
bandeira, encontrava-se a Apanda, a Casa de Adoração da Sala das Colunas. 
Este santo dos santos era guardado pelos imortais, a guarda pessoal do Rei 
dos Reis, cobertos de couraças enfeitadas a bronze sobre saiotes de pano e 
calças às riscas: na cabeça, boinas moles, com palas para o rosto que podiam 
ser puxadas de modo a cobrir a boca e o nariz para proteger aquele que as 
usasse enquanto marchava e comia o pó do seu Senhor dos Senhores. Os 
imortais mantinham-se em fileiras silenciosas nos pórticos, ao longo dos 
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caminhos colunados, nos pátios e paraísos. Imóveis como estátuas, empu-
nhavam escudos redondos e longas lanças, tendo como contrapeso maçãs de 
ouro, das quais tinham herdado o nome de “Portadores Imperiais da Maçã”.

Caíra o crepúsculo. A corte persa, com os seus oficiais e chanceleres, 
o Transportador Imperial do Leque e do Afasta-Moscas, os Medas e os Ma-
gos, todos sabiam que, naquela noite, o seu Senhor dos Senhores revelaria o 
rosto: concordara em ceder uma audiência ao seu favorito, o grego renegado, 
o General Memnon de Rodes. Todo o dia se falaram a esse respeito. Tinham-
se juntado em câmaras para saborear as notícias. Outros, mais cautelosos 
da legião de espiões do seu amo, encontraram-se nos bosques odorosos 
dos férteis paraísos, esses elegantes jardins, onde todas as flores e arbustos 
do império, floresciam em solo negro e fértil, especialmente importado de 
Canaã. Todos os murmuradores concordavam num ponto: o Rei dos Reis 
estava perturbado. Surgira uma sombra escura nos limites do império. As 
notícias estavam nos lábios de toda a gente. Alexandre da Macedónia vinha a 
caminho! Alexandre, filho de Filipe, o Tirano, e de Olímpia, a Rainha Bruxa. 
Alexandre, que Demóstenes de Atenas considerara um “jovenzinho”, um 
“mero tolinho”. Alexandre parecia ter todo o poder do sub-mundo a apoiá-
lo. Trepara por aí a cima, esmagando conspiradores, crucificando rebeldes 
e estendendo o seu domínio às tribos selvagens que Dario tinha subornado 
tão pesadamente, para arrasarem as fronteiras da Macedónia. Agora estes 
mesmos bárbaros tinham inclinado as cabeças, levado o pão e o sal e feito 
enormes juramentos de lealdade a Alexandre da Macedónia. Todos pensa-
vam que ele tinha perecido nas sombrias e geladas florestas da Tessália, mas 
ressaltara afinal como um lobo esfomeado, dilacerado pelos seus inimigos. 
Atenas foi esmagada. Os seus cidadãos mais importantes, que o Rei dos Reis 
tinha sustentado com dáricas de ouro, esconderam-se em locais desertos ou 
fugiram como cães perseguidos para as aldeias que os abrigaram. Até Tebas, 
a cidade de Édipo, não era mais do que uma ruína arrasada, um local de 
sangue, por onde andavam saqueadores e onde enxames de moscas negras 
zumbiam sobre os cadáveres por sepultar.

Agora Alexandre da Macedónia voltara os olhos para oriente. 
Capitão-General da Grécia, tinha feito juramentos sagrados para empreen-
der uma guerra eterna, pelo fogo e pela espada, na terra e no mar, contra o 
Rei dos Reis. Os espiões tinham chegado a galope. Alexandre saíra de Pella. 
Alexandre marchava para oriente. Alexandre encontrava-se no Helesponto, 
olhando avidamente para o outro lado das águas rápidas e azuis, para as 
glórias de Persépolis. Diziam que marchava à cabeça de um enorme exército. 
As pessoas mais sensatas falavam apenas de trinta ou quarenta mil homens 
e que decerto o Rei dos Reis conseguiria derrotar aquela gente. A harmonia 
de Dario seria certamente perturbada. Tentara manter a Macedónia afastada 
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com ouro, mas agora o lobo farejava junto à sua porta. Dario mandara cha-
mar Memnon de Rodes, dizendo que é preciso um lobo para combater outro 
lobo. Memnon passara algum tempo como refém na corte da Macedónia, 
estudara as almas de Filipe e de seu filho; observara a falange da Macedónia 
com os seus escudos curtos e lanças longas, desbaratando um exército após 
outro. Memnon acabara por fugir e agora tinha a confiança do Rei dos Reis. 
Memnon sabia tudo acerca de tais lobos. Tinha combatido corajosamente 
contra Parménio o veterano general macedónio enviado ao outro lado do 
Helesponto para estabelecer uma cabeça-de-ponte.

Porém, nessa noite em particular, aguardando na antecâmara ao 
fundo das escadas que levavam ao Apanda, Memnon não se sentia espe-
cialmente favorecido. Ali estava com Diocles, o seu criado mudo e Lysias, o 
seu Estribeiro-Mor, batendo furiosamente com a sandália no chão, irritado 
com a demora. Na câmara, havia um calor sufocante, guardada que estava 
pelos Portadores da Maçã e cheia de cortesãos e chanceleres — medas, não 
persas, com as suas vestes e calças coloridas, os rostos pesadamente cober-
tos de cosméticos e brincos a cintilar nos lóbulos das orelhas. Também eles 
sentiam o incómodo daquele bárbaro e se mostravam inquietos, batendo 
no chão com as botas altas. De vez em quando, detinham-se e olhavam de 
soslaio para Memnon. Não gostavam de gregos, fossem eles quem fossem. 
Em particular de Memnon, com a sua calva brilhante de óleo, o seu rosto 
bronzeado, marcado pelas intempéries, o nariz achatado, levemente quebrado 
e torcido, os lábios exangues e os olhos argutos e cruéis. 

“Nunca confies num grego”, dizia um provérbio persa. Não havia 
excepções!

— Quanto tempo? — perguntou Memnon em grego, num tom 
duro e hesitante que perturbou as aves canoras nas suas gaiolas douradas, 
penduradas em cordões de prata das traves de madeira de cedro.

— Sê paciente, senhor.
O companheiro de Memnon, o príncipe persa Arsites, sátrapa 

da Frígia ocidental, sorriu tacitamente e fez uma vénia, erguendo a mão 
para cobrir a boca, como se coçasse o seu bem oleado bigode e a barba. Se 
Arsites conseguisse o que queria, Memnon, o estúpido Diocles e Lysias, de 
olhos inquietos, seriam lançados ao lago dos crocodilos; porém Memnon 
estava altamente favorecido. Na noite anterior, fora recebido com enormes 
honrarias. Escoltado pela câmara sombria e perfumada do harém de Dário, 
Memnon fora proclamado “Amigo do Rei dos Reis” e solenemente saudado 
pelas mulheres vestidas de seda e de outros tecidos preciosos, luminosas 
como pirilampos, com pedras preciosas cintilando no pescoço, tornozelos 
e pulsos. Tinham também retirado ouro e pedras preciosas dos seus sacos 
para encher uma arca que um eunuco trouxera para junto de Memnon. 
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O grego levá-la-ia consigo, recebendo assim um sinal de amizade e prazer 
da parte do imperador. Mostraram ainda a Memnon o tesouro imperial, a 
Casa Vermelha, com as suas paredes e tecto de pedra cor de sangue, onde 
estavam guardadas dezenas e dezenas de milhares de talentos de ouro, em 
arcas, cofres e cestos.

Arsites voltou o seu rosto pálido e limpou com elegância uma gota de 
suor que lhe escorria por cima da gola dura da veste. Dario fora demasiado 
generoso. O sátrapa brincava com a corrente de ouro que tinha em redor do 
pescoço. Dirigiu-se para junto de uma parede como se estivesse interessado na 
gravura de uma cortesã meda a cheirar uma flor de lótus. Arsites recordou-se 
das palavras de Dario: “Mostrai a Memnon a minha generosidade. Mostrai-
lhe o meu poder e sobretudo, mostrai-lhe o meu terror.” Arsites baixou a 
cabeça. Tinha feito as três coisas. Conduzira Memnon aos paraísos, com as 
suas fontes e grutas sombrias, para saborear a sombra fresca dos tamarindos, 
sicómoros e terebintos e gozar o aroma dos pomares de romãzeiras, maciei-
ras e cerejeiras. De súbito, sem qualquer aviso, tinham passado ao jardim 
que ficava exactamente sob o Apanda — um longo relvado, que não era 
bordejado por flores ou ervas, mas sim por uma fileira de cruzes nas quais 
Dario pregara aqueles que incorriam no seu desagrado. Nessa ocasião, fora 
uma unidade de cavalaria cujos soldados tinham sido acusados de cobardia 
e traição; todos haviam sido despidos, castrados, e depois crucificados nas 
enormes traves de madeira. Alguns tinham morrido imediatamente, outros 
definhavam ali durante dias. Oh, sim, Memnon tinha visto o terror.

Arsites foi até à janela. Lá em baixo, nos jardins, tinham acendido 
lanternas e lamparinas. Aspirou o perfume das flores na brisa da tarde mas, lá 
no fundo, era um soldado. Tinha os sentidos tensos e apercebia-se do cheiro 
metálico do sangue e dos gemidos abafados dos que ainda estavam vivos.

— Será que o Grande Rei vai escutar o meu plano?
Arsites suspirou, olhou rapidamente para um dos chanceleres e 

abanou levemente a cabeça, avisando-o secretamente para não repreender 
Memnon. Afinal o homem de Rodes era um bárbaro. Não conhecia o pro-
tocolo e a etiqueta da corte do Divino, não sabia que o silêncio deveria ser 
observado para que todos se pudessem preparar interiormente para o grande 
favor que em breve iriam receber.

— Não sei o que vai no espírito do meu senhor — replicou Arsites, 
regressando. — Mas quando ele te abrir o coração, verás a sua sabedoria — o 
olhar de Arsites dirigiu-se para Lysias. — E a sua justiça!

Memnon sentiu-se ligeiramente incomodado. Andara em campanha, 
a reunir tropas, a contratar mercenários. Fizera-o bem: milhares de hoplitas 
armados, veteranos de muitas guerras, uma horda guerreira bem treinada. 
Todavia havia algo de errado. Se ao menos pudesse agir sozinho. Porém, 
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onde quer que fosse, os espiões do Rei dos Reis seguiam-no. Memnon es-
cutara boatos e mexericos. Os seus oficiais persas mantinham os traidores 
escondidos no acampamento grego. Memnon recusava-se a acreditar em 
tal. Contudo, agora, enquanto aguardava nesta câmara cheia de sombras, 
rodeado de guardas silenciosos e cortesãos de olhar desconfiado, sentia que 
alguma coisa não estava bem. Memnon tinha consciência de que não era 
estimado. Mantinha o favor de Dario por duas razões: primeiro, provara a 
sua lealdade, segundo, derrotara os macedónios. Mas o próprio Dario era 
um demónio! Volátil e por vezes extremamente cruel, lutara para chegar ao 
trono imperial, matando rivais, antes de atacar aqueles que o tinham ajudado: 
cortara narizes, arrancara olhos, decepara pés e mãos. Dario não os matara 
a todos. Permitira que algumas das suas vítimas vagueassem pelo palácio 
como lúgubres fantasmas: um aviso a todos os que pudessem ameaçar o 
trono dourado. Dario sabia ser gentil e bondoso, até extraordinariamente 
generoso, mas, para conservar o seu enorme império, permitir-se-ia a súbitas 
explosões de terror, como um relâmpago no céu de Verão. Que os deuses 
ajudassem aqueles que Dario marcara para serem destruídos!

— Ele aguarda!
A voz de um chanceler ecoou no salão. Memnon respirou fundo e 

limpou as mãos suadas às vestes brancas, obrigatórias para aquela ocasião. 
Arsites caminhava diante dele, os chanceleres seguiam-no. Os imortais 
voltaram-se, numa fila silenciosa de cada um dos lados, enquanto trepavam 
os íngremes degraus da Sala de Audiências. Memnon sentiu-se a subir ao 
Olimpo, o monte sagrado, para se dirigir à morada dos deuses. Centenas de 
archotes, metidos nas paredes cuspiam fagulhas que dançavam na corrente de 
ar, trazendo à vida os dramáticos frisos das paredes. As pinturas mostravam 
Dario e os seus antepassados, numa vitoriosa batalha contra os inimigos es-
trangeiros — até demónios do sub mundo, particularmente o grifo de cabeça 
de leão e a esfinge selvagem. Memnon escorregou e soltou um impropério 
em surdina. Sentiu o perfume da flor do lótus que impregnava os degraus 
sagrados. Olhou para a esquerda. O rosto de Diocles cintilava de suor e o 
mudo lançava rápidos olhares ao seu amo, com a expressão furtiva de uma 
gazela encurralada. Memnon forçou um sorriso. Tinha dois grandes amores: 
a sua esposa Barsine e o criado que daria a vida por ele. Memnon estendeu 
a mão e tocou ao de leve no pulso de Diocles, fazendo um gesto para que 
este não se perturbasse. À sua direita, Lysias mantinha a cabeça baixa, sem 
trair qualquer emoção, excepto, o coçar de vez em quando a barba branca, 
bem cuidada, ou, mais disfarçadamente, limpar uma gota de suor que lhe 
escorria da testa.

— Uma grande glória nos aguarda — murmurou Memnon. — Não 
mostres o teu receio!
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Chegaram ao alto da escada. As portas de bronze abriram-se de 
par em par e Memnon entrou na Sala de Audiências, profusamente ilumi-
nada. Recordou-se do protocolo. No chão de mármore, já depois do limiar, 
estendia-se uma passadeira larga, de cor vermelho sangue, que conduzia à 
lareira onde ardia a chama sagrada, sobre um estrado formado por troncos. 
Era o fogo sagrado Ahura-Mazda, o deus dos persas, mantido por sacerdo-
tes e ardendo continuamente durante a vida do Rei; apagar-se-ia apenas 
quando este morresse. A passadeira era também sagrada e apenas Dario a 
podia pisar. Memnon e o seu grupo ajoelharam ao lado. Mais além, depois 
do fogo sagrado, sob um dossel cor de prata e escarlate, com a asa da águia 
e o disco solar, sentava-se Dario no seu trono dourado. Bebia água especial-
mente fervida, comia bolos de aveia e tomava pequenos goles de vinho de 
uma taça de ouro em forma de ovo, vigiado por guardas e membros da sua 
família. O aposento real estava coberto por um espesso véu branco, diante 
do qual se encontravam três fileiras de imortais, com belas armaduras de 
batalha. Memnon aguardou. O ar estava perfumado por centenas de cestos 
de flores colocados ao longo das paredes. De um dos corredores adjacentes 
ecoavam doces melodias executadas pelos músicos da corte.

— Inclinai as cabeças! — vociferou a voz de um chanceler. — Olhai 
agora! Dario, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amado de Ahura-Mazda, 
dono da vida dos homens!

Memnon ergueu os olhos. Os imortais haviam desaparecido. O véu 
branco de gaze tinha sido puxado para o lado. Dario estava sentado no seu 
trono dourado segurando numa mão a vara branca do poder na outra um 
afasta-moscas púrpura. Envergava vestes de prata e púrpura sob uma pesada 
capa bordada a ouro; nos tornozelos e no pescoço cintilavam-lhe as jóias 
que reflectiam o brilho da chama sagrada. A cabeça do rei estava coberta 
por um chapéu de púrpura, sem aba e, nos pés, que descansavam sobre um 
tamborete de prata, calçava sandálias almofadadas de cetim púrpura.

— Adorai! — ordenou o chanceler que se encontrava atrás de 
Memnon.

Memnon inclinou a cabeça. O tempo passava lentamente. A música 
terminou e Memnon escutou o bater abafado de sandálias. Do paraíso lá 
de baixo ergueu-se um grito de agonia, como o de um animal apanhado 
numa armadilha.

— Podes aproximar-te!
Memnon suspirou e ergueu-se. Dario terminara a cerimónia e entre-

gara a vara branca e o afasta-moscas. Despira a capa bordada a ouro. Sentava-
se agora num divã de almofadas por detrás da chama sagrada. Conduzido por 
Arsites, Memnon e os seus dois companheiros dirigiram-se para lá, fizeram 
uma respeitosa reverência e sentaram-se nas almofadas que lhes foram in-
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dicadas. Uma pequena mesa os separava do rei. Sobre esta encontravam-se 
três taças de vinho, açafates de fruta e bocados de ganso assado. Memnon 
sentia a garganta seca mas, segundo a etiqueta, não começaria a comer an-
tes de Dario lhes fazer sinal. O salão parecia vazio; os imortais estavam na 
sombra, nos cercados das janelas e nos longos corredores, prontos a agir ao 
menor sinal de perigo em que o seu amo pudesse incorrer.

— Meu amigo — a voz de Dario era profunda e rouca. — Podes 
olhar-me no rosto.

Memnon assim fez. Dario parecia calmo. O seu cabelo negro e 
anelado, a barba e o bigode perfumados com a mais especial das essências. 
O seu rosto cor de azeitona brilhava de óleo. Memnon suspirou aliviado. 
Havia vezes em que os olhos de Dario pareciam fendas de obsidiana, mas 
agora enrugavam-se de prazer.

— Meu açor, meu falcão, meu leão de Rodes! — sorriu Dario. — 
Os meus cortesãos podem não te apreciar, Memnon, mas gosto de ti como 
se fosses meu irmão. — O sorriso de Dario alargou-se. Ali estava um grego 
que defenderia o seu império, que obrigaria a barbárie macedónia a recuar.

— Senhor, porque estou aqui? — perguntou Memnon na língua 
do seu amo.

— Para olhares para a minha cara. Para veres a vida. Para receberes 
honrarias — Dario fez uma pausa. — E a minha justiça.

Memnon susteve a respiração. Dario ergueu a mão.
— Então, ele vem a caminho — fixou o olhar no rosto de Memnon. 

— Alexandre da Macedónia vai atravessar o Helesponto. Quantos homens 
traz consigo?

— Há quem diga que são trinta mil; outros quarenta mil.
Dario olhou para Arsites.
— Podias matá-lo como uma mosca.
— Senhor — interrompeu Memnon — vi a falange da Macedónia. 

Imagina uma muralha em movimento, um bloco ou uma cunha. Escudos 
fechados, longas sarissas a descer.

— Temos a cavalaria — disse Arsites.
— Despedaçar-se-á contra as lanças da Macedónia — retorquiu 

Memnon.
— Porquê? — Dario agarrou numa uva e segurou-a entre o dedo 

indicador e o polegar. — Porque não poderemos esmagar e comer uma força 
tão insignificante?

Memnon fechou os olhos. Pensou nos macedónios. Rudes, duros, 
uma mortífera muralha móvel, apontando ao centro, enquanto a sua cavalaria 
entrava nos flancos do inimigo como fogo dos céus.

Abriu os olhos.
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— Meu senhor, é preciso ver para acreditar. Têm uma ferocidade 
poderosa, inteligente e selvagem. O número pouco significa para eles. A 
inteligência e a velocidade, bem como o poder e a força, sim. Alexandre está 
disposto a uma guerra total. Ouviste os boatos, senhor?

Dario abanou a cabeça.
— Alexandre tem falta de dinheiro. Desbaratou todas as suas terras. 

Um dos seus generais perguntou o que lhe restava e Alexandre replicou: “Os 
meus sonhos”. — Memnon não resistiu a sorrir perante a coragem daquele 
jovem futuro opositor.

— E...? — perguntou Dario em voz baixa.
— “E o futuro?”, perguntou o mesmo general. Alexandre replicou: 

“As minhas esperanças.”
— Que idade tem ele?
Memnon abriu as mãos.
— Vinte, vinte e um Verões.
— E como é ele, esse mosquito macedónio, que quer picar o meu 

império?
Memnon reuniu as suas recordações bem como as notícias que 

recebera dos seus espiões.
— Um homem baixo que parece alto — replicou lentamente. — 

Alexandre é forte e tem corpo de atleta. Coxeia ligeiramente.
— E o cabelo?
Memnon bateu na sua calva e sorriu.
— Dizem que é louro, com o cabelo da cor do trigo, encaracolado 

e mais frondoso na nuca e na testa. Os lisonjeadores dizem que tem a pele 
dourada. É de compleição avermelhada, agradável e bem proporcionado. Não 
tem o nariz arrebitado do pai, embora tenha os lábios sorridentes de Filipe.

— E os olhos?
Memnon olhou para Dario.
— Reparam sempre nos olhos dele, meu senhor, pois são de cor 

diferente, um é azul, o outro castanho. Alexandre possuí toda a habilidade 
de um actor: olhar líquido, dizem que efeminado, sorridente, trocista mas, 
quando é necessário, duro como o aço e obstinado como o mármore mais 
frio. Tem tendência a baixar a cabeça — Memnon imitou o gesto, quase 
tocando no peito com o queixo. — Por vezes volta-a ligeiramente para o 
lado. Quando fala com uma pessoa, Alexandre trata-a como se fosse a única 
que lhe importasse.

— Notável — murmurou Dario. — E que outras qualidades tem 
este suposto rapazola?

— É generoso, corajoso, um cavaleiro soberbo. Interessa-se por 
tudo, sejam plantas...
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— Ou os escritos de Aristóteles?
— Aristóteles foi seu tutor — concordou Memnon. — Alexandre 

e os seus companheiros foram educados por esse Ateniense enfatuado nos 
bosques de Mieza.

— Ah! — Dario, balançou-se para trás e para a frente nas almofadas, 
com um olhar longínquo. — E como está a Senhora Barsine?

— Bela como a noite, meu senhor.
Memnon sentiu um arrepio de medo. Dario ainda não o tinha convi-

dado para comer a beber. Arsites parecia tenso, com a cabeça baixa, afagando 
constantemente a barba oleada, como se estivesse a ouvir atentamente ou 
distraído por outra pessoa qualquer.

— E como general? — Dario falava em voz áspera. — Como é esse 
Alexandre?

— Tem mercenários, cavalaria ligeira da Tessália, mas que são apenas 
palha ao vento comparados com as suas próprias tropas.

O próprio Memnon estava distraído. Na sua imaginação, via as 
massivas fileiras da falange macedónia: as longas sarissas apontadas, o bater 
dos pés calçados com sandálias, os cânticos guerreiros, trovão da cavalaria.

— Se eles são a palha, qual é a espiga? — perguntou Dario desde-
nhoso.

— É mais uma ceara — murmurou Memnon. — Uma ceara de trigo 
em movimento, senhor, mas as espigas são de madeira e de aço cruel. Podes 
imaginar? — Memnon ergueu a mão. — Atingem os seus adversários no 
flanco ou até de frente. A sarissa tem cerca de seis jardas de comprimento. 
Pode espetar e penetrar antes que o inimigo comece o ataque.

— Podíamos usar arqueiros.
— A falange move-se com demasiada rapidez, formariam uma 

parede de escudos.
— Poderíamos derrubá-los — declarou Arsites.
Lá em baixo, no paraíso, cantou um rouxinol, notas lúcidas e límpi-

das, um som incongruente naquele salão gélido, cheio de ameaças silenciosas.
— Os lanceiros da Macedónia já nasceram guerreiros e, como tal 

foram criados — declarou Memnon. — Não se trata apenas do poder do 
seu braço, mas da velocidade, da força e da confiança.

— Mostra-me as suas tácticas — Dario fez um gesto, apontando 
para pequenos paus de incenso sobre a mesa do banquete.

Memnon alinhou-os ao longo da mesa.
— Senhor, este é o inimigo — sorriu com ar de quem pede desculpas. 

— Ou melhor dizendo, os nossos adversários macedónios. A infantaria no 
centro, a cavalaria dos lados, assim? O perigo que a Macedónia apresenta é 
triplo. Em primeiro lugar, a cavalaria conduzida por Alexandre. Ele vai apoiar-
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se na ala direita. Segundo, ao centro, as brigadas a pé, divididas em duas: as 
dos portadores dos escudos e a infantaria ligeira, muito veloz e mortífera...

— E a terceira, a dos lanceiros? — interrompeu Dario.
— As tácticas de Alexandre são velozes e móveis — prosseguiu 

Memnon. — Há-de concentrar o seu ataque na ala do inimigo que se estende 
para ir ter com ele. As brigadas sobem, a linha do inimigo é dividida e basta 
simplesmente cercar e matar.

— Ah! — Dario respirou fundo. — Então ele quebra e divide; cerca 
e mata?

