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Mãe, eles escrevem poemas.

Paul Celan
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Cambaleia
uma abelha ao sair
da peônia.
Bashô
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11O CAMINHO ESTREITO PARA OS CONFINS DO NORTE

1.

Por que no princípio das coisas sempre há luz? As lembranças 
mais antigas de Dorrigo Evans eram o sol inundando um salão paro-
quial onde ele estava sentado com a mãe e a avó. Um salão pa-
roquial de madeira. Luz ofuscante, e ele cambaleando de um lado 
para o outro, entrando e saindo de sua acolhida transcendente, para 
os braços das mulheres. Mulheres que o amavam. Como entrar no 
mar e voltar para a praia. Sem parar.

Deus te abençoe, diz a mãe sempre que o segura e depois o 
deixa ir. Deus te abençoe, menino.

Isso deve ter sido em 1915 ou 1916. Ele teria um ano ou dois. 
As sombras vieram mais tarde na forma de um braço se erguendo, 
seu contorno preto saltando para a luz oleosa de um lampião de 
querosene. Jackie Maguire estava sentado na cozinha pequena e es-
cura dos Evans, chorando. Ninguém chorava naquele tempo, exce-
to os bebês. Jackie Maguire era um homem de idade, quarenta anos 
talvez, mais velho ainda, quem sabe, e tentava secar as lágrimas de 
seu rosto bexiguento com a costa das mãos. Ou seria com os dedos?

Somente seu choro se fixara na memória de Dorrigo Evans. O 
som parecia o de uma coisa quebrando. Seu ritmo cada vez mais lento 
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12 RICHARD FlANAgAN

o fez lembrar as patas traseiras de um coelho batendo no chão quando 
é estrangulado por um laço, o único som parecido que ele já ouvira. Ele 
estava com nove anos, havia entrado para a mãe examinar uma bolha 
de sangue no seu polegar, e tinha poucos elementos para fazer com-
parações. Já tinha visto um homem grande chorar uma vez antes, uma 
cena impressionante quando seu irmão Tom voltara da Grande Guer-
ra, na França, e descera do trem. Ele havia largado seu saco de viagem 
na poeira quente do desvio e abruptamente irrompera em lágrimas.

Contemplando o irmão, Dorrigo Evans havia se perguntado o 
que faria um homem adulto chorar. Mais tarde, chorar tornou-se 
mera demonstração de sentimento, e sentimento, o único norte da 
vida. Sentir ficou na moda e a emoção se transformou num teatro 
onde pessoas eram atores que já não sabiam quem eram fora do pal-
co. Dorrigo Evans viveria tempo suficiente para ver todas essas mu-
danças. E se lembraria de um tempo em que as pessoas se envergo-
nhavam de chorar. Em que temiam a fraqueza que isso sugeria. Os 
problemas que isso acarretava. Ele viveria para ver pessoas serem 
louvadas por coisas que não eram dignas de louvor pelo simples fato 
de que a verdade era considerada ruim para seus sentimentos.

Naquela noite em que Tom voltou para casa, eles queimaram 
o Kaiser numa fogueira. Tom não falou nada sobre a guerra, os ale-
mães, o gás e os tanques e as trincheiras sobre os quais eles tinham 
ouvido falar. Ele não contou absolutamente nada. O sentimento de 
um homem nem sempre se assemelha à totalidade de sua vida. Às 
vezes não se assemelha a nada. Ele apenas ficou olhando fixamente 
para as chamas.

2.

Um homem feliz não tem passado, enquanto um infeliz não tem 
outra coisa. Em sua velhice, Dorrigo Evans não sabia se tinha ouvi-
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13O CAMINHO ESTREITO PARA OS CONFINS DO NORTE

do isso ou se ele próprio o havia criado. Criado, misturado e demo-
lido. Demolido incansavelmente. Rocha a cascalho, a pó, a lama, 
a rocha, e assim segue o mundo, como sua mãe costumava dizer 
quando ele pedia razões e explicações sobre por que o mundo era 
desse ou daquele jeito. O mundo é, ela dizia. Ele simplesmente 
é, menino. Ele havia tentado soltar a pedra de uma afloração para 
construir um forte para uma brincadeira quando uma pedra maior 
lhe caíra sobre o polegar, formando uma bolha de sangue grande e 
latejante embaixo da unha.

A mãe sentou Dorrigo sobre a mesa da cozinha onde a luz do 
lampião era mais forte, evitando o olhar estranho de Jackie Maguire, 
e ergueu o polegar do filho em direção à luz. Entre seus soluços 
Jackie Maguire disse algumas coisas. Na semana anterior, sua mu-
lher tomara o trem com o filho mais novo para Launceston e não 
tinha voltado.

A mãe de Dorrigo pegou a faca de trinchar. A borda da lâmi-
na estava lambuzada de gordura de carneiro congelada. Ela en-
fiou a ponta entre as brasas do fogão da cozinha. Uma pequena 
espiral de fumaça se formou e inundou a cozinha com um cheiro 
de carne de carneiro chamuscada. Ela retirou a faca, sua ponta 
incandescente cintilando com as faíscas da poeira superaqueci-
da, uma visão que Dorrigo considerou ao mesmo tempo mágica e 
assustadora.

