
 A esperança é a coisa com penas
 Que se empoleira na alma
 A cantar a melodia sem letra,
 A cantá-la sem fim.

 Emily Dickinson

 O carácter de um homem é o seu destino.

 Heraclito
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O General observava enquanto os comandantes da Milícia de Liber-
tação ocupavam os lugares à volta de uma imponente mesa de jantar 
em mogno. Estudava à vez cada um deles. Anos de autodisciplina 
afinada desde a infância tornavam fácil a sua expressão neutra. Por 
fim instalados, seis homens e três mulheres olhavam-no numa expec-
tativa respeitosa. A maioria dos presentes tinha mais idade do que o 
General, que, apesar dos seus trinta e muitos anos, era o chefe mais 
jovem de sempre da ML. 

— A sala está segura? — perguntou o General, virando-se para 
Morgan Green, o seu assistente pessoal e braço direito, sentado não 
à mesa mas mesmo atrás dele. Ao lado de Morgan estava a assistente 
deste, Tanya. Eram o séquito do General, que quase nunca era visto 
sem a companhia de pelo menos um deles. 

— Sim, meu general. Mandei esquadrinhá-la duas vezes para 
detetar escutas e dispositivos de vigilância. Estamos em segurança.

Lento mas firme, o olhar inquisitivo do General varreu a sala. 
Reuniam-se na mansão de campo de um simpatizante da Milícia de 
Libertação, que era também um destacado homem de negócios zero. 
Em todas as áreas da sociedade existiam agora um ou dois zeros «des-
tacados». Um ou dois. Uma bailarina zero promissora, ou um corre-
tor da bolsa zero bem sucedido, ou um assistente zero do assistente 
do chefe da polícia eram sempre passeados e exibidos para os meios 
de comunicação nacionais. Que esperteza dos Cruzes de pele escura 
«autorizarem» que um ou outro zero de pele pálida «conseguisse».  
Os zeros de sucesso eram uma válvula de segurança. Uma exceção 
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para os Cruzes apontarem e dizerem: «Estão a ver? Ele conseguiu.  
E se ele consegue e vocês não, é problema vosso, não nosso».

Não só a reunião era ultrassecreta como também exigia o mais 
alto grau de discrição. Os comandantes tinham chegado à casa 
durante as noites anteriores, cada um a coberto da escuridão, em 
automóveis de vidros fumados, e somente depois de a área circun-
dante ser inspecionada e verif icada para garantir que ninguém 
os vigiava. O inverno ia adiantado e o céu pusera-se solenemente 
escuro. As cortinas de damasco com forro escuro estavam firme-
mente corridas desde o meio da tarde. Acima da ampla mesa, dois 
candelabros de cristal cercavam as lâmpadas elétricas em forma de 
velas, cintilando e refulgindo como luzes de fadas numa árvore  
de Natal. As paredes à volta estavam decoradas com revestimento de  
carvalho. Um tapete de seda ornamentado, discretamente caro,  
fora posto sob a mesa, tapando o chão de grossa madeira. Quadros 
com paisagens e retratos, ref lexo do gosto bastante conservador do 
proprietário, haviam sido pendurados sobre o revestimento, a inter-
valos regulares. 

— Irmãos e irmãs — começou o General, cheio de tarimba. — 
Já foi marcada a data das Eleições Gerais. Dentro de pouco mais 
de doze semanas, o país irá às urnas. É altura de todos nós, zeros 
na Milícia de Libertação, fazermos ouvir a nossa voz como nunca. 
Não tenham dúvidas de que estamos a ser observados. Estamos a 
ser observados pelos nossos irmãos e irmãs da ML que sacrificaram 
a sua liberdade ou, em muitos casos, as suas vidas na busca de uma 
verdadeira igualdade entre zeros e Cruzes. O fracasso não é aceitável.  
À vossa frente têm todos uma pasta com os vossos objetivos. Cada 
um de vocês tem um alvo a ser eliminado antes das eleições. Alguns 
alvos são edifícios estratégicos, outros são os nossos inimigos em 
posições importantes. Sendo comandantes regionais, estão encarrega-
dos do planeamento e dos pormenores. — O General fez uma pausa 
para poder fixar cada comandante com os seus penetrantes olhos 
castanhos. — Sei que não me deixarão ficar mal. Nenhum de nós 
na ML pode permitir-se desistir desta luta até termos justiça social  
e igualdade política para todos os zeros.