Memnon acenou afirmativamente com a cabeça.
— É necessário ter força de vontade — concordou. — Determinação 

e controle apertado. Várias vezes se tem mostrado eficaz.
— Que me aconselhas então? — perguntou Dario.
Memnon inspirou profundamente.
— Nunca o defrontar numa batalha.
— O quê?
A exclamação de Arsites encontrou eco no próprio Dario. Pelo canto 

do olho, Memnon viu sombras em movimento, mas Dario ergueu a mão, 
num leve gesto.

— Deixa que se aproxime — insistiu Memnon. — Queima as tuas 
terras, as tuas colheitas, as tuas cidades. Atrai-o cada vez mais a um labirin-
to. Espera até que tenha fome e sede e os homens estejam desmoralizados.

— Queres então que queimemos as nossas colheitas? — exclamou 
Arsites.

— Não, não, escuta — Dario ergueu a mão. — Esse tonto macedónio, 
como lhe chama Demóstenes...

— Demóstenes pode ser um grande orador, meu senhor, mas sempre 
que defrontou o macedónio numa batalha, teve de fugir.

— Bem sei — Dario pegou numa uva, meteu-a na boca e mastigou 
lentamente. — Falas das forças de Alexandre. Quais são as suas fraquezas?

— Terá de deixar a regência da Macedónia e da Grécia à sua mãe 
Olímpia... — fez notar Memnon.

— Essa cabra de olhos selvagens! — exclamou Dario.
— ... E ao velho general Antipater.
— Mas eles odeiam-se! — exclamou Arsites.
— Precisamente! — exclamou Memnon, bruscamente.
Dario levou a mão ao rosto e soltou uma gargalhada.
— Quanto mais sei desse Alexandre, mais gosto dele. Assim, Anti-

pater e Olímpia teriam de se vigiar mutuamente — tomou uma expressão 
séria. — E as outras fraquezas?

— Terá de deixar na pátria parte das suas tropas — continuou 
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Memnon apressadamente. — Quando cruzar o Helesponto, Alexandre ficará 
separado da sua terra. Tem o tesouro vazio e a Grécia ferve de ressentimento. 
Alexandre é, de nome, Capitão-General, mas Atenas está ofendida com ele. 
Ninguém esqueceu a destruição de Tebas. A Grécia tem dois olhos. Um, 
Atenas, está quase cego. O outro, Tebas, extinguiu-se para sempre.

Dario chupou os dentes, escutando atentamente.
— Então, Alexandre terá de viver da terra? — perguntou Arsites.
Memnon sentiu-se mais confiante, apercebendo-se do olhar calcu-

lista de Dario: o Rei dos Reis entendia a estratégia que lhe estava a explicar.
— Que outras fraquezas tem esse homem? — perguntou Dario.
— A reputação de ser um tirano sanguinário: trinta mil tebanos 

vendidos como escravos...
— Não! — irritou-se Dario. — Fraquezas como homem.
Memnon desviou o olhar. Poderia mencionar a traição. Porém, isso 

era comum na Macedónia, tal como em Atenas e em Persépolis.
— Tem duas fraquezas — replicou lentamente Memnon. — Primei-

ro, os pais. Odiavam-se um ao outro. O próprio Alexandre fez notar que a 
mãe lhe cobra constantemente um aluguer elevado pelos nove meses que 
passou no seu ventre. Olímpia considera-se mística. Irritava constantemente 
Filipe, dizendo-lhe que Alexandre tinha sido concebido por um deus. Dizem 
que o próprio Filipe a espiou durante certos rituais misteriosos.

— E foi assim que perdeu um olho — troçou Dario. — Já ouvi essa 
história.

— Filipe e Olímpia acabaram por se odiar — continuou Memnon. 
— De facto ele divorciou-se dela e casou com a sobrinha de um dos seus 
generais. No banquete nupcial, o general, Atalus, fez um brinde “Por fim a 
Macedónia terá um herdeiro legítimo, um verdadeiro macedónio.” Alexandre, 
para defender Olímpia, insultou-o. Filipe, embriagado, como de costume, 
tentou atacar o filho. Sacou do punhal, saltou do divã, mas caiu no chão. 
“Olhai!” gritou Alexandre, “Eis o homem que quer passar da Europa para 
a Ásia, mas não tem força e habilidade para passar de um divã para outro.”

— E depois? — perguntou Dario.
— Alexandre foi para o exílio, mas acabou por regressar. A nova 

mulher de Filipe deu à luz um filho.
— E Filipe foi assassinado?
— Sim. Organizou uma festa enorme, um encontro de todos os 

estados gregos, quando Pausânias, seu antigo amante, que tinha sido so-
domizado por alguns dos amigos de Filipe, se aproximou e lhe espetou um 
punhal alado celta no coração.

— E esse tal Pausânias foi morto?
— Tentou fugir, mas tropeçou numa planta rasteira. Os guarda-
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costas de Filipe mataram-no. O cadáver foi crucificado.
— E o verdadeiro assassino? — perguntou Arsites.
— Os boatos afirmam que Olímpia era a força por detrás de 

Pausânias. Murmura-se que o próprio Alexandre tinha conhecimento da 
conspiração.

— Mas protestou a sua inocência? — perguntou Dario.
— Claro, meu senhor. Porém, Olímpia colocou uma coroa na cabeça 

do crucificado Pausânias, queimou o seu cadáver e espalhou as cinzas sobre 
a campa de Filipe.

— E Filipe não foi avisado da conspiração?
— Recebeu um enigmático aviso do Oráculo de Delfos — Memnon 

parecia incomodado.
— O touro está pronto para o sacrifício! — exclamou Dario. — Tudo 

está preparado. A matança aguarda!
— Sim, meu senhor. Filipe pensou que fosses tu o touro.
Dario soltou uma gargalhada rouca.
— Continua, Memnon.
— Alexandre está confuso. Ama Olímpia. Afirma que uma das suas 

lágrimas vale mais do que mil cartas, todavia sente-se repelido por ela que 
lançou o bebé de Filipe para um braseiro e obrigou a mãe da criança a assistir 
a tudo. A jovem perdeu o juízo e acabou por se enforcar. Olímpia encheu de 
dúvidas a cabeça de Alexandre acerca da sua verdadeira paternidade, bem 
como de sonhos vagos de que ele é filho de um deus. Recorda-lhe constan-
temente que Aquiles é um dos seus antepassados.

— Ah, sim. Já ouvi falar disso — interveio Arsites. — Alexandre guar-
da um exemplar da Ilíada de Homero junto ao punhal, debaixo da almofada.

— O seu verso preferido — concordou Memnon, citando a Ilíada 
— é “Aquiles, nascido de uma mãe imortal.” Vê-se como a reincarnação do 
maior herói grego.

— Mencionaste uma segunda fraqueza — insistiu Dario.
— Dado os pais que tem — Memnon não pôde resistir a espicaçar 

— Alexandre está dividido entre uma profunda superstição e o desejo quase 
insaciável de defrontar os deuses, para demonstrar que é seu igual.

— Gosta de ouro?
— Desperdiça-o como se fosse areia da praia.
— E de mulheres?
— Respeita-as.
— Os meus espiões afirmam que ele tem um amante — interrompeu 

Dario — Hefaísto.
Memnon estava prestes a concordar, quando se recordou do antigo 

adágio: “Conhece verdadeiramente o teu inimigo”. Memnon orgulhava-se 



23

de uma coisa — da verdade.
— Os seus inimigos espalham-no — confessou. — Outros dizem que 

Hefaísto é uma figura paterna, que é o conselheiro particular de Alexandre.
— Então? — Dario recostou-se nas almofadas. — Porque vem ele? 

Em busca de glória?
Memnon encolheu os ombros.
— Pela conquista. Para realizar o sonho da mãe de que é Aquiles 

reincarnado. Para declarar uma guerra santa contra o Império Persa de Xerxes 
e Ciro, para provar que é um deus...

— Ou — acrescentou secamente Dario — para provar que é um 
homem melhor que o pai. Portanto já sabemos que virá — acenou com a 
cabeça, como se falasse consigo próprio. — Mas como?

— A sua armada é pequena — replicou Memnon. — Quando atra-
vessar o Helesponto, tu...

— Não, não — Dario abanou a cabeça. — Quero que ele venha com 
a sua pequena força para que eu o possa abraçar junto ao peito e estrangu-
lar toda a vida que tem dentro de si. Quero mostrar a toda a Grécia o que 
acontece. Quando tiver derrotado Alexandre, visitarei o Pártenon em Atenas 
para demonstrar quem é o seu verdadeiro amo.

— Há veneno, o assassino — disse subitamente Lysias.
Dario ignorou a interrupção, passando o dedo pelos lábios cobertos 

de vinho, e a outra mão brincando com as franjas da almofada.
— Tenho traidores na corte da Macedónia — Dario fez estalar os 

dedos. — Podia tirar a vida a Alexandre, tal como posso torcer o pavio de 
uma lamparina de azeite. Mas se o fizer, podem vir do mesmo modo. Não, 
não. Vou fazer Alexandre cair numa armadilha e apanhá-lo. Vou obrigá-lo 
a desfilar acorrentado através de Persépolis e depois — apontou para os 
pés — os meus “encapuçados” levá-lo-ão para que apodreça na Torre do 
Silêncio. Rasgar-lhe-ei o cadáver do pescoço às virilhas e enchê-lo-ei de ouro 
em pó do meu tesouro para usar como banquinho para apoiar os meus pés.

O Rei dos Reis curvou a cabeça. Apesar do calor perfumado, Mem-
non sentiu um arrepio de medo. Dario já delineara a sua conspiração.

— Mencionaste um espião! — exclamou Memnon. — Como se 
chama?

— Nahipat — Dario levou um dedo aos lábios em sinal de silêncio. 
— Alexandre atravessará o Helesponto — murmurou o Rei dos Reis — Fará 
as suas devoções na antiga cidade de Tróia. Terá guias e avançará até à costa 
ocidental do meu império. Vai andar às cegas como um homem perdido no 
nevoeiro. Depois matá-lo-emos.

— Como? — perguntou Memnon.
Dario manteve-se em silêncio. Memnon olhou avidamente para a 
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taça de vinho. Apercebeu-se de repente o que o perturbara. Comer e beber 
na presença de um grande monarca era uma subida honra. Eram quatro, 
mas havia apenas três taças — esguias, de prata e pedras preciosas — mas 
não uma quarta. Ergueu os olhos. Dario olhava-o com curiosidade. O rei 
persa fixou o olhar num ponto por detrás de Memnon. O grego mantinha 
impassível a expressão do rosto duro. Ouviu uns passos leves e percebeu que 
os encapuçados de Dario, os assassinos vestidos de negro da corte persa, não 
estavam longe.

— Está tudo preparado? — perguntou Dario.
Memnon não ouviu qualquer resposta. Dario pôs-se rapidamente 

de pé. Agarrou o seu afasta moscas incrustado de pedras preciosas e bateu 
com ele na coxa.

— Meu senhor — exclamou Arsites, erguendo-se. — Que se passa?
Dario já se afastava, fazendo-lhes sinal com a vara para que o seguis-

sem. Perto de uma janela que dava para os paraísos, Dario deteve-se e voltou.
— Memnon, meu amigo, sabes o que é uma torre de silêncio?
Memnon devolveu-lhe o olhar.
— Vá lá — insistiu o rei persa. — Diz aos teus companheiros!
— É uma tradição do teu povo, senhor. Mandais os vossos mortos 

para essa torre e suspendeis o corpo das traves por meio de cordas.
— E...? — insistiu Dario. — O que acontece depois, Memnon?
— O corpo fica aí a apodrecer, até que a carne caia e não possa 

conspurcar nada vivo.
— Para que os vivos se mantenham limpos — murmurou Dario.
Memnon olhou rapidamente para a janela, atraído por leves ruídos 

e pelo brilho de um archote.
— Todos nos devemos manter limpos — Dario recuou lentamente. 

— Falei de espiões. Sabes, general Memnon que eu tenho um espião junto 
de Alexandre?

— A pessoa a quem chamaste Nahipat?
— A pessoa que se chama Nahipat — concordou Dario. — O dono 

de Nahipat é Mithra, o guarda dos meus segredos.
Memnon não reagiu. Sabia algumas destas coisas por meio de boa-

tos e coscuvilhices. Nunca conhecera o tal Mithra. Contudo, Dario confiava 
tanto nele que o povo chamava a este evasivo confidente “a sombra do rei”.

— E sabes, Memnon, meu amigo, que Alexandre tem um espião 
junto de ti? Talvez dois, ou até mesmo três?

Memnon sentiu a boca seca e as pernas tensas.
— Senhor, não é...
Memnon logo mordeu a língua; chamar mentiroso a um persa era 

um terrível insulto.
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— Tenho olhos e ouvidos — replicou Dario. — Sou um grande rei. 
Vem! Dirigiram-se à janela, Memnon olhou para fora. Lá em baixo, um ca-
dafalso de madeira tinha sido erguido. Um homem nu, amordaçado, acabara 
de ser crucificado e o seu corpo era uma massa de equimoses da cabeça aos 
pés. Memnon sentiu o estômago apertar-se-lhe, ao reparar que o condenado 
tinha sido também castrado e que no lugar das suas partes genitais havia 
uma massa ensanguentada. Ouviu um gemido surdo e voltou-se. Lysias 
estava pálido como um fantasma, com gotas de suor a perlarem-lhe a testa.

— Reconheces aquele homem, general Memnon? Talvez não. Mas 
o teu amigo Lysias reconhece.

Memnon olhou para o homem crucificado, de cabeça rapada, como 
a de qualquer outro condenado.

— É Cleander! — Memnon olhou horrorizado para Lysias. — Um 
dos teus comandantes! Um tebano, não é verdade?

— Também é um dos mensageiros de Lysias — declarou Dario.
Lysias encostou-se à parede, tremendo como se tivesse febre.
— Posso explicar tudo — titubeou.
Memnon confrontou-o, com o rosto muito próximo do dele.
— Lysias, que significa isto?
— Enviei Cleander com uma mensagem para Alexandre. Encontrar-

me-ia com ele em Tróia. Ofereci-me para te trair.
— Tu! — Memnon recuou, erguendo a mão.
Lysias abanou a cabeça.
— Não era traição, sabes bem.
— Então o que era?
— Sou tebano — Lysias tinha dificuldade em falar. — A minha 

mulher, a minha família, morreram todos em Tebas. Tenho uma contenda 
de sangue com o macedónio. Não te trairia, senhor. Queria encontrar-me 
com Alexandre e matá-lo.

— Não foi isso que Cleander nos disse — afirmou Arsites.
Lysias voltou-se com a expressão do rosto transformada num esgar.
— Claro que não, se foi torturado, meu senhor e rei! — Pôs um 

joelho em terra. — Isto é obra de Arsites? — Lysias olhou para Memnon a 
implorar-lhe. — Sabes como nos odeiam! Odeiam-te. Quando chegarmos 
ao campo, farão o que quiserem e impedir-te-ão os movimentos. A única 
maneira de deter Alexandre é matá-lo. Eu ia fazê-lo por ti. Por mim — olhou 
em seu redor. — Por todos nós!

— Nesse caso — interrompeu suavemente Arsites — porque foi 
que Alexandre concordou? Perdão, meu senhor — Arsites voltou-se com 
um sorriso desdenhoso no rosto. — Mas as nossas sentinelas capturaram 
Cleander no seu regresso do outro lado do Helesponto.
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— Sabias que ele tinha ido? — perguntou Dario.
Memnon abanou a cabeça.
— Mas porque foi que Lysias não te falou da conspiração?
— Tê-lo-ia feito — gaguejou Lysias. — Mas tinha de ter a certeza. 

Pensei que Cleander se tinha demorado.
Memnon olhou para o seu Estribeiro-Mor. Por um lado acreditava 

nele, mas por outro? Mandar um enviado ao campo do inimigo sem pedir 
a sua autorização?

— Sabias que Alexandre ia visitar Tróia? — a voz de Dario pouco 
mais era que um murmúrio.

Memnon abanou a cabeça.
— Nem eu — continuou o Rei dos Reis. — Só quando Cleander 

caiu nas mãos de Arsites. — Dario tocou ao de leve no pulso de Memnon. 
— Mesmo se fosse verdade, quem é Lysias para decidir estratégias? — mur-
murou — Não quero Alexandre assassinado para se transformar num herói, 
num mártir, para toda a Grécia. Atrasaria simplesmente o inevitável durante 
alguns meses, talvez anos. Deixa que Alexandre atravesse. Ele que venha de 
encontro ao destino que lhe preparei.

Lysias agarrou-se às vestes brancas de Memnon mas o general 
afastou-se. Olhou para trás para Diógenes. O criado, perturbado, devolveu-
lhe o olhar.

— Nada podes fazer, senhor — declarou Dario, fazendo um gesto 
com os dedos.

As figuras vestidas de negro surgiram da escuridão. Rodearam Lysias, 
agarraram-no pelos braços e obrigaram-no a pôr-se de pé.

— Eu pagava-te — acusou Dario. — És meu de corpo e alma. Sou 
o Rei dos Reis, o dono da tua vida. És um mero seixo debaixo das minhas 
sandálias. Levai-o para a Torre do Silêncio — ordenou. — Metei-o numa 
jaula. Suspendei-o entre o céu e a terra!

Lysias gritou e debateu-se. Os guardas embuçados arrastaram-no 
dali para fora.

— Enquanto aí estiveres à espera da morte — gritou Dario — terás 
muito tempo para reflectir no justo destino de um traidor!
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Prólogo II

“O corpo de Pausânias foi imediatamente pendurado de uma forca: 
porém, de manhã, apareceu coroado com um diadema de ouro, oferta 
de Olímpia, para mostrar o seu implacável ódio a Filipe.”

Quintus Curtius Rufius, História,
 Livro 1, Capítulo 9

— Bem-vindo, Telamon, filho de Margolis!
— Senhora, porque estou aqui?
— Porque tens o dom da vida — Olímpia ergueu a cabeça. — En-

quanto que eu tenho o dom da morte.
— Senhora, estão ambos nas mãos dos deuses.
— Não acreditas em deuses, Telamon!
— Acredito no que tu acreditas, senhora!
A ruiva Olímpia, viúva de Filipe, mãe de Alexandre, soltou uma 

sonora gargalhada que não se coadunava nem com o seu humor nem com 
a sua aparência. Estava sentada, envergando um vestido cor do mar, preso 
no ombro com um alfinete de ouro representando uma cabeça de Medusa. 
Tinha o cabelo comprido, e o rosto moreno protegido pelo capuz azul do 
seu manto; estranhamente, calçava sandálias de marcha militares. Sobre a 
mesinha de madeira de acácia havia uma taça e, ao lado desta, todas as jóias 
de que se tinha despojado — anéis, colares e pulseiras — como se o seu toque 
lhe fosse desagradável. Batia o pé e olhava para o tecto, distraída pela figura 
de Baco a cavalgar uma pantera.

Não mudaste nada, pensou Telamon. De todas as mulheres, até de 
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todas as pessoas que já conhecera, Olímpia, da tribo de Molossus, assustava-
o verdadeiramente. Observou-lhe o rosto sem rugas, o nariz fino sobre os 
lábios cheios e vermelhos; mas eram os olhos que o atraíam, como os de 
um gato selvagem, brilhantes, inquietos. Olhavam para uma pessoa, como 
se lhe tentassem extrair da alma toda a energia. Telamon engoliu em seco e 
ouviu a sua própria respiração. Conhecia as regras do jogo: nunca revelar 
que tinha medo de Olímpia. Ela exultava quando o faziam. Representava 
agora o papel que escolhera: provocadora, sensual, mas, lá no fundo, tinha 
um ar de ameaça incipiente. Telamon sentia-se a representar uma peça 
de Sófocles. Arrancando-o bruscamente de casa de sua mãe, o capitão da 
guarda de Olímpia fora cortês mas firme: ele era convidado da co-regente 
da Macedónia.

— Porquê? — perguntara Telamon.
O oficial retirou o elmo, limpou o suor da testa e olhou para a fonte 

do pequeno pátio.
— Porque é assim que ela quer.
Telamon lavara as mãos e o rosto, mudara de túnica, cobrira-se 

com um manto, despedira-se da mãe com um beijo e, escoltado pelos seus 
companheiros, dirigira-se à residência real. Fora em primeiro lugar levado 
à Morgue e, seguindo as instruções, observara o cadáver estendido sobre 
uma mesa de madeira. Depois serviram-lhe vinho, queijo e pão e tinham-no 
trazido para ali, para o palácio, o centro da teia de Olímpia.

Telamon movia-se inquieto na cadeira. Olímpia continuava a olhar 
para o tecto, ligeiramente reclinada no seu trono de madeira prateada. De 
ambos os lados do dossel encontravam-se os companheiros apeados no seu 
uniforme de gala: capacetes azuis com plumas escarlates de cada lado; palas 
douradas a protegerem-lhes os olhos; protecções púrpura para o pescoço 
que se estendiam até aos ombros. Pareciam estátuas nos seus complicados 
coletes, saiotes e grevas prateadas, debruadas a vermelho; empunhavam 
lanças numa mão e, na outra, escudos redondos que exibiam uma bacante 
de olhos furiosos e rosto selvagem, o símbolo pessoal de Olímpia.

Telamon tossiu. Olímpia continuava a olhar para o tecto, por isso 
o médico distraiu-se e começou a olhar em redor da câmara na penumbra, 
aquecida apenas por um braseiro que estalava e por pratos de bronze cheios 
de carvão incandescente. Teria espalhado alguma coisa por cima, interrogou-
se Telamon. Um perfume estranho? Folhas de louro ou mirra? Certamente 
não era incenso; talvez folhas de carvalho ou pétalas de lótus esmagadas? O 
perfume agridoce irritava as narinas de Telamon e agitava-lhe a memória. 
Que seria? Depois recordou-se, exactamente quando Olímpia desviou os 
olhos para ele. Um olhar dos olhos verdes escuros daquela mulher serpente, 
a Rainha Bruxa e Telamon recordou as suas visitas à academia de Mieza. Era 
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o perfume dela! Recordou-se de Olímpia curvando-se diante dele, passando-
lhe o dedo pelo rosto, perguntando-lhe se, de facto, amava o seu precioso 
Alexandre.

Uma frase das Bacantes de Eurípedes atraíra a atenção de Telamon: 
encontrava-se ao longo da parede mesmo por detrás do trono: “Dionísio 
merece ser honrado por todos os homens. Não quer que ninguém seja excluído 
do seu culto.” Olímpia mexeu-se no seu trono e olhou para trás.

— Mandei pintar isto aqui — disse. — Concordas Telamon? Tam-
bém pensas que todos deviam beber o sagrado vinho? — voltou-se para o 
enfrentar. — O sangue sagrado dos deuses, o sumo da uva esmagada. És 
seguidor de Eurípedes, Telamon? Ou apenas admirador das suas obras?

— Prefiro sem dúvida o tratado de Aristóteles sobre a embriaguez.
— Ah, Aristóteles — Olímpia soltou uma gargalhada. — Esse pe-

ralvilho elegante e magrizela! Então não gostas de vinho?
— Não foi isso que eu disse, senhora.
A rainha continuou a espicaçá-lo.
— No Livro Seis da Ilíada, Homero afirma que o vinho revitaliza 

o corpo.
— No mesmo livro diz que nos esgota as forças.
— Não me apraz continuar com esta infindável conversa — mur-

murou Olímpia, citando a Ilíada e batendo com os dedos no braço do trono.
— Nesse caso, senhora, talvez me possas dizer porque estou aqui.
O humor esgotou-se do rosto da rainha. Bateu com o sandália no 

chão e, pegando na pulseira abriu-a e fechou-a no pulso.
— Tens saudades dos bosques de Mieza, Telamon?
— Tenho saudades dos meus amigos.
— Tens saudades do meu filho?
— Já te respondi, senhora. Tenho saudades dos meus amigos.
Olímpia soltou uma gargalhada repentina. Telamon sobressaltou-se 

quando a chama de um dos archotes de resina de pinheiro, fixo na parede à 
sua esquerda, se extinguiu. Olímpia espetou um dedo.

— Então porque estás aqui?
— Porque me haveis chamado.
— Não, porque estás em Pella?
— Estou aqui desde o Outono.
Olímpia, como se estivesse aborrecida com a conversa, ergueu-se, 

desceu do estrado e aproximou-se dele.
— Filipe morreu. O rei, meu esposo.
— Bem sei, senhora.
— Coloquei uma coroa na cabeça do seu assassino.
— Bem sei, senhora.
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— Não estou a dizer que fui eu que o matei — Olímpia deu a volta 
e colocou-se atrás de Telamon.

