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Pior que a Morte



"Com frequência arranquei mortos das tumbas,
E os plantei ante as portas dos amigos

Quando a mágoa era já quase esquecida,
E na pele, como na casca das árvores,

Gravei, com a faca, em letras romanas
«Não morra a tua tristeza, estando eu morto.»

Oh, cometi eu mil atrocidades
Com a calma de quem mata uma mosca;

E nada há que, no fundo, mais lamente
Que o não poder cometer dez mil mais."

- William Shakespeare, Titus Andronicus
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Há quem diga que a morte é um ato solitário. Para mim nunca foi. 
Claro que não morri assim tantas vezes, mas por muitos anos tive a 
morte como companheira de caminho. Até ao dia em que chegou a 
minha vez.

Durante muito tempo, espalhei sangue pelos caminhos do reino. 
Quase pintei a vermelho a linha das suas fronteiras. Daqueles a quem o 
retirei, por vezes nem o nome conhecia, mas nenhum deles foi sozinho 
de encontro à morte. Estava lá eu para os enviar. Inimigos, primeiro, 
depois rivais. Por fim, todos os que via como potenciais ameaças. 
Viciado em morte, em poder, ou talvez apenas em sobreviver, não 
tolerava que alguém se cruzasse no meu caminho. Se algum era louco 
o suficiente para tentá-lo, logo a minha espada tratava de o remover. 
Simples, pensava eu. Ou talvez não.

Mas divago. E que é feito das minhas maneiras? A falar de morte, 
assim, sem antes me apresentar… Suponho que não tenho emenda. 
Ainda assim, tentarei, mais uma vez, corrigir-me. 

A história que tenho para contar já não é a minha, mas a daquele 
que fui. Naquele tempo, chamavam-me Imperdoável. Claro que não era 
o meu nome, como não é agora. Agora já não tenho um. Naquele tempo, 
o meu antigo nome fora-me retirado e tinha apenas um título para me 
recordar as consequências da rebelião. O Imperdoável. Sempre achei 
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que me assentava como uma luva. E o meu caminho final começou 
numa noite como muitas outras, nos passos da minha errância. 

Normalmente, evitava cruzar as estradas dos homens, ciente de 
que qualquer encontro com alguém que me reconhecesse culminaria 
inevitavelmente em morte. Na minha ou na dele, não importava. 
Queriam o meu sangue e eu defender-me-ia. Um de nós acabaria 
inerte no chão. Mas naquela noite não tinha alternativas. Bem longe 
dos caminhos labirínticos da capital, a escolha era apenas entre arriscar 
um encontro indesejado na estrada deserta ou enfrentar os perigos do 
bosque cerrado na escuridão de uma noite sem lua. A hora era avançada 
e a povoação mais próxima estava já bem para trás de mim. Julgava 
pouco provável que o meu caminho se cruzasse com o de alguém, 
mas estava errado. Seria de pensar que o título que me atribuíram 
bastaria para afastar de mim companhias desagradáveis, mas acontecia 
precisamente o oposto. É que essa coisa de ser Imperdoável aplicava-
se à minha pessoa, não aos que me tocassem com más intenções. Para 
eles, eu era a presa perfeita. Não haveria consequências para quem me 
causasse a morte, independentemente dos métodos utilizados. Muito 
pelo contrário. Aos que o conseguissem seriam provavelmente dados 
louvores dignos de um herói.

Julgava estar alerta, mas o meu pensamento deve ter divagado para 
outras paragens enquanto caminhava, porque a voz que invadiu as 
trevas apanhou-me completamente de surpresa.

- Mas que bela forma de terminar a noite! – dizia, e havia uma 
estranha jovialidade no tom de evidente troça. – O Imperdoável em 
pessoa!

Olhei em meu redor, mas nada vi. Apenas o rumorejar de passos na 
floresta me indicava a proximidade de alguém.
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- Em carne e osso – respondi. Era inútil negar. – Vais sair do teu 
esconderijo e enfrentar-me como um homem ou preferes continuar na 
conversa?

O som de uma gargalhada rasgou a noite e julgo que o meu 
semblante se obscureceu ante a perceção de que não era a mesma voz.

- Não tens o direito de esperar uma luta honesta – disse o dono do 
riso. – Não foste propriamente um fiel seguidor dos ideais da tua classe.