Os múrmurios e acenos de aprovação logo cessaram quando  
o General tamborilou os dedos impacientes na mesa de mogno. 
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— Aplicam-se regras de segurança. Nenhum de vós saberá da 
missão dos outros comandantes. Cada qual garantirá que as tare-
fas confiadas aos respetivos tenentes sejam domínio desses tenentes  
e de mais ninguém. Espero que isso fique entendido.

— Sim, meu general.
— Com certeza, meu general.
— Também tomarei pessoalmente a meu cargo planear um 

acontecimento muito importante que funcionará como um golpe 
devastador nas pretensas autoridades. Terá lugar na véspera das elei-
ções. Todos faremos a nossa parte para garantir que este governo 
caia.

— Posso perguntar que acontecimento será esse, meu general?
O General virou-se para o homem que acabara de falar — Jonathan  

Kidd, o comandante regional do Sudoeste. Mais do que qualquer 
outro àquela mesa, Jonathan adorava fazer perguntas. Perguntas des-
propositadas. Porquê? Porquê mais perguntas dele do que de todos 
os outros juntos? 

— Jon, não nos cabe questionar o General — repreendeu-o bran-
damente Anna Tenski, a comandante regional do Centro-Oeste.

— Não, Anna — interveio calmamente o General. — Isto não 
é uma ditadura. Se o Jon ou seja quem for tiver algo a dizer, peço-
-lhe que o faça. Espero que todos se sintam à vontade para exprimir 
as suas ideias e revelar-me as suas dúvidas em qualquer altura. Dou 
valor à vossa opinião. — O General voltou-se para encarar Jon. —  
É melhor que não saibas, Jon. És um membro estimado do meu con-
selho e sei que tu e todos os presentes prefeririam morrer a trair os 
vossos irmãos e irmãs da ML, mas o que tenho em mente fará de 
todos nós fugitivos para o resto das nossas vidas. O Serviço Secreto 
não deixará nada por investigar nos seus esforços para apanhar-nos. 
Só duas pessoas estarão envolvidas na missão a que me refiro, eu  
e mais uma. E assim será executada.

— Com certeza, meu general — disse Jonathan, sem nunca des-
viar os olhos. — Quero que saiba que pode contar comigo e tudo  
o que tenho para qualquer iniciativa que entenda.

— Obrigado, Jon — respondeu o General, e virou-se para enca-
rar os outros comandantes. — Têm dez minutos para examinar as 
vossas pastas, depois receberei cada um em privado no gabinete para 
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ouvir as primeiras impressões. Analisem e decorem o conteúdo das 
pastas — não têm permissão para levá-las convosco.

O General ergueu-se. Atrás dele, o seu assistente pessoal fez 
outro tanto. Quando Tanya, a assistente pessoal adjunta, esboçou 
segui-los, o General olhou para ela e abanou a cabeça quase imper-
cetivelmente. Ela permaneceu no seu lugar.

Sem um olhar para trás, o General saiu da sala. Não precisava 
de olhar para saber que Morgan, o seu assistente pessoal, o seguia,  
ou que tinha todos os olhos da sala postos em si. 

— O que se passa, meu general? — perguntou o assistente pessoal  
assim que se viram no átrio, deixando bem fechadas as portas da sala 
de jantar.

— Que te leva a pensar que se passa algo? — inquiriu o General, 
cerrando os olhos.

Morgan não respondeu. Não precisava. Já conhecia o General 
há muitos anos, até tinha servido na mesma célula de resistência do 
irmão do General. Os últimos quatro anos, tinha-os passado ao ser-
viço do General. Morgan conhecia praticamente todas as subtilezas 
emocionais daquele homem. Conseguia calcular, pelo modo como 
o General empertigava os ombros ou entrelaçava os dedos, ou pela 
maneira como o seu rosto perdia repentinamente toda a expressão,  
a real dimensão da sua fúria. 

Após todos esses anos, Morgan supunha que talvez fosse ele o 
mais próximo que o General tinha de um «amigo». E isso, por nada 
significar, já significava alguma coisa. Apesar da sua capacidade para 
lhe decifrar as disposições e aparências, na verdade Morgan não sabia 
o que movia o General. Apenas sabia que o General comia, sonhava e 
respirava a Milícia de Libertação. Talvez ela fosse toda a raison d’être 
de que ele necessitava.

— Quero o Jonathan Kidd vigiado vinte e quatro horas por dia. 
Quero o telefone dele sob escuta e alguém a segui-lo em permanência 
— ordenou o General.