— Claro que não senhora. És incapaz de fazer mal a uma mosca.
Olímpia soltou nova gargalhada e bateu no ombro de Telamon. Este 

moveu-se pouco à vontade. O assento da cadeira era feito de cordas entrela-
çadas que o magoavam por baixo da fina almofada. Olhou para o mosaico 
do chão — não era muito bom. Mostravas um Dionísio ruivo montado num 
ganso. O deus recordou-lhe um bêbado que o tentara atacar num beco. Onde 
fora? Menfis ou Abydos? Telamon não se recordava. Estava mais preocupado 
em controlar o medo. Olímpia era como um gato que caçara um pássaro. 
Não lhe queria fazer mal, pelo menos por enquanto. Queria outra coisa. 
Ele quase suspeitava do que era. Só se se recusasse é que haveria perigo. Se 
Olímpia o quisesse ver morto, a cabeça ter-lhe-ia rolado dos ombros assim 
que pisasse Pella. Claro que o seu querido Alexandre certamente deixara 
instruções rigorosas: algures, nos aposentos perfumados de Olímpia existiria 
uma arca de prata com três fechaduras cujas chaves só Olímpia possuía. Nesse 
cofre encontrar-se-ia um rolo de pergaminho, com os nomes daqueles em 
que Alexandre proibira a mãe de tocar. Tinha a certeza de que o seu nome se 
encontrava lá. Alexandre nunca se esquecia dos seus amigos, mesmo daqueles 
que discordavam dele, ou que seguiam caminhos diferentes.

— Recordo-me de ti, Telamon. Tu e Alexandre caçáveis lebres entre 
os túmulos de Mieza. Recordas-te deles? Das lajes cinzentas, da erva compri-
da? Dos bandos de borboletas, do silêncio, apenas quebrado pelo zumbido das 
abelhas? Usavas sempre sandálias! Os teus pés pareciam nadar dentro delas.

Olímpia curvava-se agora para lhe segredar ao ouvido. Telamon 
aspirou o seu estranho perfume.

— Telamon, moreno e de cabelo escuro. Sempre estudioso. Recordo-
me de teres pegado no osso que um cão tinha desenterrado de uma cova. Tu 
e Alexandre discutistes se se tratava do osso de uma perna ou de um braço.

— Era de uma perna, senhora: um fémur. Eu tinha razão, o teu filho 
estava enganado.

— Não gostavas de matar, pois não? Lembras-te quando Ptolomeu 
pegou num pequeno tordo e disse que o ia sacrificar com uma pedra e tu 
gritaste tanto que Ptolomeu o soltou?

— A memória falha-te, senhora — Telamon tinha consciência de que 
Olímpia recuava. — O teu filho Alexandre interveio. Deu um soco no nariz de 
Ptolomeu, e este largou o pequeno tordo que, por sua vez, voou para longe.

— Ah, sim. Olha agora para ti, Telamon — Olímpia deu meia volta 
e deixou-se ficar diante dele, com os dedos encostados ao queixo e dando 
estalos com a língua. — Telamon envergando a túnica e o manto médico. 
Deixa que estude os teus sintomas. Deixa que julgue a tua aparência.
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Recuou como se quisesse avaliá-lo. Telamon não desviou o olhar.
— És mais alto do que esperava — murmurou. — Cabelo espesso 

e negro — fez uma pausa. — Que idade tens, Telamon?
— Vinte seis.
— Já tens cabelos brancos. Poucos, mas dão-te um ar distinto. Hi-

pócrates no seu “Corpus” não diz que um médico deve instilar confiança 
no seu paciente? Fazes como que me sinta confiante, Telamon! O teu rosto 
é moreno, com olhos profundos. De que cor são? — espreitou-o mais de 
perto. — Verdes claros, quase como os meus. Tens o nariz pequeno de tua 
mãe. Um lábio superior fino mas o inferior é mais generoso. Usas barba e 
bigode bem aparados — inclinou a cabeça para o lado, um gesto que fez 
Telamon recordar-se de Alexandre. — Um rosto de sábio, reservado mas não 
dissimulado. Com ar solene mas, julgo que Telamon sabe rir! As senhoras 
apreciam-te. Então, Telamon, como é a tua vida?

— A medicina, senhora.
— E a tua esposa?
— A medicina, senhora.
— E os teus passatempos? A medicina, senhora — respondeu Olím-

pia, imitando-lhe a voz.
Veio para junto dele. Telamon reparou que um dos Companheiros 

se afastava um pouco para o ver completamente.
— Estiveste em toda a parte, Telamon. deixai-me ver: Cos, Samos, 

Chios, Atenas, Mênfis, Abydos, Tebas no Egipto...
— Até em Tarento, no sul da Itália, senhora — Telamon terminou 

a lista por ela.
Olímpia bateu no anel que o médico tinha na mão esquerda e que 

mostrava Asclépio e Apolo, o curandeiro.
— Acreditas então nos deuses, Telamon?
— Se os deuses praticam actos vergonhosos, são menos deuses.
— É esse um dos teus aforismos?
— Não senhora, é de Eurípedes.
— Ah, o tal que fala da consciência imortal. Acreditas na vida depois 

da morte, Telamon?
— A outra vida é uma fonte selada — Telamon citou Eurípedes. — 

Esta vida já tem problemas de sobra.
Olímpia abriu muito os olhos de espanto.
— Tu, um médico, não gostas da vida? Nada mais tens, para além 

da medicina? Não tens ambição? Nem patrono? Nem desejo de melhorar a 
tua posição? Porque és tão triste, Telamon?

— Como diz o poeta, senhora: “As nossas canções mais doces são 
aquelas que falam dos nossos pensamentos mais tristes.”
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— Aprecias mesmo Eurípedes. — Olímpia recuou e sentou-se na 
borda do estrado, com as mãos sobre os joelhos. — De todos os compa-
nheiros de meu filho, Telamon, és tu que eu mais aprecio, sabes porquê? 
Porque não representas uma ameaça. Não quiseste ser general, não quiseste 
ser soldado. Não quiseste pavonear-te por aí. Aposto que agradas às damas. 
Tinhas esposa no Egipto?

— Apenas uma amante.
— E ela morreu?
— Uma sacerdotisa do Templo de Ísis. Um soldado abusou dela. 

Adoeceu e morreu. Eu estava ausente nessa altura.
— E o soldado?
— Um oficial persa. Matei-o.
— Como o fizeste? — a cabeça de Olímpia voltou-se para o lado 

com um sorriso nos lábios. — Envenenaste-lhe o vinho? Apunhalaste-o pelas 
costas? Ou contrastaste um assassino?

Telamon manteve-se impávido. Olímpia bateu com a sandália no 
chão.

— Estás decidido a contar-me? Como o mataste?
— Encontrei-o numa venda de vinho junto à Avenida da Esfinge 

em Tebas. Amaldiçoei-o. Ele sacou da espada e investiu contra mim. Aprendi 
muito nos bosques de Mieza.

— Ah, pois, o Negro Cleitus, o mestre de esgrima de meu filho.
— O oficial não era muito bom. Não me atingiu com a sua espada. 

O meu punhal acertou-lhe. O golpe foi direito ao coração.
Olímpia levantou-se com um suspiro.
— Por isso viestes para a pátria?
— Não tive outro remédio. Os persas ter-me-iam crucificado nas 

muralhas de Tebas.
— E como está tua mãe? E a viúva de teu irmão? E o filho? Ouvi 

dizer que é um rapazinho desembaraçado.
Olímpia tinha aquele olhar sombrio e gelado. Telamon sentiu o suor 

escorrer-lhe nas palmas das mãos. Olímpia havia feito a sua ameaça. Basta-
vam as suas palavras, o modo como acentuara “desembaraçado”, enquanto 
os seus olhos se tinham mantido duros e pensativos.

— Bom! — Bateu as palmas e regressou ao trono. — Tens a repu-
tação de ser um médico extraordinário — sentou-se. — Diz-me, qual é a 
diferença entre a cicuta malhada e a cicuta de água?

— São ambas venenos mortais. A cicuta malhada leva à paralisia. A 
de água provoca convulsões. Ambas as plantas causam a morte.

— Dizes isso por já teres observado os seus efeitos? — inquiriu 
Olímpia.
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— Não. Apenas pela descrição que Platão fez da morte de Sócrates. 
O filósofo tomou cicuta malhada misturada no vinho.

Olímpia, com os lábios apertados, acenou com a cabeça como se 
fosse um aluno que escuta o mestre.

— Foste ver o cadáver à morgue?
Telamon recordou a terrível casa da morte: a carne branca e amare-

lada do velho, deitado nu como um bocado de carne sobre uma laje. Olímpia 
voltou-se para o guarda que estava a seu lado.

— Ele observou o cadáver? Com atenção, tal como eu mandei?
— Conforme as tuas ordens, senhora.
— Pois bem — Olímpia voltou-se de novo para Telamon. — Diz-me 

o que sabes sobre esse cadáver.
— Era um dos teus serviçais, senhora. Trabalhava no palácio.
— Evidentemente!
— Diria que se tratava de um sapateiro.
Olímpia sorriu.
— Posso dizê-lo — continuou Telamon — a partir das suas mãos. 

Cheiram a couro e a tanino. Leves abrasões marcavam-lhe os dedos com que 
segurava a agulha. Tinha a coluna um pouco curva de se inclinar no banco. Os 
músculos dos pulsos e dos braços estavam bem desenvolvidos, mas o ventre 
e as pernas finas indicam que era um homem habituado a estar sentado.

— Muito bem! — sussurrou Olímpia.
— O cadáver estava ligeiramente inchado — Telamon entusiasmava-

se com a descrição. — A putrefacção instalou-se rapidamente.
— E a causa da morte?
— Veneno!
Olímpia lançou a cabeça para trás e riu-se.
— Não vais acusar-me!
Telamon devolveu-lhe friamente o olhar. Não, pensou. Não o faria. 

Olímpia. A Rainha Bruxa! A Senhora do veneno! Telamon interrogou-se 
vagamente quantas poções, elixires e antídotos conteriam as suas arcas. 
Recordou-se da história de como o meio-irmão de Alexandre nascera são 
como um pêro, um forte rival para seu filho, até Olímpia lhe dar a comer 
determinado alimento. O rapaz recuperara, mas passara o resto da vida a 
vaguear pelo palácio como um verdadeiro idiota e passara a ser uma pode-
rosa advertência para quem quer que ameaçasse os direitos de Olímpia e 
do seu amado filho.

— Identifiquei o veneno — declarou Telamon. — A perna direita 
estava inchada, o sangue tinha-se transformado em pus.

— Como foi que ele morreu? — insistiu Olímpia. 
— Ouvi dizer que estas coisas já têm acontecido. Uma agulha escor-
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rega, mete-se na perna. A ferida é muito pequena e fecha imediatamente. O 
pobre sapateiro pensou que estava bem, mas a agulha estava contaminada e 
envenenou-lhe o sangue. Deve ter sofrido dores de cabeça, rigidez do maxilar, 
febre alta, delírio. Certamente a morte ocorreu pouco depois.

— E que terias feito?
— Ora, senhora, teria aberto a ferida, retirado a agulha e depois 

rasgado a perna.
— Para quê?
— Para lá deitar uma mistura de mel, sal e vinho. Quanto mais 

forte o vinho, melhor. Não o vinho fraco de Olimpo ou Atenas, mas o mais 
forte que conseguisse encontrar; de forte cor púrpura. Uma infusão assim 
limparia a ferida.

— Como? — Olímpia inclinou-se para diante, verdadeiramente 
curiosa.

— Não sei exactamente como, nem ninguém o sabe. O vinho, o mel 
e o sal contêm propriedades que limpam a carne e matam o pus.

— Não me posso esquecer disso. Então não acreditas que a repro-
dução do pus seja boa? Hipócrates acreditava que sim e os meus médicos 
pensam o mesmo.

— Enganam-se — Telamon falava em tom confiante. — O pus tem 
de ser limpo e não se pode permitir que se instale no corpo. Uma ferida deve 
ser sempre drenada.

— E podes fazê-lo? — perguntou Olímpia.
— Creio que sim. Vi fazerem-no no Egipto... não só de uma ferida, 

senhora, mas até pus de um pulmão.
— E a ligadura?
— De linho limpo, sem ser muito apertada, o que permite que a 

ferida respire. Se se apertar demasiado a putrefacção penetra.
— E se não der resultado?
— Então, senhora, teria amputado a perna cerca de três dedos acima 

do joelho. Faria o homem beber um vinho forte misturado com um opiáceo, 
para prevenir as convulsões e o choque.

— Mas ele ter-se-ia esvaído em sangue.
— Na Itália, senhora, vi um cirurgião fazê-lo à perna de um sol-

dado que tinha sido atingido por uma seta envenenada numa emboscada. 
Usaram pequenos grampos para estancar o sangue e depois cauterizaram 
e ligaram o coto.

— O meu filho achará isso interessante — murmurou Olímpia, 
como que para si própria.

— Teu filho, senhora? Partiu para a Ásia; os seus exércitos reuniram-
se no Helesponto.
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Olímpia bateu as palmas.
— Que jovem esperto és, Telamon. E tu vais ter com ele.
Telamon evitou mostrar a sua raiva.
— O exército reúne-se em Sestos — prosseguiu ela. — Tu irás ter 

com o meu filho.
— Irei mesmo, senhora? Nasci livre, na Macedónia!
— Ninguém é livre, Telamon. Todos temos deveres, imposições e 

tarefas.
Olímpia pôs-se de pé, esfregando as mãos. Desceu do estrado e 

aproximou-se dele. Baixou-se, já não como uma rainha, mas mais como 
uma mãe implorando pelo filho.

— Confio em ti, Telamon. Não te preocupas com ouro ou glória. O 
meu filho está rodeado de traidores, assassinos e espiões.

— Incluindo os teus?
— Incluindo os meus.
— Mas eu não sou teu espião.
— Não, Telamon, não podes ser comprado, subornado ou vendido. 

Li o teu tratado sobre os venenos. Sentes afeição por Alexandre. Protegê-lo-ás 
não porque te peço, mas porque o desejas.

— Alexandre mandou-me chamar?
Olímpia acenou afirmativamente.
— Sabe tudo a teu respeito, Telamon. Insistiu para que te juntasses a 

ele. Para onde mais poderás ir? — a sua voz e olhar tornaram-se suplicantes. 
— Não gostas da Macedónia! Talvez para Atenas? Os macedónios não são 
bem aceites lá. Ou para o Império Persa? Ásia, Egipto? Norte de África? Mas 
há mandatos para a tua captura, Telamon, esse guarda persa estava altamente 
colocado. Pensa nas oportunidades — insistiu. — Curar, tratar.

— E se eu não for?
Olímpia ergueu-se e dirigiu-se lentamente para o trono.
— Nada posso garantir, Telamon. — Fez uma pausa e olhou para as 

pesadas traves do tecto. — Foi aqui que a minha rival Eurídice se enforcou!
— Ameaças-me?
— Não, Telamon, juro. Se fores ter com o meu filho, a tua mãe e a 

viúva de teu irmão e o seu rapazinho estarão sempre em segurança. Serão 
meus amigos e eu protegê-los-ei.

— De quê?
Olímpia abriu as mãos.
— Acidentes, acontecimentos infelizes.
Telamon suspirou e puxou um fio solto da sua capa. Pediria à mãe 

que lhe tratasse daquilo. O medo passara — a ameaça era clara. Telamon pôs-
se de pé e encaminhou-se para a porta. O guarda sacou da espada. Olímpia 
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deveria ter feito um sinal porque logo voltou a embainhá-la.
— Onde vais, Telamon? Não vês como te amo? Nenhum homem 

me vira as costas.
Telamon deu meia volta.
— Ora, senhora, vou tratar das coisas. É uma longa viagem até Sestos.
Olímpia sorriu e, voltando para a mesa, remexeu as jóias. Sacou uma 

bolsa de couro e lançou-a a Telamon que a apanhou dextramente.
— É para a tua viagem, médico!
Telamon abriu os cordões e voltando a bolsa, esvaziou as moedas 

de ouro no chão onde tilintaram e rolaram.
— Como disseste, senhora — deixou cair a bolsa. — Nem por ouro, 

nem por glória! Talvez nesta ocasião, fique com a glória. O ouro — apontou 
— fica para ti.

Dirigiu-se à porta. O guarda abriu-a.
— Adeus Telamon! — exclamou Olímpia. — Diz a meu filho que 

a mãe o adora.
Telamon, tenso de raiva, já caminhava pelo corredor de pedra abo-

badado, dirigindo-se à mancha de luz que se via no outro extremo.

Prólogo III

“As pessoas em redor de Tróia fizeram, de facto, um tal esforço e 
durante tanto tempo, no entanto não foram capazes de impedir que 
as mulheres de Locri entrassem no seu território.”

Eneias, “O Tácito”, 31.24
Da Defesa das Fortificações” C.31 V.24

A jovem fugia. Não sabia para onde nem porquê. Deteve-se e espreitou ao 
longo do atalho poeirento, ladeado por carvalhos sussurrantes. Tinha a 
certeza de que as Fúrias, como águias aos guinchos, mergulhavam para a 
arrastar de volta para os terrores de onde tinha escapado. Fez uma pausa e 
olhou para a sua veste, rasgada e manchada de sangue; tinha os pés feridos 
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e a sangrar. A pancada na cabeça parecia ter mudado tudo. Os carvalhos 
moviam-se como um reflexo na água corrente. Chegavam sons de longe. 
Tropeçou, consciente da dor nas costas e nos ombros. Estremeceu ao tocar 
nas equimoses que tinha no rosto, em redor da boca. “A prostituta de rosto 
doce” fora como um dos marinheiros a descrevera. Marinheiros? A jovem 
deteve-se. Ali estava uma coisa de que se lembrava, da viagem por mar, do 
pequeno barco de pesca. Estava ali sentada com outras mulheres e a escolta 
que o chefe da aldeia enviara com elas. Estavam assustadas mas felizes. A 
outra rapariga era uma desconhecida, mais inteligente. Porque teriam sido 
levadas? Alguma história do passado? A jovem olhava por entre uma aber-
tura nos carvalhos. A montanha coberta de neve que se via ao longe seria o 
Monte Olimpo? Iria para casa dos deuses? Acocorou-se no atalho poeirento. 
Porque estaria ali? Teria a ver com Cassandra e com a reparação do infame 
assassinato de uma sacerdotisa, cujo sangue clamava vingança aos céus?

A jovem pôs-se de pé e tropeçou. Depois da curva, os carvalhos 
deram lugar a uma planície vasta e varrida pelo vento. Atraiu-lhe a atenção 
o brilho das águas de um rio. As ruínas espalhadas no alto do monte. Não 
seria o mar que ouvia de encontro às rochas? Porque estaria ali? Que teria 
acontecido? Fechou os olhos e balançou-se para a frente e para trás sobre os 
calcanhares. Usava uma coroa de flores como a outra jovem. Tinham estado 
a rir e a conversar, mas depois ficaram na escuridão, com aquelas figuras 
sinistras e mascaradas em seu redor. Recordava-se que a companheira dera 
meia volta para fugir, que o pau lhe batera do lado da cabeça e que o sangue 
jorrara do nariz e da boca da pobre rapariga. Sentira-se agarrada por mãos 
que lhe tinham rasgado a roupa. Começara a correr, batendo na parede da 
gruta, caindo para frente. As pedras duras haviam-lhe causado equimoses 
que lhe marcavam o corpo, mas chegara à entrada da gruta e estava escuro 
— era por isso que tinham para lá ido, atraídos pela visão do fogo e pelo 
cheiro da comida.

A jovem começou a tremer. Não conseguia controlar-se. Sentia os 
intestinos soltos e queria vomitar. De uma maneira ou de outra as ruínas 
pareciam-lhe familiares. Não seria para ali que deveria ir?

Deixou o atalho e avançou aos tropeções. Um pássaro circulou sobre 
a sua cabeça. O seu grito recordou-lhe o chamado de um fantasma. Fez uma 
pausa e olhou para o céu. Estaria em casa? De volta para a Tessália? Comeria 
e beberia? E o sol iria pôr-se por ser o fim da tarde? E quando a escuridão 
voltasse, surgiriam de novo as figuras hediondas? Tropeçou e caiu, magoando 
um joelho. Levantou-se e continuou. Teve a noção da existência de muralhas 
em ruínas, de portões a esboroarem-se. De súbito apareceu um homem, 
baixo, atarracado, praticamente careca, apenas com um círculo de cabelo 
negro, que mais parecia uma coroa sobre a sua cabeça. Tinha olhos brilhantes 
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e nariz arrebitado. Falou-lhe, mas ela não conseguiu perceber e não gostou 
dele. Tinha uma expressão gananciosa, devassa e molhava constantemente 
os lábios como um dos marinheiros. Aproximou-se dela.

— Que se passa, minha querida?
Agora já entendia a sua língua áspera e gutural.
— Porque estás aqui?
Ela abriu a mão. Ele viu o bocado de marfim. Ela entendeu então 

porque apertava tanto os dedos. Costumava usar o mocho numa corrente 
ao pescoço.

— O mocho de Atena! — exclamou o homem. — É melhor vires 
comigo.

Pegou-lhe na mão e ela não teve outro remédio senão segui-lo, 
através das ruínas. Apareceram outras pessoas em redor dela, com as bocas 
a mexerem, mas sem que ela conseguisse ouvir-lhes as vozes. À sua frente, 
erguiam-se uns degraus que conduziam a um pequeno templo. A entrada 
era um pórtico ladeado de colunas. Erguendo-se acima de tudo aquilo, a 
estátua de Pallas Atena de capacete. Reconheceu-a, pois tinham-lhe falado 
da deusa. O homem fê-la entrar. Lá dentro estava escuro, mas cheirava bem. 
Baixou-se. O chão estava fresco. Apercebeu-se que havia colunas e estátuas. 
Três mulheres apressaram-se em direcção a ela. O homem foi sumariamente 
mandado embora. Ela foi conduzida por um corredor até um pequeno quarto 
aquecido e perfumado por um braseiro. A mulher sentada num tamborete 
seria a deusa? Cabelo castanho, rosto belo, olhos espaçados, cinzentos cor do 
mar, lábios sorridentes, expressão ansiosa e testa franzida. Tocou no rosto da 
jovem, murmurou umas palavras e retirou-lhe da mão o mocho.

— Como te chamas? Diz-me o teu nome — os olhos cinzentos 
enrugavam-se de preocupação. — És uma das donzelas que esperávamos, 
não é verdade? Sou Antígona, sacerdotisa deste templo. Estas são as minhas 
duas irmãs, Selena e Aspásia.

Os nomes e os rostos nada representavam para a jovem. Começou 
a tremer de novo. Olhou assustada em seu redor. Ter-se-ia levantado, mas 
uma das ajudantes manteve-a em baixo e chegou-lhe uma taça aos lábios.

— Bebe! — ordenou uma voz.
A jovem obedeceu. Esgotou a taça e caiu de novo, mas não a dormir 

— voltou para o horrendo pesadelo e para as sombrias trevas do Hades.
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Capítulo 1

“Quando começou a campanha seguinte, Alexandre deixou Antipater 
encarregado dos seus assuntos... e marchou para o Helesponto”

Arriano, As Campanhas de Alexandre,
Livro I, Capítulo 11

A ocasião tinha sido escolhida por Aristander, adivinho e guardião dos se-
gredos do rei; o erguer da estrela Arcturus, no quadragésimo segundo ano da 
Olimpíada. Alexandre da Macedónia encontrava-se no meio de um círculo 
de doze aras erigidas em honra dos deuses do Olimpo. O círculo sagrado 
situava-se no alto de um pequeno outeiro, a pouca distância da cidade de 
Sestos, sobranceiro às rápidas correntes cor de aço do Helesponto.