Tinha razão, claro. Enquanto membro de elite da cavalaria do reino, 
fora menos que execrável. Por isso mesmo sofria as consequências.

- Se ainda pertencesse a essa classe - declarei, em bravata vã –, não 
terias a coragem de me enfrentar.

- Nesse caso, ainda bem que já não pertences.
Ainda uma outra voz, mas a esta não tive tempo de responder. De 

olhar acostumado à obscuridade, tornei-me cego ante a explosão de luz 
que pareceu surgir em meu redor. O fogo iluminava a noite, intenso 
como um sol subitamente nascido, fazendo-me saber que um dos meus 
adversários era um mago. Nenhum mortal comum poderia conjurar tal 
força luminosa. E eu estava indefeso, sem ver mais que sombras que se 
agigantavam, perto, mais perto, até chegarem junto a mim. Vultos que 
me rodeavam. Muitos. Demasiados.

Levei a mão ao punho da espada, mas não a cheguei a tirá-la da 
bainha. Mesmo que o tivesse feito, de pouco me serviria, frágil contra 
tantos adversários. Tentei, ainda assim, mas logo um golpe me derrubou, 
seguido de outro quando tentei reagir, e ainda um terceiro, numa 
tentativa de me quebrar para a matança. Ao quarto golpe, consegui 
desviar-me, quase de rastos, mas havia uma lâmina pronta para me 
rasgar a carne. A partir daí, tudo se tornou turvo. Não sei se gritei, 
se lutei, se algum deles ficou com marcas daquele encontro desigual. 
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Lembro-me apenas do fim. Do meu corpo a sangrar sobre a terra, já sem 
nada conter de resistência. Dos risos trocistas espalhados em meu redor. 
E dos golpes dolorosos que continuavam a chover sobre o meu corpo, 
enquanto eu resvalava para a escuridão…

Antes da queda eu era forte. Ninguém teria imaginado que eu 
pudesse chegar tão alto, sendo apenas o mais desprezado da vasta prole 
de um dos guardas. Mas eu tinha sonhos, e se nada mais me trazia na 
vida, o nome que tinha mantinha-me, ao menos, perto da corte. Claro 
que, naquele tempo, nem eu sonhava chegar ao pedestal a que cheguei. 
Quem o diria possível? Mas, por vezes, a humanidade é sábia nas 
palavras que diz. Quanto mais se sobe…

Foi como num sonho ou como numa das lendas dos contadores de 
histórias. Tinha, a duras penas, conquistado o meu lugar como escudeiro, 
quando a minha estrela passou por mim. Vigiávamos a reunião dos 
cavaleiros, sem outro lugar, naquele tempo, que não o de servir em 
silêncio. Mas fomos nós, eu e um companheiro que desconhecia, que 
vimos o estranho avançar, com um brilho de malícia nos olhos e uma 
mão escondida nas vestes de servo. 

Se não tivéssemos estado atentos, não teríamos agido a tempo. Mas 
os nossos olhos já estavam no homem quando ele se lançou ao ataque, 
a mão agora estendida empunhando a lâmina nua. Não foi preciso 
pensar. Num instante, olhava-o, mas, no seguinte, já estava diante dele, 
segurando com todas as minhas forças o vulto que se debatia perante 
tantos olhos que tentavam compreender. 

Poderia ter acabado mal, admito. Estava determinado a tudo, 
naquele momento, mas era apenas um miúdo, a minha força ainda 
insuficiente para dominar aquele homem durante muito tempo. Mas foi 
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na altura certa que o meu companheiro interveio e, pouco ortodoxo na 
sua forma de lutar, como sempre haveria de ser, agarrou num grande 
vaso sobre um pedestal e lançou-o sobre a cabeça do meu adversário. 
Senti o corpo inconsciente resvalar das minhas mãos e permiti-me um 
suspiro de alívio.

- Foi por pouco – disse, erguendo para o meu companheiro um 
olhar e um sorriso.

- E tu que o digas! – replicou ele.
Foi esse o dia em que conheci o meu melhor amigo, nos primeiros 

laivos de uma cumplicidade que, como tudo o resto, se perdeu. Mas 
quem poderia culpá-lo por isso? A minha desgraça fui eu que a causei. 
Quem poderia negar que tive o que mereci?