— Porquê? — perguntou Morgan, surpreendido.
— Conheces-me, Morgan. Não confio em ninguém. E o Jon 

preocupa-me.
— Sim, meu general. Vou pôr o nosso melhor pessoal a tratar 

disso — prometeu Morgan, calmamente. 
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— Ótimo. Faz isso. E quero relatórios regulares, percebido?
— Sim, meu general.
— Verificaste o gabinete? Também é seguro?
— Sim, meu general. Certifiquei-me da casa toda.
— Ótimo. Dá mais cinco minutos aos comandantes, depois 

manda-me a Anna primeiro. — O General entrou no gabinete. 
Quando já ia para fechar a porta, virou-se, de sobrolho franzido, 
para Morgan. — Sabes que mais? — começou. — Quero escutas nos 
telefones deles todos. Qualquer suspeita, informa-me. — E calma-
mente fechou a porta. 

Morgan fitou a porta fechada, preocupado.
O General era um homem brilhante, dedicado e totalmente 

implacável — mas Morgan estava a ficar cada vez mais apreensivo 
com o seu comportamento. A continuar assim, seria o General, e não 
as autoridades Cruzes, a acabar com a Milícia de Libertação. Aquela 
nova ofensiva que ele planeava era de longe a mais audaciosa, além 
de impiedosa, na história da ML. Iam abater alvos por todo o país 
num período de setenta e duas horas. E nem mesmo Morgan conhe-
cia os pormenores do projeto pessoal do General. Apostaria bom 
dinheiro, porém, em que seria uma coisa espectacular. Impiedosa  
e espectacular.

Morgan não podia deixar de pensar que se o objetivo era virar 
as simpatias da opinião pública para o ponto de vista da ML, então 
aquilo era uma maneira esquisita de o conseguir. Mas o General já 
há muito que passara a fase de tentar conquistar a simpatia pública. 
A filosofia dele era atacar, atacar forte, e enquanto o inimigo ainda 
se recompunha, atacar de novo. Qual dos mandamentos do General 
se aplicava? O número 17: Um Cruz bom é um Cruz morto? Não, pro-
vavelmente o número 18 era mais adequado. Pede e não conseguirás — 
mas exige e ameaça, e receberás com equanimidade. Os mandamentos do 
General, um conjunto numerado de regras pelas quais ele vivia. Dizia 
que elas o mantinham vivo. 

Não cabia a Morgan desafiar o General — antes morrer que fazê-lo. 
Mas isso não suprimia os seus receios. Morgan não tinha de ima-

ginar o que sucedera para que o General se concentrasse tão comple-
tamente na ML. Ele era dos pouquíssimos que sabia. O General era 
sem dúvida o mais eficaz de todos os chefes da ML quanto a garantir 



16

que a ML nunca andasse longe da consciência pública. Ele era um 
estratega brilhante, ao menos isso ficara provado repetidas vezes.  
E ele tinha o impulso e a determinação para conduzir a ML.

Mas conduzi-la aonde?
Às vezes essa tenacidade também podia ser uma maldição, tanto 

quanto uma vantagem. Os antolhos mantêm-nos concentrados, mas 
também impedem que vejamos o quadro completo. Morgan suspirou. 
Ele tinha de continuar a crer que o General sabia o que fazia. Se fosse 
ele a mandar, talvez tivesse optado por um caminho menos aciden-
tado, mas todos eles queriam chegar ao mesmo destino, não era? 

Noite após noite, deitado, tendo por companhia apenas os seus 
pensamentos, será que o General era acometido por dúvidas, segre-
dando-lhe delicadamente ao ouvido — ou seria tão disciplinado que 
não consentia que elas se acercassem dele? A quem recorria o General 
quando estava perturbado ou precisava de algum lugar para descansar 
a cabeça e aliviar o seu fardo? O General era admirado, respeitado, 
seguramente temido — mas não era amado. Nem um bocadinho. 
Toda a gente lhe chamava «senhor» ou «o General», e apesar dos anos 
que tinham passado juntos, Morgan decerto não sonharia chamar-lhe 
outra coisa — pelo menos à frente de outras pessoas. O General tinha 
uma série de passaportes e documentos com nomes falsos e identida-
des diversas. Mas Morgan era um dos pouquíssimos privilegiados que 
lhe conheciam o verdadeiro nome. Há quanto tempo alguém, além 
da sua mãe, tratara o General com afeto, pelo seu nome de batismo? 

Há quanto tempo ninguém o tratava por Jude?