Apesar dos preparativos de Aristander, os auspícios não eram favo-
ráveis. Aproximava-se na noite uma bruma fria, vinda do mar, uma nuvem 
sombria que ameaçava cobrir as fogueiras que ardiam em doze dos altares. 
Alexandre levantou a mão. Os trombeteiros ergueram os seus instrumentos 
e sopraram um toque longo e ensurdecedor que atravessou a água e chegou 
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ao acampamento macedónio estendido no longínquo horizonte. Tudo estava 
agora mortalmente silencioso. As tropas reuniam-se em redor do monte, 
olhando para o recinto sagrado onde os guardas reais protegiam o local do 
sacrifício. Aqueles que primeiro tinham chegado, espreitavam através da pa-
liçada, ansiosos por divisarem o seu rei. Alexandre da Macedónia envergando 
a armadura de comandante da Brigada Real, aguardava pacientemente, com 
a cabeça levemente inclinada para trás, olhando para as nuvens negras que 
escondiam o pôr-do-sol e ameaçavam obscurecer a insignificante luz da lua 
e das estrelas. A noite prometia ser escura e ventosa.

Em redor de Alexandre agrupavam-se os seus companheiros. O alto 
Hefaísto de rosto comprido e sombrio, coberto de barba e bigode: havia 
quem murmurasse que a “sombra” de Alexandre mais parecia um semita do 
que um macedónio. A seu lado, Ptolomeu, queimado do sol, de cara rapada 
e cabelo em crista. Uma venda no olho direito, o nariz partido e um lábio 
ligeiramente leporino davam-lhe uma expressão de perpétuo desdém. Depois 
estava Niarcos, o pequeno cretense, preocupado com catapultas, manganelas 
e outras máquinas de guerra. Finalmente Seleuco, alto e forte de pálpebras 
pesadas, que sonhava transformar-se num potentado asiático.

À esquerda do rei, havia um grupo de sacerdotes, conduzidos por 
Aristander, quase calvo e de pernas finas, com olhos salientes e nariz sempre 
a pingar. Assentava-lhe perfeitamente o papel que todos lhe atribuíam. Fei-
ticeiro, mágico, adivinho. Um sacerdote que conhecia os ritos secretos e que 
tinha sido enviado por Olímpia para prestar assistência ao filho desta com 
as suas artes de magia negra. Todos o observavam enquanto o boi branco de 
chifres dourados, com uma grinalda de flores ao pescoço e cuidadosamente 
drogado era arrastado para o recinto sagrado. O pajem real que o conduzia 
deteve-se diante de Alexandre. O rei, usou uma pequena faca para cortar 
alguns pelos de entre os chifres do animal e, subindo a um dos altares, 
lançou-os para dentro da fogueira. Aristander entregou-lhe uma taça de 
vinho de Chios. Alexandre despejou-a no fogo e recuou. O boi foi conduzido 
até perto do altar onde não havia lume aceso. A um sinal de Aristander, os 
sacerdotes agruparam-se em redor do animal; um deles ergueu o machado 
cerimonial e fê-lo descer cortando o pescoço do boi com um golpe certeiro 
na nuca. O animal berrou de medo e os seus quartos traseiros perderam a 
força. Outro sacerdote montou o animal, puxou-lhe a cabeça para trás e 
cortou-lhe habilmente a garganta com uma faca em forma de foice. O berro 
do boi encontrou eco nos espectadores, enquanto o sangue espirrava para 
dentro de uma tigela de prata que seria levada para o fogo sagrado.

Alexandre observava cuidadosamente. Enquanto o fazia, recordou-se 
uma vez mais do Oráculo de Delfos que voltara para o assombrar: “O touro 
está pronto para o sacrifício. Tudo está preparado. A matança aguarda.” As 
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palavras tinham profetizado a morte de seu próprio pai. Teria Filipe sido 
sacrificado? Teria Olímpia, sua mãe, sido a sacerdotisa? E porque se haveria 
realizado o sacrifício? Para proteger Olímpia ou o amado filho de Olímpia? 
E seria ele inocente do sangue de seu pai? Ou viria a sombra de Filipe a 
vaguear desde o Hades para troçar dele e o incomodar às primeiras horas 
da madrugada? 

Os sacerdotes ergueram então a carcaça do boi para o altar. Alexandre 
tentou afastar os seus lúgubres pensamentos enquanto os sacerdotes abriam 
o ventre do animal. Puxou o capuz da sua capa de guerra e ergueu as mãos 
numa prece a Zeus, que tudo vê. As entranhas do boi transbordaram. Um 
súbito enxame de moscas, zumbindo ruidosamente veio pairar sobre a poça 
de sangue. Mau sinal. O coração de Alexandre saltou. Teriam sido enviadas 
pelas Fúrias? Seriam um sinal de imediato desagrado e castigo dos deuses? De 
todos eles? Ou apenas de um? Talvez de Apolo? De Hera? Ou de Póseidon cuja 
permissão Alexandre necessitava para atravessar o Helesponto com as suas 
armas. Decerto que os outros sinais seriam bons. O boi tinha sido escolhido 
cuidadosamente, pois dera instruções severas e secretas a Aristander. O rei 
recordou as cartas que recebera de Olímpia. Seria tudo aquilo a obra de um 
deus ou da maquinação de um homem? Todos os príncipes estavam rodeados 
de traidores e assassinos, mas falhar agora, até mesmo antes de começar?

Aristander, com os braços metidos no ventre do boi, extraiu de 
dentro do animal o fígado ainda quente, cheio de sangue rico de vida. 
Colocou-o sobre o altar e olhou para baixo. Voltando-se para o seu senhor, 
abanou ligeiramente a cabeça. Alexandre tivera a sua resposta. Os auspícios 
não eram bons. O fígado era forte, mas o rei percebeu pelo sorriso vago de 
Aristander que a víscera estava maculada, imprópria para ser oferecido aos 
deuses. Alexandre puxou para trás o capuz e agarrou o braço de Hefaísto.

— É inútil! — murmurou. — Está conspurcado, maculado! Ofereço-
o aos deuses e os deuses devolvem-no. Diz aos homens reunidos que os sinais 
ainda não são claros.

— E então? — perguntou Hefaísto.
— Oh, limpa esta porcaria! — disse Alexandre irritado, e retirou-se.
Deixou o recinto dos sacrifícios e percorreu a avenida, ladeado pelas 

suas tropas. Tentou sorrir e sentiu-se aliviado quando o transportador do seu 
guarda-sol, que corria atrás dele, tropeçou e caiu para gáudio dos soldados.

— Bom sinal! — gritou Alexandre, ajudando o homem a levantar-
se. — Os deuses sabem que não necessito de protecção! Que vos tenho e que 
os tenho a eles. Que mais precisará o filho de Filipe?

As suas palavras, tantas vezes repetidas, foram recebidas com urros 
de aprovação. Alexandre continuou. Sentiu um súbito arrepio na anca direita 
e fez uma pausa. Seria o pai? Um fantasma? Uma premonição? Alexandre 
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sentiu-se vulnerável. Tinha saído do recinto dos sacrifícios — não havia ali 
ninguém para lhe proteger as costas. De ambos os lados estavam os seus 
lanceiros macedónios, mas qualquer dele poderia ser um assassino. Alexandre 
resistiu ao desejo de se apressar. Preferiu atravessar para se reunir com um 
grupo de naturais da Tessália e começar a troçar deles por causa do cabelo 
comprido, recordando as suas explorações durante as anteriores campanhas. 
Alexandre reconheceu alguns pelo nome e perguntou-lhes pelas famílias, 
defendendo-se sempre das mesmas perguntas. Quando começaria a marcha? 
Quando atravessariam o Helesponto?

— Em breve partiremos — assegurava-lhes Alexandre, escondendo 
o seu próprio desconforto. — E crede-me, dentro de um ano todos vós ves-
tireis sedas. Festejaremos com taças e travessas de ouro e prata, enquanto as 
damas da Pérsia providenciarão todas as vossas necessidades.

— Todas as nossas necessidades? — retorquiu um mais esperto.
Alexandre apontou com um dedo para o que tinha falado e piscou 

o olho trocista.
— No teu caso, talvez haja uma ou duas excepções!
Um coro de gargalhadas recebeu esta resposta. Alexandre prosseguiu. 

Soltou um suspiro de alívio quando chegou ao recinto real, rodeado de carro-
ças e troféus colocados para comemorar as suas anteriores vitórias, guardado 
por uma unidade de elite da Brigada Real. Alexandre disse algumas palavras 
ao capitão de sentinela e entrou. No centro encontrava-se um altar coberto 
de flores húmidas e sujas de lama. Alexandre aproximou-se e, pegando num 
lírio do campo, esmagou-o por entre os dedos. Não fora Olímpia, ou talvez 
Aristander que o tinham avisado acerca do suco desta flor? Seria venenosa 
ou...? Alexandre olhou para os pavilhões reais colocados em forma de “T”. 
A barra atravessada era a sua câmara do conselho, encontrando-se os seus 
aposentos pessoais na que ficava a direito. À entrada reunia-se um grupo 
de médicos. Perdicles, o Ateniense, alto, de testa larga, com o cabelo negro 
cortado curto. Olhos amendoados, nariz fino sobre os lábios presunçosos. 
A seu lado, Cleon de Samos: baixo, louro, cara de lua cheia e implicativo, 
um homem cheio de segredos; junto à mão direita de Alexandre. Leontes 
de Plateia, escuro como uma amora, de olhos maliciosos e boca piegas que 
parecia estar sempre entreaberta. Por fim, Nikias — de onde era? Ah, sim, 
de Corinto. Olhos secos, rosto seco e espírito seco. Um remoinho de cabelo 
grisalho coroava o rosto do velho, enrugado e profundo. Os médicos troca-
vam palavras acaloradas com o oficial que lhes bloqueava a entrada, e não 
se aperceberam de que Alexandre tinha chegado senão quando o soldado se 
pôs imediatamente em sentido.

— Ele está cá, senhor? — perguntou Perdicles. — Ouvimos um 
boato...
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— Vós ouvis boatos e eu sei a verdade — troçou Alexandre. — Sim, 
podeis conhecê-lo, mas não agora.

Piscou o olho a Cleon e, empurrando-os, passou por eles e entrou 
na primeira parte da tenda, a antecâmara, onde se encontravam os pajens 
reais. Alexandre entregou-lhes a capa e ergueu o reposteiro que conduzia 
à câmara interior que continha a sua mesa, cadeiras, tesouros e objectos 
pessoais. O pajem, que tratava de um candeeiro de azeite, deu meia volta.

— Sai! — ordenou Alexandre.
O jovem, limpando as mãos na túnica, apressou-se a obedecer. 

Alexandre agarrou-o pelo ombro e fê-lo voltar-se. Ficou a olhar-lhe para o 
rosto moreno.

— És um bom rapaz — sorriu Alexandre. — Estou cansado. Diz 
aos outros que não façam barulho.

Alexandre ignorou Telamon que avistara sentado no seu tamborete, 
ao fundo, à esquerda, entre duas arcas. Resolveu dirigir-se à mesa e remexer 
os papéis que a cobriam.

— O secretariado está sempre ocupado.
— Não o estamos todos? — replicou calmamente Telamon.
Alexandre olhou-o com perspicácia e começou a desatar os cordões 

do colete.
— Ora, por amor de Apolo, ou do deus em que acreditas, Telamon! 

Não te sentes aqui. Vem cá ajudar o teu velho amigo.
Telamon obedeceu e, acocorando-se, desapertou-lhe a correia por 

baixo da axila.
— Estás mudado — comentou Alexandre.
— E o mundo também, senhor.
Telamon desapertou a correia, semicerrando os olhos, enquanto 

abria a fivela.
— Estiveste muito tempo ao sol, Telamon. A tua vista já não é tão boa.
— Exactamente como dantes, senhor. Sou míope.
— Costumavas chamar-me Alexandre.
— E muito mais, senhor — observou sarcasticamente Telamon.
— Como está a minha mãe?
— Venenosa como sempre.
— Ameaçou-te?
— Não. Apenas aqueles que amo.
Alexandre retirou o colete e atirou-o para um banco baixo.
— Estão em segurança. Não te preocupes com ela, Telamon. O teu 

nome e o da tua família estão na minha lista.
Alexandre soltou o saiote de guerra, sentou-se no tamborete e des-

calçou as botas de marcha, despindo logo a seguir a túnica suada. Ficou nu, 
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apenas com um pano a cobrir-lhe o baixo-ventre e abriu as mãos.
— Passo a inspecção, médico?
Telamon observou a pele rosada e pálida, marcada por antigas feridas 

e equimoses, as zonas queimadas pelo sol. As pernas e as coxas de Alexandre 
eram grossas e musculosas, o estômago liso.

— Mente sã em corpo são, não é verdade, Telamon?
— O corpo passa na inspecção, senhor.
O sorriso de Alexandre desapareceu. Dirigiu-se à arca, retirou dela 

uma túnica debruada a púrpura e enfiou-a pela cabeça.
— Não mudaste nada, Telamon, mordaz e cínico como sempre.
— A vida é curta e a ciência demora a aprender — replicou Telamon. 

— A oportunidade foge-nos, a experiência é perigosa, o julgamento difícil.
— Eurípedes?
— Não, senhor. Hipócrates.
O rei aproximou-se dele de mão estendida. Telamon apertou-lha. 

Alexandre puxou-o para si.
— Quem me dera que tivesses chegado mais cedo — comentou 

furioso. — Como diz Eurípedes, “o dia é para os homens honestos, a noite 
para os ladrões”. Ainda gostas do dramaturgo, Telamon?

— Aprecio em especial algumas das suas expressões — replicou Te-
lamon. — O fragmento sagrado: “Os deuses enlouquecem primeiro aqueles 
que desejam destruir.”

Alexandre sentia o seu velho amigo tenso, como se esperasse um 
golpe. O rei beijou-o ao de leve na face e recuou.

Inclinou a cabeça para o lado e espetou o dedo, aproximando-o do 
rosto de Telamon.

— Quero-te aqui porque te necessito. Porque confio em ti. Porém, 
se não queres cá ficar, posso encher a tua bolsa de ouro e enviar-te de volta.

— Adoraria aceitar — sorriu Telamon. — Mas não posso fazê-lo, 
por duas razões. Primeiro porque não há volta possível. Em segundo lugar, 
já não tens ouro que chegue.

Alexandre agarrou-o por um braço.
— Mas tenho trabalho — olhou de soslaio para a entrada da tenda, 

com o rosto solene e o olhar preocupado. — Telamon, há alguns homens 
neste acampamento que desejam ver-me morto, outros ver-me cair. Acabei de 
sacrificar o terceiro boi em dois dias, os melhores animais da minha manada. 
O fígado estava maculado como aconteceu com o dos outros. Não sei o que 
vai terminar primeiro: os bois para o sacrifício ou a minha paciência para 
com os deuses — fez uma pausa. — Há mais uma coisa que te quero mostrar.

Alexandre calçou um par de sandálias. Bateu no saco de couro que 
Telamon pusera ao ombro.
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— Trouxeste os teus medicamentos?
— Um soldado transporta a espada, um médico as poções.
— Podes precisar deles.
Alexandre ergueu o pano da entrada da tenda e saíram para o ar frio 

da noite. Foram imediatamente rodeados pelos outros médicos — Telamon 
conhecia-os havia muito. Perdicles agarrou-o por um braço com o rosto 
resplandecente de prazer.

— Ouvi boatos, mas não pensei que viesses.
Os outros ter-se-iam aproximado mais, mas Alexandre chamou 

uma escolta de guardas e partiram através da escuridão, caminhando cui-
dadosamente por entre tendas e pavilhões, acautelando-se com as estacas 
e as espias das tendas. Algumas delas eram grandes, outras pequenas, mas 
encontravam-se muito próximas — não só como meio de segurança, mas 
também para impedir um ataque nocturno. Os estreitos atalhos seriam um 
impedimento tão gravoso para a infantaria ou para a cavalaria inimiga como 
qualquer círculo de guardas.

— Porque sorris? — perguntou Alexandre, ignorando a conversa 
dos outros médicos atrás dele.

— Lembro-me da nossa juventude — Telamon sorriu de novo. — O 
negro Cleitus levava-nos para os montes e mostrava-nos como montar um 
acampamento. A propósito, onde está essa besta?

— Foi a Sestos, comprar vinho. Ceias comigo esta noite, Telamon?
Alexandre fez uma pausa quando uma figura embuçada saiu da 

escuridão. O guarda quase sacou da espada, mas descontraiu-se quando o 
homem retirou o capuz.

— O nosso homem de Tarso! — exclamou Alexandre. — O fabri-
cante de tendas. Está tudo pronto?

O fabricante de tendas acenou afirmativamente.
— Não sei. Apenas posso dizer que foi destruída uma boa tenda 

— acrescentou tristemente. — O couro e o cordão são materiais preciosos.
— Bem sei, bem sei — Alexandre despediu-o com um aceno. Agar-

rou a mão de Telamon como fazia quando eram jovens. — Foi a tua tenda — 
murmurou. — Tens uma só para ti. As duas câmaras foram destruídas pelas 
chamas e apenas restaram os paus e as cordas. Ainda bem que não estavas lá.

— Foi um acidente?
— Talvez — replicou Alexandre.
Telamon desviou o olhar. A brisa fresca da noite gelou-lhe o suor 

da testa. Sentia-se cansado após a longa viagem desde a Macedónia e inter-
rogava-se vagamente porque teria ardido a sua tenda. Esses incêndios eram 
vulgares, mas geralmente causados por alguém descuidado que estivesse lá 
dentro. Ia fazer mais perguntas quando Alexandre se deteve diante de uma 
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enorme tenda quadrada, com o tecto em bico. Tinha um pano em frente 
e o resto consistia em peles de couro seguras por paus e bem esticadas por 
estacas e espias. O guarda à porta ergueu o pano. Alexandre fez Telamon 
entrar e os outros médicos seguiram-no.

A tenda não estava dividida ao meio, mas esticada como um peque-
no átrio. No centro encontrava-se um braseiro coberto. Havia tapetes de lã 
estendidos no chão, assentos almofadados e pequenas mesas envernizadas. 
No outro extremo havia camas, malas, arcas e uma cadeira de costas altas, 
bem como tamboretes dispostos em redor de uma mesa de cavalete. Uma 
jovem, envergando uma simples túnica vermelha, estava sentada à mesa, 
contemplando o vácuo. No outro extremo da tenda mais três mulheres 
conversavam em voz baixa e logo se levantaram e aproximaram. Todas elas 
estavam vestidas com túnicas azuis claras e o manto de sacerdotisas de Atena. 
A principal trazia um bordão branco de pastora. Um pequeno mocho de 
bronze de Atena pendia-lhe de uma corrente em redor do pescoço e nos seus 
anéis estavam gravados os mesmos símbolos. As suas duas companheiras 
eram meras jovens de cabelo escuro e rosto pálido. A sacerdotisa, que se 
identificou como Antígona, era fantástica, tanto em beleza como em porte: 
olhos verde-mar num longo rosto moreno, maçãs do rosto salientes, lábios 
vermelhos e carnudos. Não parecia intimidada na presença de Alexandre e ao 
vê-la, Telamon recordou-se vagamente de Olímpia. O rei fez-lhe uma breve 
cortesia, inclinando-se levemente e abrindo as mãos como um suplicante 
num templo.

— Ora, meu senhor — a voz de Antígona era doce, mas vibrante. 
— Prometeste-me trazer um físico, mas não um bando de gansos.

Ignorou Perdicles e os outros e fitou friamente Telamon, com um 
lento olhar de aprovação, observando-lhe o rosto como se tentasse recordar-
se dele. Alexandre fez as apresentações. Telamon sentiu-se ligeiramente 
embaraçado e receoso — interrogou-se se Antígona estaria verdadeiramente 
curiosa da sua pessoa ou se troçaria dele em silêncio.

Antígona estendeu uma mão para que Telamon beijasse. Este assim 
fez. Os seus dedos eram longos, frescos e perfumados.

— Pareces cansado — Antígona agarrou-lhe a mão direita, mas-
sajando-lhe ao de leve o pulso direito com o polegar. — Conheço-te. És o 
famoso médico!

Telamon, embaraçado, olhou para Alexandre, que se divertia com 
o seu desconforto.

— Antígona, sacerdotisa de Atena — declarou Alexandre — Serve a 
deusa no seu templo de Tróia. Atravessou o Helesponto para me vir saudar. 
Que honra! Também trouxe guias.

— Guias?
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Alexandre fez com a mão o gesto de quem corta.
— Depois te conto. Primeiro, a paciente!
Antígona afastou-se para o lado. Alexandre chamou Telamon para 

junto da mesa.
— Senhora, talvez possas contar ao nosso médico a história desta 

jovem.
Telamon olhou para a jovem de rosto de boneca e olhar vago que 

estava ainda sentada, movendo os lábios, sem que deles saísse qualquer som. 
De vez em quando, pestanejava, ou fazia uma careta e estremecia como se 
visse um inimigo. Telamon tomou-lhe o pulso. O sangue batia rapidamente. 
Observou-lhe os olhos. As pupilas escuras estavam dilatadas e a respiração 
era leve.

— Está em transe — declarou. — Mas provocado por uma febre.
Ergueu os olhos para Antígona. A sacerdotisa brincava com um dos 

pesados anéis com o mocho de Atena.
— Quem é? Uma das donzelas do teu templo?
Alexandre sentou-se na borda da mesa, com os braços cruzados e 

a olhar para o chão.
— É o que resta de uma lenda, Telamon. A maldição de Cassandra!
— Cassandra, que foi violada por Ajax, depois da queda de Tróia?
— O guerreiro fez Cassandra prisioneira e atacou-a — concordou 

Alexandre. A lenda acrescenta que os descendentes dele, as centenas de fa-
mílias nobres de Locri na Tessália, tiveram de pagar a reparação. Cassandra, 
a profetisa, tinha sido consagrada a Atena. As centenas de famílias teriam 
de enviar duas donzelas por ano para servir no templo da deusa em Tróia.

— Mas trata-se de uma lenda! — protestou Telamon.
— Assim era, até há cerca de cinco anos. Filipe, meu pai, queria que 

a sua chegada a Tróia fosse bem sucedida. Queria apaziguar Atena, de modo 
que convenceu os chefes da Tessália a reporem a prática. Em cada Primavera 
duas donzelas seriam levadas através do Helesponto, deixadas em terra e 
ser-lhes-ia ordenado que encontrassem o caminho para Tróia. Pelo menos 
é essa a teoria.

— Aspásia e Selena foram as primeiras — Antígona apontou para 
as companheiras. — Não chegou mais nenhuma. Eu própria escrevi a Filipe, 
mas ele pouco pôde fazer; a costa ocidental do Helesponto está infestada 
de salteadores e foras-da-lei. Duas donzelas atingem um óptimo preço nos 
mercados de escravos.

— É bárbaro! — exclamou Telamon.
— Já aconteceu antes — explicou Alexandre. — Este ano não foi 

diferente.
Telamon olhou-o de soslaio. Alexandre estaria a mentir? Viu uma 
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troca de olhares entre o rei e as sacerdotisas, um leve sorriso, como se fossem 
conspiradores.

— A prática terminará agora — suspirou Alexandre. — Já não 
temos necessidade de sacrifícios. Esta infeliz foi encontrada a vaguear nas 
proximidades das ruínas de Tróia.

Telamon observou a cabeça da jovem, esquadrinhando o seu luxu-
riante cabelo. Sentiu altos, uma ferida que sarava. O rosto dela fora cuida-
dosamente pintado para esconder cortes e equimoses já a desvanecerem. 
Ordenou que lhe trouxessem o candeeiro para mais perto.

— Já a examinámos — disse Perdicles, aproximando-se com os 
outros médicos.

— Ficou imbecil — murmurou Cleon
— Nada podemos fazer, senão entregá-la à família — declarou 

suavemente Nikias.
Telamon, ajoelhando junto à jovem, agarrou-lhe na mão, que estava 

fria e húmida. Encostou o ouvido ao peito dela e, fazendo um gesto a pedir 
silêncio, escutou o rápido bater do coração.

— Posso curá-la — declarou.
Leontes soltou uma gargalhada. Aproximou-se por detrás da ra-

pariga, olhando para Telamon, como se este fosse responsável pelas feridas 
da jovem.

— És um milagreiro, Telamon? Vais cobrir a pele dela com gordura 
de sapo e depois dançar em seu redor?

— Hei-de fazer-te comer essa mesma gordura! — disse irritado 
Telamon.

Alexandre desatou a rir e levantou-se.
— Nada pior que um bando de médicos a discutir por causa de um 

tratamento — troçou.
— Não vou discutir — Telamon pôs-se de pé, com o rosto afogue-

ado de raiva. — Já vi estes transes. São provocados por um profundo terror.
Alexandre pediu desculpa com o olhar.
— Que recomendas?
Telamon pegou no queixo da jovem com as mãos e voltou a cabeça.
— Que se passa? — perguntou em voz baixa. — O que te assusta?
— A escuridão
O lábio inferior da mulher tremia. A sua voz era gutural, mas Tela-

mon compreendia a sua língua. Durante o exílio trabalhara algum tempo 
na Tessália.