Acordei imerso em dor. Devo ter estremecido, porque ouvi um 
movimento apressado perto de mim. Instantes depois, uma lâmina 
afiada beijava-me a pele da garganta.

- Vamos… - murmurei, sem abrir os olhos. – Acaba com isto.
Supus que quem quer que fosse o meu captor esperava uma reação 

diferente, pois pude sentir a hesitação no silêncio com que me respondeu. 
Depois a lâmina aproximou-se um pouco mais e um fio de sangue 
escorreu-me pela pele. Só então tive uma resposta, uma pergunta, aliás, 
formulada por uma voz feminina inesperadamente serena.

- Não tens medo da morte?
- Não… - respondi, ainda de olhos fechados, tentando encontrar 

algo de paz no que via como o meu iminente fim. A minha resposta não 
a enganou.

- O teu rosto dá-me uma resposta diferente – retorquiu.
A lâmina continuava bem perto, como uma ameaça clara, mas ousei 
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abrir os olhos e ver os traços da mulher que me enviaria para o outro 
mundo. Era bela, de rosto severo e olhar penetrante, firme como a mão 
que me mantinha à sua mercê.

- E se tiver? – perguntei. – Faz alguma diferença?
- Talvez – respondeu, imperturbável. - Tens?
Fechei os olhos, humilhado. Muitos dos males do mundo começam 

com um simples talvez, mas apesar disso a esperança que retirava 
daquela simples palavra era demasiado tentadora. Apesar do abismo 
que a minha vida se tornara, a verdade era que não queria morrer.

- Sim – admiti. – Tenho.
Em resposta, a lâmina foi afastada. Voltei a olhar.
- E, ainda assim - observou a mulher, intrigada, cravando no meu 

aquele olhar perturbador – não paraste de a semear pelo reino.
- O que só prova que mereço o que quer que me aconteça – 

murmurei, odiando o tremor que me surgia na voz. – Suponho que vais 
matar-me, já que sabes quem sou…

Não o disse como uma pergunta. Não esperava, afinal, que fosse de 
outra forma, mas mais uma vez a resposta da mulher surpreendeu-me.

- Por que razão teria tratado de ti se te quisesse matar?
Não respondi. Não encontrava palavras para o fazer.
- É certo – observou ela, ciente da minha confusão – que desconhecia 

quem eras quando te tirei daquela estrada. Mas tive tempo de sobra para 
ver as tuas marcas – estremeci ante a menção das muitas cicatrizes que 
me cruzavam o corpo. – Muito tempo contigo indefeso.

- Que queres de mim? – perguntei, sem qualquer intenção de 
mostrar uma coragem há muito desvanecida – O que… que pretendes 
fazer?

Um sorriso enigmático pareceu pairar, por instantes, no rosto 
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da mulher, mas a sua expressão era de total severidade quando me 
respondeu.

- Depende de ti.
- Como? – inquiri, repugnado ao ver como a voz me soava quase 

lacrimosa.
- Se te mostrares cooperante, posso tornar mais suaves as tuas… 

circunstâncias.
Senti nos meus pensamentos o eco de uma gargalhada amarga, 

desesperada, talvez ligeiramente louca, mas silenciei-lhe a expressão. As 
palavras, contudo, queriam sair e eram mais fortes que eu.

- E, por circunstâncias, presumo que queiras dizer cativeiro. Mas 
porquê? Com que fim?

Ela cravou em mim o mais penetrante dos olhares.
- Podes ser-me útil – declarou, com inabalável frieza. – Muitas mãos 

desejam a tua posse. Poderei tirar algum proveito quando te retirar 
daqui…

Senti o sangue parar ante o peso daquelas palavras, petrificado, de 
súbito, por um medo a que nenhumas palavras poderiam dar plena 
expressão. Podia sentir o gelo sob a minha pele, o frio da morte que, em 
breve, desejaria.

- Vais usar-me como moeda de troca? – murmurei, já incapaz 
de esconder o terror que me consumia. Mas foram as suas palavras 
que estilhaçaram o que me restava de sanidade, lançando-me num 
forcejar frenético que, ao despertar a dor de demasiados ferimentos, 
me precipitava na escuridão. É que, na segurança de quem é superior 
e, como tal, não precisa de se justificar, a sua resposta surgira com tal 
inabalável frieza que, sabia-o, era uma condenação absoluta.

- Porque não?