— Fala-me da escuridão.
— As Fúrias espreitam. Monstros que trepam como serpentes pela 

minha pele — encostou a mão à sua face. — E os gritos. O jorrar do sangue. 
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As garras de um monstro que se estendem para me agarrar. E... — fechou os 
olhos e fungou. — O poço, os suspiros grotescos, os maus cheiros.

Remeteu-se ao silêncio, olhando para o tampo da mesa.
Telamon retirou o saco do ombro e abriu as fivelas. Procurou por 

entre os frascos cuidadosamente guardados nas pequenas bolsas e correias 
que havia lá dentro. Retirou um e apertou a mão da jovem.

— Vou pôr-te a dormir — disse. — E vais dormir durante muito, 
muito tempo.

— Qual será o resultado? — perguntou Alexandre curioso.
— Permitirá que o corpo e o espírito descansem, livres de fantasmas, 

na sua alma. Por vezes, acordará aos gritos, mas voltará a adormecer.
— Um remédio de mulheres — resmungou Leontes.
— Não, longe disso. — Telamon retirou a tampa e cheirou-o cui-

dadosamente. — Trata-se de facto de um remédio de soldados. Senhor — 
voltou-se para Alexandre — já encontraste soldados que parecem ter perdido 
o juízo devido ao choque da batalha?

— Lunáticos — concordou o rei. — Que ficam completamente 
incapazes.

— Perdem-se no labirinto dos seus terrores — explicou Telamon. — 
Andam às voltas, procurando em vão uma saída. Deixam de poder dormir 
e quanto mais depressa caminham, mas desesperados ficam.

— Já ouvi falar disso — interrompeu Perdicles. — Chamam-lhe o 
sono de Asclépio, o sonho do esquecimento.

Telamon concordou.
— Já vi homens dormirem semanas, por vezes meses. Não fazem 

mais nada: dormem, comem e bebem.
— Curam-se? — Leontes já não parecia tão arrogante.
— Nalguns casos sim. Num ou dois, tenho de admitir...
— O sono é o irmão da morte — interrompeu Antígona. — Nunca 

recuperam a consciência.
— Precisamente, senhora. Bom, podes arranjar-me vinho?
Antígona internou-se mais na tenda. Trouxe uma taça com o bra-

são do mocho de Atena e encheu-a de vinho. Provou-o e piscando o olho 
a Telamon, entregou-lha como se fosse a taça do amor. Telamon provou o 
vinho e fungou: era rico e escuro.

— Dos vinhedos de Chios — explicou Antígona.
Telamon provou uma vez mais o vinho. Resolveu calmamente que se 

se envolvesse nas estouvadas campanhas de Alexandre e a morte e as feridas 
começassem de novo, aquele vinho deveria ser conservado para aliviar a dor 
e limpar as feridas. Vigiado pelos outros, despejou o pó dentro do vinho e 
mexeu-o com uma vara de ébano que retirara da sacola. Ergueu a taça e 
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tentou obrigar a mulher a beber. Ela recusou.
— Deixa-me tentar — declarou Antígona, pegando na taça.
Telamon afastou-se. Antígona provou o vinho para lhe dar seguran-

ça. Tentou mais uma vez, mas a paciente encolheu-se, abanando a cabeça. A 
sacerdotisa poisou de novo a taça sobre a mesa. Outros também tentaram 
mas falharam. Telamon acocorou-se, obrigando suavemente a mulher a 
voltar a cara com os dedos.

— Fecha os olhos — insistiu. — Pensa que vais voltar para casa.
Um leve sorriso surgiu nos lábios da jovem.
— Este vinho levar-te-á para casa. É vinho mágico que te vai curar.
Telamon tomou a taça da mão de Antígona e, dessa vez a jovem 

provou. Telamon colocou a taça diante dela.
— Não podemos fazer mais nada — disse.
Alexandre estava impaciente para partir. Antígona murmurou qual-

quer coisa sobre um funeral. Telamon voltou a guardar o frasco no seu saco 
dos medicamentos e fechou as fivelas. Todos se prepararam para sair da tenda.

À entrada, Telamon olhou para trás. A jovem segurava agora a taça 
entre as mãos, olhando para o vinho como se este contivesse as águas do 
Lethe, o rio do esquecimento.

— Irá bebê-lo? — perguntou Alexandre.
— Há-de beber — declarou Telamon. — E cairá a dormir como uma 

criança, com a cabeça sobre as mãos. Ou talvez volte para a cama.
Olhou em redor da tenda deserta e sorriu para consigo. Mesmo ali, 

naquele acampamento militar, podia dizer que era um local feminino: mais 
limpo, mais fresco, com pequenos objectos colocados aqui e ali, arrumado. 
Recordou-se da câmara de Analu, cheia de sol, no tempo de Ísis e o seu 
sorriso desapareceu.

— Ficará bem?
— Fica — garantiu Alexandre. — As coberturas da tenda estão 

bem apertadas, nem uma lagarta pode rastejar por baixo delas. A entrada 
está guardada.

Juntaram-se aos outros. Perdicles e os outros médicos murmuravam 
entre si. Ergueram as mãos gritando despedidas. Alexandre voltou-se para 
falar com Antígona. O corpo da guarda real rodeou-os, feroz e sinistro nos 
seus capacetes corintos, com plumas tesas de crina de cavalo, que desciam 
de cima e lhes pendiam por entre as omoplatas. Na escuridão pareciam 
criaturas da noite, com os rostos quase escondidos pelas largas palas que lhes 
protegiam o nariz e as faces. Mantinham-se em silêncio e a sua presença era 
apenas traída pelo tinir do metal.

— Quero que venhas connosco, Telamon! — exclamou Alexandre 
do outro lado. — Devo apresentar os meus respeitos num funeral.
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— De que funeral se trata? — perguntou Telamon, agasalhando-se 
mais na capa por causa do ar frio da noite.

— A senhora Antígona trouxe-me guias do outro lado do Helespon-
to — disse Alexandre fazendo ranger os calcanhares das sandálias na terra 
ensopada pela chuva. — Assim que chegarmos a Tróia, desceremos a costa, 
mantendo o contacto com os nossos navios. Já atravessaste o Helesponto?

Telamon acenou afirmativamente. Recordava-se das planícies 
abertas, varridas pelo vento, das florestas de abetos e carvalhos, dos rios 
turbulentos, de uma paisagem onde se abriam profundas ravinas.

— Um local para emboscadas — disse.
— O meu pai disse-me o mesmo — Alexandre espreitou o céu. — 

Seguiremos ao longo da costa, Telamon, e atacaremos o interior. Não quero 
cair numa cilada.

Agarrou a mão da sacerdotisa. Atrás de Antígona as suas acólitas 
mantinham-se como duas estátuas amortalhadas.

— A senhora trouxe-me guias conduzidos por Crítias, um antigo 
soldado do exército Persa. Conhece a terra, a localização dos poços, o vau dos 
rios, as ravinas e barrancos que podem esconder o inimigo. Crítias desenhará 
mapas e os seus homens guiar-nos-ão. Serão os nossos olhos e ouvidos.

— E este funeral? — insistiu Telamon.
— A Senhora Antígona chegou há uns dias com estes guias. Ontem 

à noite um deles foi encontrado nas rochas por baixo dos penhascos, o seu 
corpo encharcado pela água do mar.

— Um acidente? — Telamon não conseguia perceber pelo rosto de 
Alexandre oculto na escuridão, mas sentia a sua incerteza.

— Não. Tinha uma adaga espetada nas costelas, junto ao coração. 
Já deveria estar morto antes de cair nas rochas.

Alexandre afastou-se abruptamente. Antígona aproximou-se de 
Telamon quando este começou a seguir o rei.

— O rei tem grande confiança em ti, médico — caminhava com 
elegância, poisando-lhe a mão no braço. Telamon sentiu prazer no seu toque. 
Antígona recordava-lhe Analu: a sua serenidade, os olhos risonhos, a língua 
afiada e a sinceridade.

— Eu conheço-te? — perguntou.
— Talvez sim, Telamon. Um viajante veio uma vez ao nosso templo 

sagrado vindo das terras do extremo oriente do outro lado do Hindu Kush. 
Era um Brahmin, um homem sagrado. Afirmou que estávamos todos presos 
à Roda da Vida e que, de vez em quando, voltávamos a ela.

— Os ensinamentos de Pitágoras?
— Algo de semelhante — concordou, enterrando-lhe suavemente as 

unhas no pulso. — Talvez já nos tenhamos encontrado, Telamon. Dizem que, 
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quando se regressa, as almas são as mesmas, mas as relações são diferentes. 
Talvez da última vez eu tenha sido tua irmã — riu em surdina. — Ou tua mãe? 
— Inclinou-se mais e murmurou-lhe ao ouvido. — Talvez até tua amante?

Pela primeira vez desde que chegara a Sestos, Telamon soltou uma 
gargalhada. Alexandre olhou para trás, mas não se deteve. O recinto real 
continuava em silêncio. Quando de lá saíram foram recebidos pelos odores 
do acampamento: o fumo da madeira, turfa queimada, o fedor do couro 
molhado e do estrume dos cavalos. As notícias da chegada do rei tinham-se 
espalhado. Os homens abandonaram as fogueiras do acampamento para 
o saudarem com as suas taças, mas o círculo de guardas mantinha-os à 
distância. Contornaram uma fila de tendas e detiveram-se diante de uma 
delas. Telamon reconheceu a camarata habitual de um destacamento de oito 
soldados. Um braseiro improvisado ardia à entrada. De ambos os lados, 
archotes de alcatrão lançavam fagulhas ao vento. De uma corda pendurada 
sobre a entrada da tenda pendia um recipiente de água, símbolo de luto, para 
que os visitantes do defunto se pudessem purificar à saída.

A tenda estava guardada. Uma sentinela ergueu o pano e Alexan-
dre entrou. O improvisado ataúde fora colocado no centro . O cadáver 
encontrava-se num círculo de ramos de videira, com os pés voltados para a 
porta e um escravo à cabeceira, agitando um ramo de murta para afastar as 
moscas. Acocorados em redor do ataúde, encontravam-se os outros guias, 
envergando vestes escuras em sinal de luto. Tinham acabado de cortar o ca-
belo e cobrir o rosto com giz branco e riscos de tinta colorida. Não fizeram 
qualquer tentativa de se erguerem à entrada do rei e os seus olhares acusavam 
Alexandre da morte do companheiro.

Cumprimentou-os um homem forte e corpulento, mais bem vestido 
do que os outros, na sua túnica e manto com um cordão branco em redor 
da cintura. Tinha olhos profundos e o rosto marcado pelas intempéries; 
usava o cabelo branco cortado rente como o de um soldado. Apertou a mão 
de Telamon.

— Chamo-me Crítias — tinha olhos azuis, bondosos. — Deves ser 
Telamon... o rei disse que virias.

Telamon não entendeu a razão pela qual Alexandre falara a toda a 
gente da sua chegada. Murmurou as condolências e olhou fixamente para 
o cadáver, enfaixado em tiras de linho e coberto com uma improvisada 
mortalha. Alexandre pediu uma taça de vinho. Pegou nela, e, à cabeceira do 
ataúde ergueu-a dramaticamente como um sacerdote que faz uma oferenda 
diante de um altar. 

— Orei — declarou numa voz forte — para que a sombra deste ho-
mem não seja perturbada na sua travessia do rio da morte. Oferecerei o bolo 
de mel para satisfazer a fome de Cérbero. Pagarei o barco de Charon e eu, 
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Alexandre da Macedónia, juro fazer justiça para vingar o derramamento do 
seu sangue. Juro-o na presença da sacerdotisa Atena e o meu voto é sagrado!

Alexandre desviou o olhar. Por um momento, Telamon entreviu o 
seu humor sardónico.

— O meu médico pessoal, Telamon, filho de Margolis, nascido e 
criado na macedónia, investigará a causa da morte deste homem.

Alexandre baixou a taça, bebeu um gole e entregou-a ao primeiro 
homem enlutado. Enquanto a taça passava de mão em mão, Alexandre mos-
trou uma bolsa e fez tilintar algumas moedas de prata que cintilaram à luz 
da lamparina de azeite. Colocou-as ao lado da cabeça do cadáver.

— Senhor! — Um guarda, ignorando as exéquias, erguera o pano 
da entrada da tenda. — É melhor vires depressa!

Alexandre saiu. Telamon, Crítias e a sacerdotisa seguiram-no. Ale-
xandre puxou o guarda para o lado, passando-lhe o braço pelos ombros e 
escutou atentamente o que o homem lhe murmurava ao ouvido. O rei estalou 
os dedos na direcção de Telamon que logo se aproximou. Voltaram a entrar 
no recinto real. Ergueram o pano da tenda de Antígona e a entrada ficou 
cheia de soldados. Telamon seguiu Alexandre quando este saiu apressado. A 
jovem que tinham deixado sentada à mesa estava agora estendida no chão 
amarfanhada. Perdicles e Leontes olhavam-na, sentados em tamboretes.

— Está morta? — perguntou Alexandre.
— Envenenada — replicou Leontes, olhando com desprezo para 

Telamon.
Telamon ignorou-o e aproximou-se rapidamente. Pegou na taça de 

vinho. Estava vazia. A jovem estava descomposta e mesmo assim, quando 
lhe tocou no braço, Telamon reconheceu que a rigidez não era natural. Vol-
tou o cadáver. O rosto da jovem estava lívido com estranhas manchas nas 
faces. Telamon procurou-lhe em vão o pulso. Tinha a pele fria e húmida e 
a rigidez dos músculos era testemunho suficiente. Olhou com tristeza para 
os olhos semicerrados, com as pálpebras levemente arroxeadas, como se o 
sangue estivesse prestes a romper. Tinha os lábios exangues quase brancos, 
o rosto firmemente contraído.

— O que é? — murmurou Alexandre.
— Veneno — Telamon ergueu-se e esfregou o rosto. — Foi enve-

nenada. A morte de Sócrates, um veneno como a cicuta. Paralisia, rigidez 
muscular e incapacidade para respirar.

— Logo a tua primeira paciente aqui — murmurou Leontes.
Telamon pegou na taça e cheirou-a.
— Alguém deve ter entrado nesta tenda depois de termos saído.
— É impossível! — protestou o capitão da guarda. — Falei com a 

sentinela. Olha em redor. Ninguém esteve aqui! O guarda ouviu um mo-
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vimento seguido de um estalo. Quando ergueu o pano da entrada a jovem 
estada deitada conforme a encontraram.

Telamon atravessou o aposento e examinou o jarro de vinho, mas 
foi apenas fingimento, um modo de esconder a sua confusão pela rapidez e 
inteligência do assassino.

Capítulo 2

Perguntaram a Alexandre: “Onde está o teu tesouro, oh Rei?” Nas 
mãos dos meus amigos”, respondeu.

Quintus Curtius Rufus, História,
Livro 2, Capítulo 3

— Tens a certeza de que se trata de veneno? — perguntou Perdicles.
Telamon sentou-se na tenda dos colegas e abanou a cabeça com 

incredulidade. Alexandre saíra, ordenando que o cadáver fosse retirado, 
gritando para que preparassem a nova tenda de Telamon, ao lado da sua. As 
duas companheiras de Antígona, Selena e Aspásia, concordaram em vestir o 
corpo para que fosse levado, juntamente com o do guia, para a enorme pira 
funerária erguida no alto do rochedo. Telamon examinou escrupulosamente 
o vinho, a taça e o tampo da mesa, mas não conseguiu encontrar vestígios 
de pós venenosos. A taça fora esgotada; o odor do vinho e do opiáceo era 
tão forte que mascarava qualquer outro. Olhou para Perdicles. O ateniense 
devolveu-lhe o olhar com ar triste.

— Não é uma boa apresentação, pois não? — murmurou Telamon. 
— Leontes tem razão: o meu primeiro paciente aqui, morre uma hora depois. 
Mas como? — Pôs-se de pé e deu a volta à pequena tenda. — A sacerdotisa 
serviu o vinho. Vi-a levar a taça. Outros tocaram nela, mas se tivesse sido 
despejado algum pó escondido num anel ou na palma de uma mão, alguém 
tê-lo-íamos notado. Mesmo assim ela está morta. — Deu meia volta. — Tens 
a certeza de que ninguém entrou na tenda depois de termos saído?
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Perdicles abanou a cabeça.
— O próprio Rei interrogou o guarda. A jovem ficou aqui sentada, 

bebeu o vinho e morreu misteriosamente. Que quantidade de cicuta malhada 
teria ingerido?

Telamon fez uma careta.
— Os venenos são como os vinhos, têm forças diferentes. Mas se 

forem puros bastam alguns grãos moídos, poucos mais do que os que cabem 
na ponta do dedo. Bom, como sabes a cicuta malhada imobiliza os membros. 
As vítimas não podem respirar. Sufocam e morrem rapidamente. Claro — 
acrescentou melancólico — o opiáceo que lhe dei ainda aumentou o efeito.

Sentou-se sobre a pequena arca de couro que Perdicles tinha apre-
sentado com ar trocista como a “sua mais bela cadeira”.

— Podia ter sido suicídio — comentou o ateniense.
— Não — Telamon levantou-se inquieto. — Antígona respondeu 

por isso. Ofereceu-se para mandar revistar a tenda. Ainda por cima, como 
conseguiria uma desgraçada tão alheada como ela encontrar espírito e 
inteligência para arranjar o veneno e o usar? Estava aterrorizada, mas não 
desejava suicidar-se — Telamon bateu com a mão na coxa. — Interrogámos 
toda a gente. Eu provei o vinho. Depois a vítima sentou-se numa tenda 
cuidadosamente guardada, com os panos de couro esticados e apertados. 
Apenas um fantasma poderia entrar.

— Alguma vez dissecaste um cadáver? — perguntou Perdicles.
— Em várias ocasiões, no sul da Itália. Neste caso não provaria nada. 

Confirmaria simplesmente o nosso diagnóstico. A pobre mulher já sofreu o 
suficiente. Alexandre terá de o explicar à família.

Telamon estava zangado. Fora exibido como um tolo, fora ameaçado 
de um modo dissimulado e subtil. Internou-se mais na tenda. Cleon dormia 
profundamente no seu catre, ressonando como um porco. Telamon sentou-
se na outra cama. Retirou a pesada capa de lã de Perdicles, com a bainha 
salpicada de lama e puxou as cascas de cevada que se tinham agarrado à 
lã. Olhou amuado para as sandálias cobertas de lama atiradas para o canto 
oposto. Fez rolar entre os dedos uma casca de cevada. Perdicles veio sentar-se 
junto dele, bastante agitado. O ateniense apontou para Cleon.

— Invejo-te. Tendes uma tenda só para ti. Eu divido esta com ele. 
Nunca vi um homem dormir tanto, como um bebé, sem qualquer cuidado 
neste mundo.

Cleon voltou-se na cama e olhou-os com os olhos semicerrados.
— Eu ouvi. Se houvésseis bebido o vinho que eu bebi... — espre-

guiçou-se. — Ah, o sono de Dionísio!
Telamon limpou os dedos à túnica.
— Porque estás aqui, Telamon? — perguntou Cleon docemente. 
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— Com a tua maravilhosa reputação de estranhas curas? Porque não metes 
pernas a caminho e não nos deixas em paz? — Levantou-se. — A propósito, 
ouvi a tua teoria acerca de aplicar as ligaduras.

— Porque estou aqui? — perguntou Telamon irritado, ignorando 
o sarcasmo acerca das suas capacidades de médico. — Estou a começar a 
perguntá-lo a mim próprio. De facto, não sei.

Ouviram gritos à entrada da tenda. Um pajem entrou a toda a pressa 
com a arrogância de um bem sucedido general. Esboçou uma reverência e 
apontou para Telamon.

— A tua tenta está pronta, a tua bagagem arrumada e o rei deseja 
que ceies com ele. Será melhor que te apresses!

— Como posso recusar?
Telamon ergueu-se e seguiu o pajem, caminhando deliberadamente 

como uma mulher, balançando as ancas, agitando a túnica sobre o trasei-
ro. Cleon gritou, dizendo qualquer coisa acerca de ter amigos em lugares 
importantes; Telamon fingiu não o ouvir. Lá fora, o acampamento tomava 
vida. Os trabalhos rotineiros estavam terminados, as vedações colocadas, as 
patrulhas partiam, as sentinelas e os guardas tomavam posição. Os ruidosos 
relinchos das linhas de cavalaria traziam consigo o som metálico e o bater 
dos martelos nas forjas onde os armeiros, suados e enfarruscados à luz das 
suas fogueiras, trabalhavam até altas horas. O exército tinha terminado a 
sua refeição da noite, o ar transportava o aroma e o sabor dos diferentes 
alimentos. Os soldados regressavam às suas unidades para dormir ou para 
se sentarem a conversar em redor das fogueiras dos acampamentos. Telamon 
escutou uma mistura de várias línguas: o falar preguiçoso dos mercenários 
gregos, a conversa aguda dos cavaleiros da Tessália. Ordens a serem dadas, 
oficiais a chamarem soldados, o soar das trombetas. Entraram no recinto real. 
O pajem apontou para uma enorme tenda em forma de caixa com tecidos 
tingidos sobre os panos de couro.

— Esta é a vossa — declarou em voz rouca. — Encontrarás tudo aqui.
Entrou vagarosamente na escuridão. Um guarda descansava à en-

trada, aquecendo as mãos sobre uma braseira cheia de carvão incandescente. 
Sorriu e acenou quando o médico se aproximou dele e deu a volta à tenda. 
Era muito semelhante àquela em que a jovem tinha sido assassinada. Ergueu 
o pano e observou o couro que ficava por baixo. Este estava bem esticado e os 
buracos junto às orlas reforçados com anéis de vime ou corda que, enrolados 
à volta, mantinham o couro bem preso às estacas que eram pelo menos doze 
de cada lado. Os nós estavam habilmente atados como os do cordame de um 
navio. Telamon acocorou-se. A base era semelhante, os buracos, mais largos 
do que as cordas atadas a estacas metidas no chão. Telamon puxou pela orla 
do pano, esticado como a corda de um arco.
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Concordou que ninguém conseguiria entrar por baixo e seria neces-
sário muito tempo para soltar uma corda. Seria certamente notado. Depois 
o assassino teria de matar, sair, voltar a prender os panos com os mesmos 
nós usados por quem tinha montado a tenda.

— Está tudo bem, senhor? — O guarda encontrava-se de pé, 
olhando-o com curiosidade.

— Está tudo bem — Telamon sorriu na escuridão. — De onde és?
— O meu pai tem uma quinta perto de Pella. Sou um dos Compa-

nheiros. Vou ficar aqui quatro horas e depois serei rendido.
Telamon agradeceu a amabilidade de Alexandre: cobertas de lã no 

chão; a cama de campanha tinha um colchão e almofada de penas, cadeiras, 
malas e tamboretes por todos os lados. Havia quatro lamparinas de azeite, 
uma delas acesa, e até um jarro de vinho selado e uma taça de barro. Telamon 
escutou um som e olhou em seu redor. O pajem encontrava-se à entrada, 
com uma fita vermelha em redor da cabeleira negra e encaracolada.

— Que queres?
— Servir-te, meu amo — o pajem devolveu-lhe o olhar com ar 

atrevido.
Telamon passou por entre os seus sacos de viagem que tinham 

sido encostados a uma das arcas. Baixou-se e examinou os fechos. Estavam 
abertos — alguém tinha andado a revistá-los. Telamon olhou para o pajem.

— Põe-te a andar rapaz! Não gosto de gente que tem o nariz maior 
do que o cérebro! Logo escolherei um ajudante!

O pajem saiu a correr. Telamon ouviu o guarda a rir. Foi sentar-se 
na beira da cama. Interrogava-se porque razão o teria Alexandre mandado 
vir. Para que o quereria? E, mais importante ainda, porque teria ele vindo? 
Levantou-se, encheu a taça com um pouco de vinho e lavou a boca. Voltou 
para a cama e dormitou durante algum tempo. Ainda mal acordado, deu 
por si a olhar para o rosto manhoso e húmido de Aristander.

— Ah — Telamon esfregou os olhos. — O guardião dos segredos 
do rei, o que prevê o futuro...

Aristander fez um gesto para os servos que estavam atrás dele.
— Água fresca! Levanta-te! Tens de te vestir e de te apresentar no 

pavilhão real dentro de uma hora!
Aristander saiu imediatamente. Telamon ficou a olhá-lo. Teria Aris-

tander dado ordens para lhe revistarem os seus haveres? Suspirou, levantou-
se, lavou as mãos e o rosto, passou azeite pelo cabelo e pela barba e vestiu a 
sua melhor túnica e um manto. Não descalçou as sandálias de marchas mas 
levou consigo os chinelos. Um pajem que o esperava lá fora, conduziu-o ao 
pavilhão real.

O banquete já tinha começado, e os convivas estendidos em divãs 
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baixos, tinham pequenas mesas diante de si. O pavilhão era comprido, mal 
iluminado mas perfumado para ocultar o mau odor das lamparinas de azei-
te. Alexandre tudo comandava do fundo da sala, reclinado num divã com 
a cabeceira em forma de leão. Por trás dele, nas sombras encontravam-se 
dois oficiais da guarda.

— Bem-vindo, médico — Alexandre acenou com a taça. — Voltou-
se para os seus companheiros — Uma saudação a Telamon!

O brinde foi ruidosamente recebido. Tratava-se de uma das famosas 
festas de Alexandre onde se bebia demais. Apenas os mais íntimos e os mais 
queridos eram convidados para se estenderem embriagados nos divãs. Porém, 
desta vez, fora feita uma excepção. À esquerda de Alexandre a sacerdotisa 
Antígona estava estendida como uma rainha, bebendo cuidadosamente de 
uma taça. Piscou dissimuladamente o olho, dizendo ao médico que era a 
única pessoa sóbria ali presente. A seu lado, encontrava-se Hefaísto e a seguir 
Ptolomeu com a sua amante, uma prostituta grega que insistia em pintar o 
cabelo de vermelho vivo. Seleuco, já profundamente etilizado gritava com 
Niarcos e Aristander. O espadachim-mor do rei, antigo tutor de Telamon 
na academia militar, estava também presente. O Negro Cleitus, com as suas 
feições enrugadas e cabelo encrespado, a cicatriz da espadeirada que lhe 
arrancara o olho direito e lhe retorcia as feições. Alexandre adorava o seu 
mestre de espada e guarda-costas pessoal. A irmã do Negro Cleitus fora sua 
ama de leite.

— Não mudastes nada — Cleitus olhou-o com o seu único olho.
— Estás tão feio e terrível como sempre! — respondeu Telamon.
Cleitus que sempre insistira em usar a sua capa negra debruada a 

pêlo de urso, lançou a cabeça para trás e berrou, limpando a boca com as 
costas da mão.

— Chegas atrasado, Telamon — troçou. — Continuas com medo 
das espadas não é verdade?

— Sim. Com tanto medo como tenho de ti, verdade seja dita!
Ptolomeu soltou uma ruidosa gargalhada. O Negro Cleitus olhou 

fixamente para o médico.
— T-t-tu, ainda g-g-gaguejas, Telamon?
— Só quando me encontro com uma pessoa tão feia como tu.
Cleitus ter-se-ia aproximado aos tombos, mas Alexandre bateu 

ruidosamente as palmas.
— Telamon! Vem para junto de mim!
Alexandre levantou-se de um salto, desequilibrando-se ligeiramente. 

Apontou para um divã à sua direita. Um pajem conduziu Telamon. Alexandre 
agarrou na mão do médico e puxou-o mais para junto de si, dando-lhe um 
beijo em cada face.
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— Cuidado com a língua! — avisou. — Estão todos bêbados. Eu 
não estou tão embriagado como pareço — riu-se, empurrou Telamon e 
voltou para o seu divã.

Telamon acomodou-se e olhou em volta. A maioria dos compa-
nheiros reais parecia ter acabado de chegar do campo de exercícios, excepto 
Alexandre que estava limpo e arranjado como sempre. Tinha o cabelo loiro 
cuidadosamente penteado e oleado, com risca ao meio e uma franja lisa sobre 
a testa húmida de transpiração. Vestia uma túnica alva debruada a púrpura 
que lhe dava pelos joelhos. Calçava sandálias douradas e os anéis dos dedos 
cintilavam à luz. Telamon olhou para a bela ametista que pendia de uma 
corrente de prata ao pescoço do rei.

— Um presente de minha mãe — explicou Alexandre. — Disse-me 
que se a meter no vinho, mostra se este contém veneno.

— Eu já a podia ter usado — retorquiu Telamon.
— A minha mãe mandou um recado — continuou Alexandre jo-

vial. — Diz que não ficou muito satisfeita com a conversa que teve contigo. 
Mas, mais uma vez, como diz o poeta: “A única alegria de uma mulher é 
ter sempre nos lábios as suas tristezas.” — Fez um brinde a Telamon com a 
sua taça. — Agradeçamos aos deuses por ela se encontrar bem longe daqui. 
Adoro-a, mas o seu humor muda tão rapidamente como mexe os olhos.

— Que estais aí a segredar? — perguntou Ptolomeu. — Telamon, 
onde estiveste? Porque deixaste os bosques de Mieza? Porque não cresceste 
connosco para te tornares guerreiro? Não gostarias de ser guerreiro, Telamon?

— E tu? — retorquiu Telamon.
Ptolomeu ter-lhe-ia respondido, mas os criados entraram atarefados. 

A refeição não era um banquete, apenas uma festa onde se bebia. A comida 
não era muito boa: caldo de cevada, sardinhas, pudim preto e lebre assada 
com pão muito duro e fruta verde, apanhada nos pomares mais próximos. 
Cleitus protestou veementemente contra o mau vinho da Eubeia e Alexandre 
ordenou que fosse substituído pelo da Tássia. Foram servidos frutos secos e 
azeitonas. A jovem da fruta entregou a cada convidado uma coroa de mur-
ta. Depois sacou de uma flauta, começou a tocar uma melodia e Ptolomeu 
acompanhou-a com voz rouca. Telamon olhou para Antígona. Esta conti-
nuava graciosamente reclinada, ignorando os olhares lúbricos de Cleitus, 
como uma velha tia, indulgente em relação a jovens desordeiros. Telamon 
tasquinhou a comida e bebeu o vinho não diluído. Antígona sorriu-lhe, 
ele brindou. Alexandre gritava qualquer coisa para o outro lado da tenda. 
Telamon aproveitou a oportunidade para segredar à sacerdotisa:

— Cuidado com o que bebes — insistiu. — Estas festas só terminam 
a altas horas.

— Eu ouvi — disse Alexandre, estendendo-se de novo no divã. 
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Chamou um criado. A grande taça cerimonial diante dele estava cheia de 
vinho. Alexandre gritou a pedir silêncio, apelando para o deus da boa sorte. 
Alexandre agarrou na taça e salpicou algumas gotas de vinho no solo como 
libação. Bebeu o resto e cantou um verso; depois a “taça da amizade” foi 
passada de mão em mão. Era este o sinal para começarem a beber a sério.

Diante de Alexandre foi colocada uma taça enorme — uma bela peça 
de loiça de Samos, mostrando um grupo de sátiros perseguindo ansiosas 
donzelas. Trouxeram os dados. Hefaísto venceu, tendo lançado dois seis e 
um três e tomou então o comando como Senhor da Festa.

— Dois e um — disse.
Foi a medida decidida para aquela noite. Duas garrafas bojudas de 

vinho para uma medida de água foram lançadas na grande taça. Encheram-se 
os cálices. Hefaísto fez um brinde e Telamon, como todos os outros bebeu o 
seu de um só gole. Era aquele o sinal para que os convidados se descontra-
íssem e começassem a conversar entre si. Contudo, Alexandre, sacou de um 
punhal e bateu com ele na taça grande a pedir silêncio.

— Dou as boas vindas ao meu amigo Telamon — afirmou. — E 
à Senhora Antígona, sacerdotisa de Atena, do templo de Tróia. Quando os 
augúrios ditarem, a travessia terá lugar. O exército principal encontrar-se-á 
com o General Parménio em Abydos. Em primeiro lugar marcharei para 
sul, para Elaeum.

— O que temos aí?
— O túmulo de Protesilau.
— E quem é ele?
— Telamon? — perguntou Alexandre.
— Foi o primeiro grego a morrer na Guerra de Tróia.
— Um canalha esperto! — vociferou Ptolomeu.
— Atravessaremos para Tróia — continuou Alexandre com simpli-

cidade. — realizaremos sacrifícios e organizaremos o exército para a batalha. 
Depois, marcharemos para sul, seguindo a linha da costa. Crítias está a de-
senhar os seus mapas e, graças à Senhora Antígona, temos guias suficientes.

— E quando acontecerá tudo isso? — resmungou Seleuco já em-
briagado.

Ptolomeu fez uma pausa para acariciar o pescoço da sua amante e 
o silêncio caiu sobre toda a tenda.

— Quando? — questionou Alexandre, voltando a cabeça para o 
lado. — Ora, só quando os sacrifícios forem puros e os deuses aceitarem as 
nossas oferendas.

— Mas em breve estaremos no Verão — protestou Ptolomeu. — Os 
poços e os rios vão secar. E se Dario e o canalha de Memnon se recusarem 
a travar batalha connosco?
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— E se? E se? — Alexandre voltou-se de má catadura. Olhou em 
seu redor. — Sabemos que a armada persa está a acalmar uma revolta no 
Egipto. E se as estrelas caírem do céu? E se o mar começar a ferver? Não 
esqueceste os sinais? Na noite em que nasci o Templo de Artemisa em Êfeso 
foi consumido pelo fogo. Tenciono espalhar o fogo até ao fim do mundo.

Alexandre cantava o mesmo hino de glória que quando era rapaz e 
que tanto os tinha entusiasmado. Até o cínico Negro Cleitus escutava com 
atenção.

— Como é que Sócrates descreve os gregos? — perguntou Alexandre 
aos outros. — Sentamo-nos como sapos coaxando no lago — riu-se. — Bom, 
os sapos são livres. Marcharemos até ao fim do mundo e ele será dominado 
pela Macedónia — ergueu a taça. — À glória!

Responderam com um bramido. Alexandre, como se tivesse ficado 
cansado, voltou a deitar-se no divã e piscou o olho a Telamon.

— Pensas que digo a verdade? — murmurou ele
— Aristóteles disse que a verdade era apenas uma ideia que pode ser 

dividida e podada. Quando se chega à parte indivisível, chegou-se à verdade.
Alexandre devolveu-lhe o olhar.
— Que estás a dizer, Telamon?
— Continuo a perguntar a mim mesmo, senhor, que estou a fazer 

aqui. Mas de facto, a verdadeira pergunta é porque estás tu aqui?
— Acreditas que sou filho de um deus, Telamon?
— Se isso te faz feliz, senhor.
Alexandre endireitou-se de novo no sofá.
— Acreditas?
Telamon reparou que o contraste entre os olhos do rei era agora 

muito definido: o esquerdo era azul profundo, o direito castanho-escuro. 
O seu rosto estava levemente afogueado, os lábios manchados de púrpura, 
como se tivesse ceado sangue.

— Não acreditas que Olímpia me tenha concebido com um deus?
— Se ela acredita, senhor.
— Alexandre! Chamo-me Alexandre! — O rei olhou em seu redor. 

Os companheiros olhavam-no. Bateu no nariz. — Continuai com a vossa 
conversa. Então, Telamon?

— Se tu acreditas, Alexandre e se Olímpia também acredita, então 
é verdade. Filipe tinha outra opinião. É por isso que estamos aqui, para 
provar que és um deus? Ou que és um homem melhor que teu pai? Ou para 
conseguir a glória? Ou para aquilo que ouvi enquanto viajava até aqui, para 
conseguir que o mundo inteiro fique sob o domínio da Grécia?

— Não sei — murmurou Alexandre. — Verdadeiramente não sei. 
— Fez uma pausa, bebeu um pouco de vinho e sorriu. — Nunca te casastes 
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Telamon?
— Temos muito em comum, Alexandre.
— Sono e sexo — disse Alexandre em voz arrastada. — Lembram-

me de que sou um mortal.
Endireitou-se mais no divã, ainda com uma expressão de contrarie-

dade no rosto. O médico observou o seu amigo de juventude. És um leopardo, 
um mestre da emboscada. Os teus humores mudam tão rapidamente como 
os de tua mãe.

— Mandei-te chamar, Telamon... — Alexandre fez uma pausa para 
responder a uma das graças de Ptolomeu. — Mandei-vos chamar — repetiu, 
deitando-se de novo — por várias razões. — O rosto de Alexandre suavizou-
se. — Lembras-te de quando éramos rapazes em Mieza? Cleitus expulsava-
nos da cama a pontapés, antes da primeira luz da manhã. Que dizia ele?

Repetiram em coro o grito de Cleitus: “Uma corrida antes do 
pequeno-almoço abre o apetite, enquanto um pequeno-almoço leve vos 
dará um bom jantar!”

— O que estão a dizer? — perguntou Cleitus do pavilhão.
— Volta para o vinho, velho — retorquiu Alexandre. — Telamon e 

eu estamos a recuperar o tempo perdido.
Alexandre estendeu a taça para que um criado a voltasse a encher, 

recordando-lhe da medida a ser usada.
— Já bebi vinho demais — continuou Alexandre. — Lembras-te, 

Telamon, de uma estátua de mármore branco que cintilava ao primeiro 
sol da manhã? O que dizia a inscrição gravada na base? “SOU UM DEUS 
IMORTAL, JÁ NÃO SOU MORTAL”

— É assim que te vês?
— Isso não interessa! — respondeu bruscamente Alexandre. — Re-

závamos, não é verdade? Ao deus pai, a seu filho, nascido do servo chifrudo. 
— Alexandre fechou os olhos. — Que nos possam guiar e proteger durante 
todo o dia — abriu os olhos. — Nesses tempos era feliz. Era livre. Era o filho 
muito querido do rei e da sua esposa. Era tudo um palco — murmurou. — E 
à medida que envelheço, as sombras estendiam-se pelo palco e engoliam-me. 
A minha mãe e o meu pai abafavam-se. Primeiro em pequenas coisas. Um 
dia, em Mieza, andava a cavalo; saltei um muro. Vi uma jovem que transpor-
tava uvas. Usava a túnica como cesto; tinha pernas compridas e douradas e 
o cabelo da cor das espigas de trigo. Insinuei-me e cortejei-a. Deitámo-nos 
à sombra fresca de um carvalho-verde.

— Ah, lembro-me disso — replicou Telamon. O vinho descontra-
íra-o e as recordações vinham-lhe facilmente à memória. — A ninfa dos 
bosques...?

— Exactamente! — concordou Alexandre. — A ninfa dos bosques. 
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Era uma jovem maravilhosa. Deitamo-nos numa cama de uvas esmagadas. 
No dia seguinte fui à procura dela, mas alguém contara à minha mãe, não é 
verdade? A jovem foi vendida e Olímpia informou-me que eu teria prova-
velmente encontrado uma ninfa dos bosques, uma dádiva dos deuses. Sabes 
que acreditei nela, Telamon? — Alexandre tinha uma expressão zangada e 
longínqua nos seus olhos estranhos. — Foi a primeira lição da minha mãe: na 
minha vida deveria haver uma única mulher e era ela, Olímpia. Começou a 
cantar o seu hino de sereia, de que eu era sagrado, escolhido pelos deuses. Que 
Hércules e Aquiles eram meus antepassados. Claro que fiquei emocionado. O 
segundo verso foi ainda mais cruel: talvez eu não fosse verdadeiramente filho 
de Filipe, mas sim a descendência de um deus. Fiquei confuso. Lembras-te 
de como fiquei triste, Telamon?

— Disse-te que falasses com Aristander.
Alexandre soltou uma súbita gargalhada.
— Fui de mal a pior, não? Aristander de Telemus — voltou-se e 

brindou ao guardião dos segredos que estava preguiçosamente reclinado 
do outro lado da tenda. — Cantou a mesma canção que a minha mãe, mas 
disse-me a cruel verdade — Alexandre baixou os olhos e, quando os ergueu, 
tinha-os cheios de lágrimas. — Disse-me que Filipe e Olímpia se amavam 
até mais não poder. Quando se encontraram, pela primeira vez, na ilha de 
Samotrácia, Filipe acreditou ter sido visitado por uma deusa; nunca mais 
amaria outra mulher — Alexandre suspirou. — Claro que Filipe embria-
gado era diferente de Filipe sóbrio. Montaria uma cabra e provavelmente 
fê-lo quando estava bêbado. Olímpia nunca lhe perdoou as infidelidades. 
Lembras-te, Telamon? Quando éramos pequenos e visitámos Pella, que tu 
entraste nos aposentos de Olímpia?

Telamon disfarçou um arrepio: por vezes era assombrado pelos seus 
próprios pesadelos.

— O quarto de tua mãe estava cheio de trepadeiras — disse num 
murmúrio. — Havia uma videira metida na parede exterior, com ramos 
enrolados e folhas luxuriantes.

— E as cobras? — perguntou Alexandre. — As cobras que se enca-
racolavam e entravam e saíam? Não admira que se tenha espalhado a histó-
ria de que Olímpia se deitava com uma cobra, um disfarce do deus Apolo. 
Começou a sugerir a Filipe que eu não era seu filho; ele retaliou arranjando 
mais mulheres. Mesmo assim, eu amava-o. No dia em que domei o Bucéfalo 
— continuou referindo-se ao seu belo cavalo negro que recebera esse nome 
devido à brilhante estrela que tinha na testa — Filipe ofereceu um banquete 
e brindou à minha pessoa: “Eis aqui o meu filho”, proclamou. “O domador 
de cavalos!” — Alexandre pestanejou rapidamente. — Nunca me senti tão 
orgulhoso em toda a minha vida. Ofereceu-me vinho. Implorei-lhe que se 
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mantivesse fiel a minha mãe. Ele zangou-se e eu retorqui: “Da maneira que 
procrias bastardos não terei reino para herdar!” — Alexandre inclinou-se e 
agarrou a túnica de Telamon. — Ele agarrou-me assim e puxou-me para si. 
“Se fosses um homem como eu”, replicou, “ganharias os teu reino e mantê-lo-
ias!” Claro que a minha mãe ouviu tudo e fez-me confidências. Descreveu-me 
o modo como eu tinha sido concebido, a noite em que o vento rugira no 
seu quarto, em que o brilho das estrelas se tinha apagado, enquanto a casa 
balançava empurrada pelos trovões e pelos relâmpagos. As chamas místicas 
tinham entrado na sua câmara, e por aí adiante — Alexandre esfregou a face. 
— A minha mãe contra o meu pai, o meu pai contra a minha mãe. Filipe era 
um bom general. Decidiu tomar à letra o que Olímpia dizia. Como eu não 
era seu filho, casaria de novo. Por isso cortejou a filha de Atalus. Divorciou-
se de Olímpia e deu um filho a Eurídice. Só os deuses saberiam como teria 
sido a batalha se ele não tivesse morrido.

— Foste tu o culpado, Alexandre?
O rei desviou os olhos.
— Não. Não. Não creio.
— E Olímpia?
— Não tenho tanta certeza. Pensei que isso já tinha terminado — 

continuou Alexandre em voz baixa. — Os persas afirmam que matei Filipe. 
Declaram que um filho não pode matar um pai, logo Filipe não era meu pai. 
Portanto sou um usurpador e um bastardo.

— Mas esses são os teus inimigos — garantiu-lhe Telamon. — És 
o Capitão General da Grécia, e há uma vingança sagrada contra a Pérsia.

— Ainda sou Alexandre! — a resposta do rei foi um sussurro.
Teria prosseguido, mas o ruído na tenda morreu quando Ptolomeu 

se levantou de um salto e gritou:
— Vamos jogar kottebos!
Um criado trouxe um pau e espetou-o no chão no meio das al-

mofadas, com um prato a balançar em cima. Ptolomeu pôs-se de pé com 
dificuldade. Fez um brinde embriagado aos companheiros.

— Cá vai ao meu amor! — vociferou, esgotando a taça e lançando 
as borras na direcção do prato. Quando falhou, soltou impropérios e deixou-
se cair de novo no divã. Os outros puseram-se de pé com dificuldade para 
troçar dele. Antígona mantinha-se em silêncio, reclinada no divã, com os 
olhos semicerrados. Telamon não conseguia perceber se ela tentava ouvir a 
conversa ou se observava os violentos chefes macedónios.

— Ainda sou Alexandre — continuou o rei. — Filipe está morto 
e Olímpia regressou a Pella mas os seus espíritos perseguem-me. Antes de 

1 Segundo a lenda grega, o Bando Sagrado de Tebas era um exército formado por 150 pares de amantes 
homossexuais, ou seja um total de 300 soldados. Acreditava-se que a ligação entre estes amantes era muito 
forte e fazia-os lutar com bravura. Qualquer deles preferia morrer em combate a defraudar o seu amante. 
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partir, Olímpia disse-me que eu deveria ir ao Oásis de Siwah no deserto 
do Egipto onde Amon-Zeus me revelaria o verdadeiro segredo da minha 
paternidade.

— E o fantasma de Filipe?
— Ah, o homem de ferro. Por vezes tenho pesadelos com ele. Volto ao 

campo de batalha de Queroneia. Há uma enorme pilha de mortos. O Bando 
Sagrado1 mais parece um renque de milho cortado. O local está coberto de 
escudos e lanças. Os moribundos soltam gritos estridentes como os das aves 
nocturnas. Sou confrontado por um exército de hoplitas mortos, vestidos 
e armados com os seus enormes capacetes emplumados, coletes, escudos e 
lanças. Têm os olhos e as bocas cheias de sangue. Interpõem-se entre mim 
e Filipe — Alexandre acenou com a mão. — Vou da esquerda para a direita, 
empurro com o meu escudo, ataco com a espada. Por fim termino, mas o 
meu pai desaparece.
 — São só pesadelos...
 — Não, não, escuta.
Alexandre engoliu em seco, com o rosto muito afogueado, os olhos brilhan-
tes. Telamon reparou que o rei tinha a testa coberta de suor. A mente deste 
homem estará sã, interrogou-se. Quando chegara, Alexandre recordara-lhe 
o amigo de juventude. Mas agora? Que máscara seria aquela? Alexandre 
tocou na taça de Telamon.
 — Calado como sempre, Telamon. Quero dizer-te porque estás aqui. 
Estou rodeado de inimigos, traidores e espiões.
Como que a propósito, Telamon olhou em seu redor. Ptolomeu, ignorando 
o ruído rouco dos companheiros, fitava-os, com um olhar pesado, leve-
mente trocista, como se soubesse o que Alexandre estava a dizer mas não 
se importasse.
 — Escuta! — Alexandre estendeu o braço e agarrou o de Telamon. 
— Conheço as tácticas de Dario e de Memnon.
 — Tens um espião junto deles?
 — Mais ou menos. O rei persa não impedirá a minha travessia do 
Helesponto. Espera atrair-me aos seus vastos territórios, cansar o meu exér-
cito, fazer com que os alimentos escasseiem e matá-lo à fome, mas isso só os 
deuses decidirão. O que me preocupa é o espião que têm junto de mim. És 
tu, Telamon?
 — Que absurdo! Não estaria aqui se não me tivesses chamado!
 — Porque mandaste embora o pajem?
 — Não gosto de rapazinhos efeminados. Sou eu que escolho os meus 
ajudantes e os meus amigos.
 — Arranja alguém em quem confies — ordenou Alexandre. — Já 
estivestes no recinto dos escravos? Ainda lá temos alguns tebanos para vender. 
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Talvez encontres alguém.
 — Falaste de um espião?
 — Não sei quem seja — Alexandre abanou a cabeça. — O único 
nome que tenho é Naihpat
 — Naihpat?
 — Absurdo, não é? — Alexandre fez uma careta. — Naihpat... Apolo 
sabe o que significa — apontou para a tenda. — Eu tenho o meu guardião de 
segredos, Dario tem o seu: uma figura misteriosa chamada Mithra, o nome 
de um dos seus deuses — Alexandre estendeu a mão, com os dedos curvos. 
— Como gostaria de o apanhar a ele e aos seus segredos: todos aqueles na 
Grécia que receberam furtivamente o ouro persa. Não mostraria compaixão, 
Telamon. Crucificá-los-ia a todos.
 — Quem é o teu espião? — perguntou Telamon abruptamente.
 — Pois bem, julgo que seja Lysias, um dos comandantes da cavalaria 
de Memnon. Enviou-me uma mensagem secreta: quer encontrar-se comigo 
em Tróia.
 — Com que intenção?
 — Não sei. Pediu-me simplesmente para ir lá ter com ele e depois 
me dirá.
 — Então, que receias, Alexandre? Um assassínio secreto? Traição?
 — Não. Receio Filipe.
 — Está morto — Telamon ergueu a voz.
 — Não. Escuta. Lembras-te do verso? — Alexandre entortou os olhos, 
um gesto muito apreciado quando era rapaz e frequentava a academia. — O 
do Livro Dezanove da Ilíada. Como é? “O fígado foi-lhe arrancado do seu 
lugar e, saída dele, a bílis negra manchava a frente da sua túnica.”
 — Que tem isso a ver com Filipe?
 — Lembras-te do Oráculo de Delfos? — perguntou Alexandre. — “O 
touro está pronto para o sacrifício, tudo está preparado, a matança aguarda.” 
O meu pai pensava que fosse uma alusão ao Império Persa; só depois do seu 
assassinato é que as pessoas se aperceberam que falava dele — Alexandre fez 
uma pausa. — Preciso de um sacrifício puro, Telamon, antes de ordenar o 
embarque das minhas tropas. Todos os bois que sacrifico estão manchados. 
Os augúrios dos portentos são maus, por isso abrigamo-nos no promontório 
e o meu exército aguarda.
 — Ignora esses sinais! — disse bruscamente Telamon. — Traz a tua 
armada e parte!
 Alexandre abanou a cabeça. Poisou no chão a taça de vinho e, cru-
zando os braços sobre o apoio de cabeça, inclinou o queixo sobre os pulsos, 
observando atentamente Telamon.
 — Olha à nossa volta, médico meu. Está alguém a observar-nos? 
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Será que alguém nos ouve?
 Telamon obedeceu. Seleuco falava agora com Antígona. Aristander 
apalpava as partes baixas; a prostituta e Ptolomeu tinham-se envolvido numa 
discussão. Os criados tinham-se retirado, a jovem da flauta desaparecera. 
Através do pano de entrada da tenda meio levantado, o médico apercebeu-se 
do escudo e da espada do guarda.
 — Lembrais-vos do guia cujo corpo vai ser consumido pelo fogo? 
— prosseguiu Alexandre. — O que foi encontrado nas rochas por baixo do 
promontório? As únicas pessoas que sabem a verdade são Crítias e Aristander. 
O resto pensa que a sua morte foi apenas o resultado de uma rixa junto à 
fogueira do acampamento. O punhal estava ainda metido no corpo do guia 
e na sua mão havia um fragmento de pergaminho — o olhar de Alexandre 
não vacilou. — O punhal tinha asas, era de origem celta. — Telamon estre-
meceu, não sabia se por causa da brisa fria da noite ou dos olhos sem alma de 
Alexandre. — O mesmo tipo de punhal que matou o meu pai — murmurou 
o rei.
 — Mas Pausânias era um louco! Todos conhecemos a história — 
confortou-o Telamon. — Esses punhais podem ser comprados em qualquer 
mercado.
 — Será que podem, médico? E o bocado de pergaminho na mão 
do guia morto? Nele estava escrito a mensagem: “O touro está pronto para o 
sacrifício. Tudo está pronto. A matança aguarda.” Apercebes-te do que está a 
acontecer, Telamon? Irá o meu pai impedir-me?
 — Não sejas ridículo. És mais supersticioso que uma velha.
 Alexandre moveu os braços e sorriu com o rosto transformado.
 — Ainda bem que regressaste, Telamon — bateu com o punho no 
peito. — Olímpia, Filipe e toda a força da Pérsia não me vão impedir. Nada 
me há-de impedir!
 — Foi por isso que arrasastes Tebas?
 — Pouco antes de teres saído de Mieza lutámos com espadas de 
madeira — replicou Alexandre. — Eu continuei a atacar até que Cleitus 
interveio.
 — Pediste desculpas. Disseste que havia uma névoa vermelha diante 
dos teus olhos.
 — Foi isso que aconteceu em Tebas — Alexandre mordeu um lá-
bio.   — As pessoas deveriam saber quando são derrotadas. De 
vez em quando Tebas interferia, conspirava, começava a preparar campanhas 
por toda a Grécia. Recordo-me de me encontrar diante da Porta de Electra 
a ver o posicionamento do Bando Sagrado. Obrigámo-lo a recuar. A névoa 
vermelha surgiu. Pensei, vou tratar das coisas de uma vez por todas. Nunca 
mais Tebas desafiará a Macedónia. Dei a ordem: “Não façais prisioneiros! 
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Não deixeis pedra sobre pedra!” — esboçou um meio sorriso. — “Poupai 
apenas os templos e a casa do poeta Píndaro.” Matámos todos os soldados. 
Tomei trinta mil escravos e fiz uma fortuna com a sua venda — ergueu a 
mão. — Tebas nunca mais me desafiará!
 — Mas há quem te desafie?
 — Sim.
 Alexandre tossiu e passou as pernas para fora do divã. Sentou-se e 
voltou-se para trás para falar com o médico.
 — Chegámos pois à razão porque te fiz vir.
 Alexandre poisou a taça de vinho sobre a mesa. Telamon baixou 
os olhos; a ponta do tapete que cobria o chão junto ao divã do rei estava 
ensopada em vinho. De facto, Alexandre não bebera tanto quanto fingira. 
Sorvera alguns goles pequenos, de vez em quando um maior, mas despejara 
secretamente grande parte.
 — Olha à tua volta, Telamon. Os meus companheiros esfomeados 
querem todos ser reis e príncipes e entrar gloriosamente em Persépolis. 
Eu estou a salvo desde que seja mais rápido, mais forte, mais feroz, mais 
inteligente, mais afortunado. Desde que a mantilha se alimente bem, serei o 
seu chefe. O mesmo se passa com os rapazes que estão lá fora. Não querem 
exactamente abandonar o solo negro da Macedónia, mas sonham com as 
mulheres macias e gorduchas do harém de Dario e em meter os braços até 
aos cotovelos nas suas arcas de pérolas e pedras preciosas. Se lhes realizar 
esses sonhos, serei o seu rei, o seu deus salvador. Nem se preocupariam se 
eu me proclamasse Apolo incarnado.
 — Tens Hefaísto, um amigo sincero.
 — Sim. Tenho Hefaísto e tenho Telamon. Pensei muito e durante 
muito tempo em ti. O dia em que saístes de Mieza, cavalgando atrás de teu 
pai, descendo o atalho branco de poeira, ladeado de ciprestes, murmuran-
do despedidas. Telamon nada mais queria ser do que médico... não queria 
mulheres, nem glória, nem ouro. É essa a primeira razão para estares aqui.
 — E a segunda?
 — Em toda a minha vida, Telamon, nunca encontrei um par de 
olhos como os teus, perspicazes como os de um falcão! Costumavas sentar-
te, a olhar, sem perder nada. É este o homem que quero, pensei; já é tempo 
de Telamon voltar a casa. Ouvi falar do teu pequeno problema no Egipto. 
Os territórios persas estão-te vedados — Alexandre encolheu os ombros e 
ergueu-se no divã. — Não podes ir à Pérsia, nenhum macedónio é bem-
vindo na Grécia, portanto, porque não te juntas aos teus amigos? As ame-
aças de minha mãe ajudaram-te a vir até cá. Estás aqui Telamon, porque 
não há mais lugar nenhum para onde ir e, sobretudo, porque és curioso. 
A tua curiosidade foi mais forte. Que lugar melhor para aprenderdes a tua 
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profissão e melhorares as tuas capacidades? Antes do fim do ano terás bas-
tantes pacientes — Alexandre estendeu um braço e despenteou o cabelo de 
Telamon. — Mas o que realmente quero é que sejas os meus olhos, Telamon. 
Quero que descubras esse espião Naihpat. Quero saber como morreram a 
jovem e o guia.
 Seleuco gritou-lhes qualquer coisa.
 — Cala-te — respondeu Alexandre também num grito. — Estou a 
conversar! — Voltou-se para Telamon. — Lembras-te da Ilíada de Homero? 
Costumavas citá-la linha a linha. Ainda guardo um exemplar debaixo da 
almofada. Quantas feridas descreve Homero?

— Cento e quarenta e nove.
Alexandre fez estalar os dedos e sorriu.
— Como foi ferido Eurypylus?
— Com uma seta envenenada na perna: a seta foi retirada, o veneno 

sugado.
— Por quem?
— Por Pátroclo, grande amigo de Aquiles, no Livro Onze. Lavou 

a ferida com água morna e depois limpou-a com a raiz agridoce de uma 
qualquer planta.

Alexandre aproximou-se mais.
— Ninguém mais sabe isto — sussurrou. — Havia duas mensagens 

no bocado de pergaminho. A primeira era do Livro Dezanove da Ilíada: 
“Aproxima-se o dia da tua morte.”

— E o segundo?
— Do Livro Vinte e Um, ligeiramente alterada: “Morrereis uma morte 

terrível até todos vós haverdes pago pela morte de Filipe.”  

Capítulo 3

“De Dario, Rei dos Reis aos seus sátrapas... Capturai então Alexandre, 
esse ladrão e assaltante, esse homem deformado.”

Versão etíope de
A História dos Pseudo-Calístenes
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A galera persa tinha deixado a sua escolta depois de Chios ter passado a 
bombordo, e cortara caminho pelo Helesponto, aproveitando-se da bruma 
de Primavera e da escuridão. Era um navio almirante da armada imperial, 
com o seu casco de pinho pintado de vermelho sangue acima da linha de 
água, negro abaixo do balaústre de popa. De ambos os lados, mesmo por 
baixo da proa de bronze, cintilava uma pantera erguida num salto; logo a 
seguir o olho pintado — um talismã para afastar o mau-olhado. Memnon 
e os seus capitães encontravam-se à popa que tinha a forma de uma bela 
concha branca. As velas estavam enroladas, os mastros descidos, as cores 
guerreiras escondidas, as lanternas e luzes apagadas. Até o mestre remador 
falavam em voz baixa, enquanto o enorme trirreme cruzava a água para 
ancorar ao largo de Sestos. Memnon acreditava que não seriam notados. O 
céu iluminado pelas estrelas cobria-se rapidamente de nuvens e a bruma era 
uma boa aliada, ondulando como uma cortina a ser puxada. Os vigias atentos 
à proa e à popa, conseguiam divisar as luzes do acampamento de Alexandre 
da Macedónia. Memnon escutava o bater da água contra o casco. Os remos 
imobilizados estendiam-se como enormes braços à espera da ordem. O ca-
pitão e os guardas estavam vigilantes à espera de qualquer perigo, fosse ele 
uma mudança de vento ou um navio que se aproximasse.

— Não quero ser atirado contra as rochas — murmurou pela mi-
lionésima vez ao ouvido do general, o capitão, natural, como Memnon, da 
Ilha de Rodes.

— Os deuses estão connosco — comentou Memnon, contendo-se 
para não ter de insultar o homem. — Tudo correrá bem.

Memnon afastou-se para o lado e olhou para a superfície da água. 
Não havia sumacas de pesca nem outros barcos. Alexandre confiava em que 
o Helesponto estivesse livre de navios hostis. Memnon sorriu para consigo. 
Até certo ponto concordava com a táctica de Dario. Porque não fazer com 
que Alexandre se sentisse mais confiante, sentir-se protegido pelos deuses? 
Mas Memnon não acreditava em deuses — apenas na força do seu próprio 
braço e na sua inteligência. Arsites, o sátrapa da Frígia, não sabia que ele 
estava ali. Memnon podia usar certos navios e decidira encarregar-se ele 
próprio do assunto. Diocles, o seu criado mudo, encontrava-se também ali. 
Colocou a mão sobre a do amo, sinal de que desejava falar. Memnon olhou 
para ele com ar compadecido. Diocles continuava enjoado: tinha os olhos e 
o nariz a pingar e manchas de vomitado em redor da boca.

— Que se passa? — perguntou Memnon lentamente.
Diocles fez sinais com os dedos.
— Pensas que temos um traidor entre nós? Não posso crer, Lysias...?
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Memnon fez um movimento cortante com a mão e olhou de esgue-
lha para a água. Algures, abaixo do convés, um homem gritou, mas o som 
foi logo abafado. Memnon ergueu-se e ficou à escuta dos ruídos do grande 
navio de guerra: madeiras de pinho exercendo a sua força contra a arfagem, 
o estalar dos remos. O navio subiu e desceu na rápida corrente. De vez em 
quando, o timoneiro emitia uma ordem que era passada aos remadores; 
estes manobravam três bancos de remos; alguns mergulhavam-nos então 
suavemente, mantendo o trirreme em movimento. Memnon recebera um 
forte choque e vacilava. Ainda não podia aceitar que Lysias fosse um trai-
dor. Contudo Dario fora insistente. Memnon pensou na horrível Torre do 
Silêncio, erguendo-se no céu, no persa morto, enrolado na sua mortalha, 
pendurado das traves. No centro uma jaula onde Lysias fora colocado, sem 
alimentos nem água, para esperar uma morte longa e dolorosa. Memnon 
rezou silenciosamente para que Lysias tivesse coragem, ali pendurado entre 
o céu e a terra com todos os mortos a rodeá-lo.

Diocles tocou-lhe na mão. Mais sinais.
— Bem sei. Bem sei — replicou Memnon. — Arsites e Dario afirmam 

que há mais espiões entre nós. Não acredito — Memnon aproximou-se mais 
e viu o criado fazer movimentos rápidos com os dedos. Memnon abanou a 
cabeça; não compreendia. Diocles repetiu os gestos.

— Sim, tens razão. Nem Dario nem Arsites sabem disto. Querem... 
— Memnon falava em voz baixa. — Querem que o lobo entre no redil. Eu 
prefiro matá-lo antes que ele se aproxime — sorriu vagamente. — Uma leve 
mudança de plano.

— Um sinal, senhor! — o capitão aproximou-se apontando para a 
escuridão. — Ali, senhor. A noroeste!

Memnon olhou através da escuridão húmida. A margem subiu e ele 
apercebeu-se da luz de uma lanterna.

— Os homens estão preparados?
O capitão acenou afirmativamente e afastou-se. Memnon tocou na 

face de Diocles e caminhou ao longo da proa, onde um marinheiro respondia 
aos sinais com uma lanterna. Aproximou-se uma sumaca. Memnon divisou 
um timoneiro, outro homem sob a vela solta e um terceiro à proa. A sumaca 
escolhia cuidadosamente o seu curso e colocava-se sob a proa do trirreme. 
Foram lançados ganchos que seguraram a sumaca no extremo de cordas 
esticadas, enquanto esta se tentava livrar dos remos que tinha por cima.

— Por amor de Apolo! — murmurou Memnon ao capitão — Não 
quero que fique presa! Um dos capitães de Alexandre pode decidir fazer 
uma viagem nocturna.

— Vamos agarrá-la com firmeza — garantiu-lhe o capitão.
Memnon voltou-se ao som de uns passos. Lá de baixo surgiram cinco 
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homens. Cada um deles trazia numa mão uma trouxa e as armas na outra. 
Trajavam túnicas simples, capas e botas de marcha. À luz fraca cintilavam 
jóias vistosas, pulseiras, anéis, colares. Com brincos de prata a pender-lhes 
dos lóbulos das orelhas e o cabelo curto assemelhavam-se àquilo que pre-
tendiam ser: mercenários hoplitas em busca de um amo. Memnon apertou 
a mão do chefe, Droxenius.

— Sabes o que tens de fazer? E de dizer?
— Somos soldados de Argos — replicou Droxenius. — Somos mer-

cenários e viemos tomar as dracmas de Alexandre da Macedónia. Viajámos 
por terra. Temos armas, mas não temos amo. Vimos guerra na Lydia e mais 
a norte. Pensámos em juntarmo-nos a Memnon de Rodes, mas... — Droxe-
nius tocou nas partes baixas, sinal para afastar o azar — pensamos que vai 
perder. Quando o dinheiro e a sorte faltam, também faltam os mercenários.

Memnon soltou uma gargalhada contida.
— O que acontecer a seguir é convosco. Escolhei a altura e o local 

e atacai imediatamente. Se escapares tereis riqueza superior a todos os 
vossos sonhos. Não deixeis que vos façam prisioneiros. Se morrerdes e vos 
encontrardes nos Campos Elíseos será um consolo. Eu realizarei o sacrifício 
e tratarei os vossos amigos como meus — o vento frio da noite agitou a capa 
de Memnon. — Tendes uma única tarefa: a execução de Alexandre da Mace-
dónia. Afirmais vir de Argos mas, na verdade, sois de Tebas. Lembrai-vos do 
que era essa cidade e na ruína em que Alexandre a deixou — aproximou-se 
mais do grupo, observando cada um dos rostos, duro e determinado. — Cada 
um de vós tem uma dívida de sangue. As sombras dos vossos parentes, mães, 
pais, irmãos e irmãs gritam vingança contra o tirano! Atacai em força! Atacai 
em força! — ergueu a mão para os saudar. — Depois, correi como o vento!

Apertou a mão a todos. Eles aproximaram-se da proa e, ajudados 
pelos membros da tripulação, desceram pelas cordas para dentro da sumaca. 
Droxenius foi o último. Antes de ter saído pela borda, Memnon agarrou-lhe 
o ombro.

— Ninguém sabe que haveis vindo. Os espiões podem ser tantos 
e tão rápidos como as moscas na poia de um cão. O vosso dever é matar 
Alexandre, mas acautelai-vos. Se puderdes, tentai encontrar uma pessoa 
chamada Naihpat.

— E se o encontrarmos? — Droxenius observou o rosto de Mem-
non. — Matamo-lo?

— Não — Memnon abanou a cabeça. — Mas se os deuses permi-
tirem que regresseis, dizei-me de quem se trata.

Droxenius acenou afirmativamente. Os pescadores chamavam-no 
da escuridão. Memnon sentia a subida das ondas na mudança da maré da-
quelas águas inconstantes. Droxenius desceu. Memnon passou-lhe a trouxa 
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pela borda. O capitão deu uma ordem em tom brusco, o trirreme recuou 
suavemente, com o mestre remador a dirigir cuidadosamente a manobra. 
O navio de guerra lutou contra a subida da maré, permitindo que a sumaca 
desse meia volta e entrasse na húmida escuridão.

Droxenius sentou-se à popa e observou os três pescadores. Memnon 
explicara que tinham sido subornados para sair à noite e obedecer aos sinais 
de luzes, levando certos homens para terra. Os pescadores tinham sido bem 
pagos pelos agentes de Memnon e haviam-lhes prometido ainda mais, assim 
que o desembarque estivesse completo.

Droxenius arranjou apoio contra a arfagem da pequena embarca-
ção. Depois da segurança e do calor do trirreme sentiu-se como se tivesse 
sido lançado para uma jangada num mar turbulento e ai deixado sozinho. 
Contudo os pescadores percebiam do seu ofício. A princípio, nada mais 
havia do que o mar alto. Soavam ordens. Por entre a escuridão, Droxenius 
divisava o leve contorno dos rochedos brancos e a praia de areia e pequenos 
calhaus numa estreita enseada. A sumaca manteve a sua rota até encalhar 
nos baixios que lhe rasparam o casco. Dois pescadores saltaram dela pedindo 
a Droxenius e aos outros que os seguissem. Os mercenários obedeceram. 
Puxaram a sumaca para a praia coberta de seixos. Droxenius assegurou-se 
de que tudo era descarregado e transportado para a areia seca. Olhou para 
o céu — já devia passar muito da meia-noite e esperava-os ainda uma longa 
jornada. Olhou em redor da enseada. Se tivesse sido planeada alguma traição 
seria agora que a executariam. Um movimento, o cintilar de uma arma, o 
relincho de um cavalo... Tudo em silêncio. Um dos pescadores puxou-o pelo 
braço e estendeu a mão.

— Ah, sim! — Droxenius sorriu. — Pagamento! Rapazes! — disse 
em surdina na escuridão. — Os nossos transportadores querem ouro e prata. 
Dêem-lhes o mesmo que eu!

A espada de Droxenius saltou da bainha — uma investida rápida 
dentro do ventre de um pescador. Este, o rosto transformado numa máscara 
de surpresa, abriu a boca de espanto ao sentir o golpe que o sufocou com 
sangue.

— Lamento — murmurou Droxenius. Colocou a mão na nuca do 
homem e puxou-o mais para si, enterrando profundamente a espada. — É 
melhor assim!

Os companheiros tratavam dos outros dois pescadores, ambos 
apanhados de surpresa. Em poucos segundos jaziam os três mortos na 
praia. Droxenius emitiu ordens rígidas. Os corpos foram metidos dentro da 
sumaca. Dois dos homens de Droxenius despiram-se, empurraram o barco 
de novo para dentro de água, desenrolaram a vela e deixaram que o vento o 
afastasse até alguma distância. De onde se encontrava, Droxenius ouviu como 
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abriam buracos na sumaca e como as madeiras se separavam. Continuou 
a olhar para trás, para o cimo do rochedo, pedindo aos deuses que a sorte 
lhes continuasse a sorrir. Porém, porque continuaria Alexandre a enviar 
grupos de batedores? Quando Droxenius olhou para a sumaca, esta estava 
já a afundar-se. Os seus dois homens, nadadores exímios, abandonaram-na 
ao seu destino, meteram-se dentro de água e nadaram para terra.

— Não haverá vestígios — declarou um deles, sacudindo a água 
como um cão. — Atámos os cadáveres ao barco. Vão passar muitas semanas 
até serem encontrados.

Droxenious mandou que se vestissem. Depois de tudo estar pronto, 
o grupo de assassinos deslizou para a escuridão como uma matilha de cães 
de caça.

Dario, Rei dos Reis, teria ficado satisfeito com o caos e a morte 
que agora ameaçavam engolir Alexandre da Macedónia, festejando com 
os seus companheiros, aparentemente alheios aos perigos que o rodeavam. 
Os batedores que a sacerdotisa Antígona trouxera sentiam-se também fal-
samente reconfortados. Tinham apresentado os seus últimos respeitos ao 
companheiro morto. O próprio Alexandre saudara o cadáver, oferecera a 
gratificação a Charon, bem como o alimento ao horrível cão Cérebro. Os 
batedores sentavam-se agora em redor da fogueira, à saída do acampamento 
macedónio, saboreando o vinho e a comida que o rei lhes tinha oferecido 
para a velada. Consideravam agora a morte do companheiro como um infeliz 
acidente. O acampamento estava cheio de salteadores, ladrões e prostitutas. 
Talvez que afinal tivesse sido falta de sorte; ainda assim, o camarada morto 
tinha fama de ser um devasso.

— Como uma cabra no cio — troçou um deles. — Talvez tivesse 
havido uma discussão por causa de uma mulher, de um jogo de apostas.

A morte nunca estava muito longe. Todos conheciam os perigos que 
os ameaçavam. Os batedores reconfortavam-se com aqueles pensamentos 
e palavras. Um grupo de intrépidos agricultores da costa jónica, discutiam 
já entre si o que fariam com a prata e o ouro que Alexandre da Macedónia 
lhes tinha prometido. A sacerdotisa Antígona tinha-o garantido em termos 
categóricos: “Nada de lutas. Marchai e guiai para sul o exército de Alexandre. 
Como recompensa haverá mais ouro e prata do que conseguireis ganhar 
mesmo que vivêsseis mil vidas.”

Eram agricultores inteligentes, tinham pesado todas as possibilida-
des. Orgulhavam-se de pertencer à raça grega. Não gostavam dos persas com 
o seu ar soberbo e vestes ondulantes, os rostos arrogantes, os olhos escuros, 
a língua de tons metálicos que nunca conseguiam compreender.

— Será fácil — declarara Crítias, o chefe. — Levaremos Alexandre 
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para sul e recolheremos a recompensa. Serão os deuses a decidir o que vai 
acontecer depois, não nós!

Todos concordaram.
— Onde está Crítias? — perguntou um deles, cambaleante. — De-

veria estar aqui, a partilhar connosco a taça da amizade!
— Ora já está a tornar-se demasiado importante e poderoso para 

nós — respondeu outro.
Todos acenaram em sinal de assentimento, com as faces afogueadas 

e os olhos brilhantes. O vinho forte oferecido por Alexandre estava a fazer 
os seus efeitos; vinham à superfície velhas tensões e rivalidades. Sempre 
tinham considerado Crítias importante e poderoso, para um grego com 
um passado sombrio e pouca cultura. Tinha prometido desenhar os mapas 
para Alexandre, e mostrar a localização dos poços e nascentes para que os 
homens a cavalo não morressem sob o sol abrasador.

— Deveria estar aqui — berrou Lascus o maior e mais corpulento de 
todos. Estendeu-se, pegou num bocado de peixe assado no carvão e meteu-o 
na boca, mastigando ruidosamente. Lascus desejava apenas que fizessem a 
travessia. Queria ir para casa. Queria que os seus aldeãos, principalmente as 
mulheres o vissem em toda a sua glória. Alexandre não lhe tinha prometido 
uma espada e uma lança para levar consigo? Lascus pegou no jarro de esta-
nho e ignorando os protestos dos companheiros bebeu directamente dele.

— Que possibilidades pensas que temos, Lascus? — perguntou um 
companheiro.

— Vai ser tão fácil como ceifar trigo! — replicou o fanfarrão, baixan-
do o jarro. Olhou com ar embriagado em redor da fogueira do acampamento: 
todos os seus companheiros tinham o rosto manchado de gordura. Havia 
meses que não bebiam e comiam tão fartamente. Lascus sentia o estômago 
pesado — tinha de beber água antes de adormecer, de contrário acordaria 
com a cabeça tonta e a zumbir.

— Vou dizer-vos o que há-de acontecer — Lascus fez estalar os 
lábios. — Tendes de pensar naquilo que os persas estarão a fazer.

— Que acontecerá se queimarem a terra? — perguntou alguém aos 
gritos. — Já o fizeram antes!

Lantes pestanejou com ar embriagado.
— Não creio. Conhecem os macedónios. E eu também. Já os vi em 

manobras. Adoram o solo plano. Estive no recinto dos escravos. Falei com 
uma cabra ruiva que foi capturada em Tebas. Grandes tetas — fez o gesto 
com as mãos. A cara é que era uma pena — acrescentou. Os seus comen-
tários foram recebidos com aplausos e sugestões libidinosas. — Vou voltar 
lá — declarou Lascus.

— Mas e os macedónios?
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— Bom, falei com a tal cabra ruiva. Sabeis como chama a si própria? 
Cassandra, o mesmo nome da deusa de que fala Antígona. Não acredito que 
seja o seu nome verdadeiro.

Contudo, o que fizera a pergunta olhava para Lascus, com os dentes 
arreganhados como os de um cão.

— Tal como disse. Vi os macedónios em manobras. Venceram o 
exército tebano diante do portão principal. Usaram as muralhas de uma 
cidade como um ferreiro usa uma bigorna. Martelaram e empurraram-nos. 
Encontraram um portão aberto e Alexandre e a sua horda entraram por 
ele. Os persas não serão apanhados assim. Alexandre pode conhecer o seu 
exército, mas nós conhecemos o nosso país.

Os seus comentários foram recebidos com acenos e grunhidos de 
aprovação. Os guias recordaram o terreno em que tinham sido criados: pla-
nícies poeirentas, bosques, montes íngremes e ravinas profundas, ribeiros 
sussurrantes e rios ainda cheios das neves do Inverno.

— O Granicus! — exclamou um deles.
— Ah, pois, o Granicus!
Lascus recordou o rio caudaloso de margens inclinadas, cobertas 

de vegetação rasteira. Falaria com Crítias a esse respeito. O estômago de 
Lascus revolveu-se. Resmungou qualquer coisa, levantou-se e cambaleou, 
dirigindo-se à escuridão. Recordou-se das instruções que tinham recebido. 
Os marechais de campo tinham sido muito claros a esse respeito: “Só devem 
urinar e defecar num local bem distante do acampamento!”

Lascus seguiu aos tropeções, contornando as formas adormecidas 
dos soldados, passando pelas fogueiras adormecidas do acampamento. Em 
determinada altura foi detido por um guarda. Lascus apontou para o baixo-
ventre. O homem escarrou, cuspiu e deixou-o passar. Lascus aproximou-se 
de um grupo de árvores. Ao longe, divisava as luzes de Sestos e interrogava-se 
se deveria lá ir fazer uma visita. Fez uma pausa ao ouvir um ruído atrás de si. 
Olhou para as luzes do acampamento. Aí o solo era irregular e pouco plano. 
Conseguia distinguir saliências rochosas cobertas de musgo. Crítias afirmava 
que houvera ali uma antiga cidade. Lascus fez uma careta no escuro. Mas 
o que perceberia Crítias do assunto? Ficou de pé, aliviou-se ruidosamente 
e voltou-se para regressar ao acampamento. Avistou a figura que vinha 
rapidamente na sua direcção, era um sombra fugidia, manchada pelo luar. 
Lascus olhou-a fixamente. Antes de se poder recompor a figura caiu sobre 
ele. Uma dor aguda subiu-lhe pela anca. Tentou defender-se mas a morte 
chegou rapidamente, como uma flecha na escuridão. Lascus caiu para a frente. 
A dor era intensa. Apertou a ferida e o punho alado do punhal celta enfiou-
se-lhe mais profundamente de lado. Lascus caiu de joelhos praguejando em 
surdina contra a sua própria estupidez. Um mocho piou nas árvores. Lascus 
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o guia, o futuro herói, caiu no chão inanimado, com os olhos abertos, sem 
vida, enquanto um bocado de pergaminho lhe era metido nos dedos inertes.

Os festejos do pavilhão real tinham-se tornado demasiado ruidosos. 
Estalara uma discussão entre Seleuco e Ptolomeu a respeito da reputação 
de uma certa senhora que ambos tinham amado na Macedónia. Hefaísto 
recostou-se no divã, sorrindo brandamente para consigo. Alexandre, sem se 
aperceber da tensão, ignorou os seus convidados, concentrado na conversa 
com Antígona. Telamon sentia os olhos pesados. Estava decidido a não ser 
transportado para a sua tenda conforme troçara Ptolomeu “como um rapa-
zola depois da sua primeira bebida”. Sentiu um golpe de ar frio da noite. Um 
dos guarda-costas reais entrou na tenda. Alexandre ergueu-se do seu divã e 
manteve com ele uma conversa em surdina à qual se juntou Aristander. O 
rei dirigiu-se a Telamon e desferiu um pontapé na perna do divã.

— Aristander quer falar contigo.
— Sobre quê? — perguntou Telamon, aborrecido.
— Veneno. — Alexandre sorriu e seguiu em frente.
O guardião dos segredos do rei já estava junto da entrada da tenda 

fazendo sinais aflitivos para que se aproximasse. Telamon foi ter com ele e 
o ar frio da noite devolveu-lhe a sobriedade.

— Que se passa? — perguntou.
— Vem comigo, Telamon. Não corres qualquer perigo, garanto-te.
Tinham dado alguns passos, quando Telamon escutou um ruído e se 

voltou. Seguia-os um grupo de corpulentos mercenários, celtas, não gregos, 
todos eles envergando grande variedade de armaduras: perneiras metidas 
nas botas; coletes de couro sobre túnicas; capacetes com a forma dos mais 
variados animais selvagens. O chefe usava uma pele de leopardo ao ombro e 
transportava um escudo onde estava gravado um olho, o emblema pessoal de 
Aristander. Tinham as espadas desembainhadas e dois deles transportavam 
archotes. Telamon ficou a vê-los aproximarem-se. Os celtas eram homens 
enormes, praticamente com duas jardas de altura. Os capacetes escondiam-
lhes a parte superior do rosto e as barbas luxuriantes a inferior.

— Ah, os meus meninos bonitos! — Aristander recuou, limpando 
as unhas pintadas com um palito de dentes. Não são bonitos, Telamon? A 
minha guarda pessoal! Uma dúzia de bestas — sorriu com ar afectado. — 
Rapazinhos bonitos que me arruínam com o que comem. Não é verdade, 
amor? — perguntou Aristander ao chefe.

O homem respondeu num grego entrecortado, com os olhos azuis-
claros a brilhar, furiosos, à luz do archote, na direcção de Telamon.

— Não, não, seu mau! — Aristander bateu na mão do homem 
enorme com um gesto brincalhão. — Telamon não é meu inimigo, é meu 
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amigo, não é verdade, Telamon?
O médico devolveu-lhe o olhar.
— Não é verdade? — Aristander bateu o pé.
— Se assim o dizes.
— Mais importante ainda — Aristander espetou o dedo diante do 

homem enorme. — É amigo do rei, é o médico de Alexandre. Não é um trai-
dor — Aristander recuou e olhou com ar amoroso para o grupo de homens 
armados. — Sabes como lhes chamo, Telamon? O meu coro. Ensino-os a 
cantar. Olhai rapazes! — Aristander tomou uma posição de encenador. — 
Vamos cantar o Hino a Apolo!

Telamon olhou incrédulo, para os celtas que, esquecidos do local 
onde se encontravam, entoaram o famoso hino.

Apolo, Senhor da Luz!
Dourado opositor da noite eterna!

Filho de deus!
O dourado!
Ave Apolo!
Rei do Sol!

O canto era rouco e desafinado. Algures vinda dos recintos reais, 
uma voz gritou:

— Calai-vos, canalhas barulhentos!
O chefe dos guarda-costas gritou qualquer coisa nojenta como 

resposta. Aristander bateu no ombro de Telamon.
— Não vais acreditar nisto. Adoram Sófocles e Eurípedes! — Voltou-

se para trás. — Pronto rapazes, o Coro Tebano!
Como crianças diante de um mestre-escola, os celtas, ainda voltados 

para Telamon, entoaram o famoso discurso de Sófocles:

Em Tebas, cidade do sol,
Escuta-se a voz graciosa de Deus.

O meu coração está despedaçado de medo
De terror pelo que pode ser dito.
Oh, escuta, curandeiro de Delos,

O medo está sobre nós. Que fazer?
Coisas novas ou tão antigas como o movimento do ano?

Fala-nos filha da preciosa esperança.
Vem, palavra imortal!

— Basta — berrou Aristander. — Meninos bonitos! — soltou um 
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risinho. — Quando regressarmos a Atenas, encenamos a peça, quer eles 
queiram, quer não. Ora, vamos lá, a noite pode ser uma criança, mas eu não!

Aristander afastou-se. Telamon seguiu-o. Os mercenários silenciosos 
mas ameaçadores rodeavam-nos. Saíram do recinto real e atravessaram o 
acampamento, passando as linhas de estacas e subindo a montanha até ao 
local de sacrifício onde Alexandre tinha colocado doze aras aos deuses do 
Olimpo. Aristander foi encostar-se a um dos altares. A guarda aproximou-se 
para os rodear.

— Não vos aproximeis tanto! Não vos aproximeis tanto! — excla-
mou docemente Aristander — pelo traseiro de Charão! — murmurou para 
Telamon. — Não cheiram muito bem. Têm uma certa aversão aos banhos.

Emitiu ordens para que acendessem os archotes, que já lá se encon-
travam e que logo banharam o misterioso local de sacrifício com uma luz 
de chamas ondulantes.

— Porque pensas que te trouxe aqui, Telamon?
— Para assistir a uma peça?
Aristander soltou uma gargalhadinha e cobriu a boca com a mão. 

Telamon limpou a transpiração da testa e agasalhou-se mais na capa. A brisa 
era forte, fria com um travo salgado do mar. Ao longe, o bater das ondas 
contra as rochas ecoava como um leve trovão. Aristander seguiu-lhe o olhar.

— Não gosto do mar, Telamon. Ficarei contente quando o atravessar. 
Alexandre pensa que a armada persa está no Egipto, ancorada no delta. Eu 
não tenho tanta certeza. Se voltassem e se opusessem à nossa travessia, rezaria 
para que houvesse outra Salamina e só os deuses sabem o que poderia então 
acontecer. Como encontraste o nosso nobre senhor?

— Mais ou menos na mesma. Um pouco mais confuso.
— Muito bem — Aristander agitou um dedo e olhou para os guardas 

que se tinham amontoado em redor de uma improvisada fogueira.
— Alexandre está e não está confuso. Queres a explicação longa, 

aborrecida e diplomática ou a curta e directa?
— Os meus tomates estão a ficar gelados, Aristander.
De novo o risinho cínico.
— O espírito de Alexandre? Bom, consegue pensar em três ou quatro 

coisas ao mesmo tempo. Ele é a glória da Grécia. Quer emular o pai e conquis-
tar tudo até ao fim do mundo. Tu sabe-lo, Telamon, mas o seu exército não o 
sabe. Vamos marchar até à beira da existência: é esse o sonho de Alexandre.

— E quantos morrerão?
— Isso poderia ser interpretado como traição. De qualquer modo 

os homens morrem.
— Então compreenderão que é para honra da Macedónia... ou será 

para glória de Alexandre?
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Aristander enfrentou Telamon. Já não era o peralvilho de cara e 
unhas pintadas; o seu rosto parecia magro e esfomeado, os seus olhos duros, 
a sua boca firme.

— Alexandre é um deus em figura de mortal — sussurrou. — Está 
rodeado de traidores e de gente que lhe quer mal. Na minha opinião, há 
quatro pessoas, quatro paredes que protegem Alexandre: Olímpia, Hefaísto, 
Aristander e, penso que tu, Telamon. Por favor, não me desapontes!

— Alexandre é muito amado pelas suas tropas.
— Porque é vitorioso. Queres ouvir uma coisa, Telamon? Vamos 

atravessar até à Ásia. Alexandre buscará o exército persa e derrotá-lo-á 
completamente. Será assim ou enfrentaremos o aniquilamento. Não há 
compromisso, sem sombra de dúvida.

— Então, porque é que Alexandre não faz a travessia?
— Deseja a glória, mas os auspícios têm de ser bons. Quer atraves-

sara como Alexandre, sem que Olímpia vá atrás dele e sem que a sombra de 
Filipe caminhe a seu lado. Tudo conspira contra ele. Hoje de manhã, bem 
cedo, Alexandre sacrificou um touro a Zeus. Fui eu próprio quem escolheu 
o maldito animal! Mas o fígado estava maculado e os sinais foram maus. 
Depois foi a morte do guia e daquela jovem. Alexandre falou-me também 
de mensagens deixadas, com citações da Ilíada.

— Com que frequência aparecem?
— Desde que aqui chegámos, são geralmente trazidas por um 

latoeiro ou por um bufarinheiro. Todos os dias chegam cartas de uma ou 
de outra pessoa. Os mercenários são aos magotes, em busca de ocupação, é 
apenas uma questão de tempo — Aristander lanço um olhar melancólico 
em direcção ao mar.

— Antes que aconteça o quê? — insistiu Telamon. — Aristander, 
não sejas tão misterioso, estou gelado!

— Em breve te aquecerei o sangue! Em breve te aquecerei o sangue!
Aristander afastou-se e regressou. Telamon sentia-se um pouco 

nervoso. Apesar do vinho e da sua confiança em Alexandre, o médico des-
confiava do seu guardião de segredos, daquele joguete de Olímpia, com olhos 
esquivos e reputação sinistra.

— Não é lá grande segredo — declarou Aristander. — Dario quer 
que Alexandre atravesse para o poder esmagar, mas aqui devem existir 
assassinos, pagos por homens ou mulheres que querem simplesmente ver 
Alexandre morto!

— Aqui, no acampamento? — perguntou Telamon.
— Oh, claro que sim, aqui no acampamento! Nem podemos confiar 

nos companheiros de bebida. Soubeste de Seleuco? A mãe também afirma 
que ele foi concebido por um deus. Ptolomeu sugere que Filipe era o seu 
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verdadeiro pai enquanto que Niarcos seguirá sempre o mais forte.
— Porque me contas tudo isso aqui?
— Porque conheces coisas acerca de Alexandre que outros ignoram: 

os seus sonhos, o seu espírito, os demónios que lhe assombram a alma. Como 
disse, sente-se confuso pelo sacrifício e pela constante campanha de boatos. 
Alexandre procura a batalha. Uma grande vitória contra a Pérsia significaria 
um apoio dos deuses. Já falei que baste. Fica aí!

Aristander caminhou um pouco. Dois dos seus guarda-costas puse-
ram-se de pé num salto e apressaram-se a voltar ao acampamento. Aristander 
fez sinal para que Telamon se aquecesse junto da fogueira.

— Ora, ora — Aristander estendeu as mãos, com o rosto cruel ilu-
minado pelas chamas. — Belos rapazes! — murmurou.

Faziam lembrar a Telamon uma matilha de lobos prontos para a 
caçada.

— Pronto, rapazes! — Aristander bateu as palmas. — Vamos dizer 
o discurso de Creonte da peça de Sófocles. Começaremos todos juntos, a 
meio. É uma pena que Hércules, o meu anão, aqui não esteja. Ora pronto! 
Eu começo — e assim fez: — “Não há ferida mais profunda...

O resto da guarda continuou:

Do que o amor transformado em ódio.
Essa jovem é um inimigo: fora com ela!
Uma vez apanhada em flagrante delito

O único traidor no nosso estado
Não me posso transformar também em traidor.

Por isso, ela deve morrer...

Telamon escutou atentamente, enquanto os bárbaros gritavam os 
versos, desejosos de agradar ao homenzinho sentado à sua direita. Aristander 
fez um gesto a pedir silêncio.

— Fui eu quem lhes ensinou grego. Estou muito orgulhoso dos ra-
pazes e Hércules também. Queres um guarda-costas, Telamon? Neste lugar 
de serpentes traiçoeiras alguém te deveria guardar as costas.

— Já tenho uma ideia sobre o assunto.
— Ainda bem!
Aristander voltou-se e começou a cantar em surdina uma das can-

ções melancólicas da sua guarda celta. Todos o acompanharam e cantavam 
ainda quando os outros dois regressavam, escoltando o médico Leontes e o 
jovem pajem que oferecera os seus serviços a Telamon. Ambos pareciam vir 
com os olhos pesados e ansiosos. Aristander mandou que se juntassem ao 
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círculo. Leontes acocorou-se e implorou com os olhos a ajuda de Telamon.
— Peço perdão por incomodar os vossos sonos — começou do-

cemente Aristander. — Diz-me Leontes, gostas do meu amigo Telamon ou 
tens inveja dele?

— Pouco sei a seu respeito. Que se passa? Não tens o direito!
— Tenho todo o direito.
Leontes coçou o nariz, O seu pestanejar aumentou.
— Incendiaste a tenda de Telamon?
— Claro que não!
— Mas estiveste na sua tenda nova esta noite, não é verdade?
Leontes ergueu as mãos num gesto de súplica.
— Verdade ou mentira? — perguntou Aristander. — Mandaste ao 

meu amigo um jarro de vinho. Vinho bom, de Chios, num belo jarro, ne-
gro e vermelho em cerâmica de Samos, com a tampa selada. És sempre tão 
generoso com aqueles que não te agradam?

O coração de Telamon sobressaltou-se.
— Queres que vá buscar o vinho, para que o bebas? — continuou 

Aristander.
— Que se passa, Leontes? — perguntou Telamon.
— Ele enviou-te um presente — explicou Aristander. — Contém 

uma poção: meimendro, beladona, cicuta malhada, cicuta de água, veneno 
de cobra?

Leontes ter-se-ia posto de pé num salto, mas o guarda manteve-o 
imóvel.

— Se não me disseres — murmurou Aristander. — Vou zangar-me.
— Tem suco de sena.
— Ah, para esvaziar os intestinos? Para obrigar o meu amigo Tela-

mon a passar todo o dia a aliviar-se? Porque o fizeste, Leontes? Os cozinheiros 
do exército teriam feito melhor trabalho — soltou um riso cínico. — E que  
mais?

Telamon olhava-os incrédulo.
— Tens cicuta malhada entre os vossos pós?
— Tenho um pouco.
— Deste alguma àquela jovem? Aquela que foi encontrada a vaguear 

à entrada de Tróia?
— Não dei! Não dei! Nunca toquei nessa taça!
— É verdade, é verdade — concordou Aristander. — Pelo menos 

penso que não deste.
Leontes estava pálido, alterado.
— Melindrei-me com a presença de Telamon. Pensei em fazer-lhe 

uma partida.
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— Que quantidade de sena? — perguntou Telamon. — És canalha 
e estúpido. Sabes que pode ser muito perigosa.

— Não há nada como ver médicos a discutir — Aristander imitou 
Alexandre. — Mas a noite e o meu cansaço já vão longos. Vamos passar a 
outro assunto, Leontes. Andei a revistar os teus haveres. Quem te deu as 
dáricas de ouro que tens numa bolsa escondida num buraco escavado no 
chão, por baixo da tua cama? Deste uma a este pajem.

O jovem que se tinha conservado sentado, imóvel como uma estátua, 
sobressaltou-se.

— Estive do outro lado do Helesponto — gaguejou Leontes. — 
Aquilo que tenho, ganhei-o merecidamente.

— Como? — perguntou Aristander. — Como médico ou como 
espião? Conheces Lysias?

— Quem?
— Conheces Memnon de Rodes? O traidor grego a soldo da Pérsia?
— Conheci-o.
— Mas não o seu companheiro Lysias? Sabes que Lysias queria 

encontrar-se com Alexandre em Tróia?
— Eu...er... toda a gente sabe.
— Toda a gente não! Diz-me, Leontes — Aristander ergueu-se e 

esticou os braços, — conheces Arsites, o sátrapa? Vamos invadir os seus 
territórios num futuro muito próximo — declarou Aristander. — As suas 
terras ficam do outro lado do Helesponto.

— Sim vi-o em várias ocasiões, mas só ao longe.
— Hum — Aristander acocorou-se. — Creio que mentes, Leontes. 

Porque entraste para o exército? E porque escreveste ao rei, oferecendo os 
teus préstimos?

— Conheci o seu pai.
— Ou terá sido por causa do homem que mataste em Atenas? O 

poderoso comerciante de cereais? Tomaste uma simples febre por uma coisa 
mais grave e exageraste na dose.

— Foi um erro. Tive de fugir.
— Conheces alguém chamado Naihpat?
— Não, não. De que estás a falar? — Leontes estendeu as mãos. — 

Admito que preguei uma partida a Telamon. Uma partida estúpida.
— Sim e subornaste um pajem real para que te ajudasse. Sabes que 

Alexandre recebeu um aviso secreto a teu respeito, Leontes?
O médico gemeu, levando os dedos à boca.
— “Não confies em Leontes”, dizia a carta. Então, o que temos aqui? 

— Aristander abanou um dedo. — A tenda de Telamon ardeu, queimada, 
julgo que por ti. A jovem, que Alexandre desejava interrogar, morre miste-
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riosamente com cicuta malhada. Não nos tinhas dito que a possuías na tua 
arca de medicamentos. Julgo que conheces Memnon e Arsites. Tens dáricas 
de ouro escondidas, a moeda da Pérsia. Envias vinho drogado ao amigo e 
médico pessoal do rei. Subornas um pajem real. És o tema de um misterioso 
aviso enviado ao rei. És um traidor, Leontes!

— Não, não, isso é falso!
— Vou dizer-te uma coisa — Aristander esfregou as mãos. — Não 

devias estar aqui, Leontes. É altura de partires.
Aristander voltou-se para o chefe da sua guarda pessoal e falou-lhe 

numa língua que Telamon não compreendeu. Deu uma ordem brusca. Os 
homens que ladeavam Leontes puseram-no de pé.

— Que vais fazer? Telamon, por favor, ajuda-me!
Telamon pegou no braço de Aristander, mas este sacudiu-o.
— Oh, a propósito — Aristander apontou para o pajem. — Tu já 

podes ir. Se te encontrar no acampamento daqui a uma hora, mandar-te-ei 
crucificar. Vai. Tens uma hora! Se mais alguma vez te vir, morres!

O pajem pôs-se de pé de um salto e correu para a escuridão. Aris-
tander acenou ao guarda.

— Faz, o que eu disse. Leva-o para casa!
Leontes debateu-se e gritou mas estava bem preso. Telamon fez 

menção de se erguer, mas uma mão musculosa apertou-lhe o ombro e o 
médico observou, impotente, Leontes a ser arrastado para fora do círculo 
dos sacrifícios em direcção à beira do penhasco. Os guardas empurraram-
no. O grito de Leontes ecoou na noite enquanto ele caía lá em baixo nos 
rochedos pontiagudos.

— Podia estar inocente! — murmurou Telamon.
— Não há homens inocentes — respondeu Aristander. — E eu 

prometi mandá-lo para casa!
              

Capítulo 4

Filipe disse: “Meu filho, procura um império maior pois a Macedónia 
é demasiado pequena para um espírito tão vasto.”

Quintus Curtius Rufius, História,
Livro 1, capítulo 4