Não se mexa, ela disse, segurando a mão dele com um aperto 
forte que o assustou.

Jackie Maguire estava contando como havia tomado o trem 
postal para Launceston e saído à procura da mulher, mas não con-
seguira encontrá-la em parte alguma. Dorrigo observou a ponta in-
candescente tocar a sua unha, e ela começou a fumegar enquanto a 
mãe a queimava, perfurando-a através da cutícula. Ele ouviu Jackie 
Maguire dizer:

Ela sumiu da face da Terra, sra. Evans.
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14 RICHARD FlANAgAN

E a fumaça deu lugar a um pequeno jorro de sangue escuro de 
seu polegar, e a dor da bolha de sangue e o terror da faca de trinchar 
incandescente se desfizeram.

Suma, disse a mãe de Dorrigo, tirando-o da mesa com um 
cutucão. Suma daqui, menino.

Sumiu!, disse Jackie Maguire.
Tudo isso foi nos tempos em que o mundo era vasto e a ilha da 

Tasmânia ainda era o mundo. E de seus muitos postos avançados 
remotos e esquecidos, poucos eram mais esquecidos e remotos do 
que Cleveland, o lugarejo de quarenta e poucas almas onde Dorrigo 
Evans vivia. Um antigo povoado decadente e apagado da memória, 
que se desenvolvera outrora em torno de um entreposto de muda 
de cavalos erguido pelo trabalho forçado de prisioneiros, agora so-
brevivia com um desvio ferroviário, um punhado de construções 
georgianas caindo aos pedaços e esparsas casinhas de madeira ava-
randadas, abrigos para os que haviam padecido um século de exílio 
e abandono.

Tendo como pano de fundo bosques de eucaliptos retorcidos 
e mimosas que ondulavam e dançavam no calor, ali era quente e 
penoso no verão, e penoso, simplesmente penoso, no inverno. Ele-
tricidade e rádio ainda não haviam chegado, e se não fosse a década 
de 1920, poderia ter sido a de 1880 ou 1850. Muitos anos depois, 
Tom, um homem avesso a alegorias, mas instigado talvez, ou assim 
pensara Dorrigo na época, por sua própria morte iminente e pelo 
terror do passado — de que toda a vida é somente alegoria e a ver-
dadeira história não é aqui —, disse que era como o longo outono 
de um mundo agonizante.

Seu pai era técnico de manutenção da ferrovia, e sua família 
habitava uma casa de madeira ao lado dos trilhos, pertencente à 
Tasmanian Government Railways. No verão, quando a água aca-
bava, eles a traziam em baldes do reservatório construído para as 
locomotivas a vapor. Eles dormiam sob as peles dos gambás que 
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15O CAMINHO ESTREITO PARA OS CONFINS DO NORTE

capturavam e viviam principalmente dos coelhos que apanhavam, 
dos cangurus pequenos que abatiam, das batatas que cultivavam 
e dos pães que assavam. Seu pai, que sobrevivera à depressão dos 
anos 1890 e vira homens morrerem de fome nas ruas de Hobart, 
mal podia acreditar na sorte de ter podido viver em semelhante 
paraíso dos trabalhadores. Em seus momentos menos otimistas, ele 
também diria: “Quem vive como um cão morre como um cão”.

Dorrigo Evans conhecia Jackie Maguire das férias ocasionais 
que passava com Tom. Para chegar à casa de Tom, ele pegava carona 
na traseira da carroça de Joe Pike, de Cleveland até o desvio do vale 
de Fingal. Enquanto o velho cavalo de tiro que Joe Pike chamava 
afavelmente de Gracie trotava, Dorrigo balançava para a frente e para 
trás e se imaginava tomando a forma de um dos ramos dos eucaliptos 
selvagemente sinuosos que apontavam e escapavam para o grandioso 
céu azul. Ele rescenderia a casca e folhas úmidas secando e contem-
plaria os bandos de papagaios-de-orelha-vermelha gargalhando nas 
alturas. Beberia a cantoria das carriças e dos honeyeaters, o canto 
estalado dos tordos-picanços cinzentos, pontuados pela batida re-
gular dos cascos de Gracie e pelos rangidos e estalidos dos tirantes 
de couro, eixos de madeira e correntes de ferro, um universo de 
sensações que voltava em sonhos.

Eles seguiam pela velha estrada da carruagem, além da esta-
lagem que a ferrovia havia desativado, agora uma quase ruína di-
lapidada na qual viviam várias famílias empobrecidas, incluindo a 
de Jackie Maguire. Com intervalo de alguns dias, uma nuvem de 
poeira anunciava a chegada de um automóvel, e os garotos saíam 
do mato e da estalagem e perseguiam a nuvem barulhenta até os 
pulmões arderem e as pernas bambearem.

No desvio do vale de Fingal, Dorrigo Evans apeava, acenava uma 
despedida a Joe e Gracie, e começava a caminhar para Llewellyn, 
uma cidade que se distinguia principalmente por ser ainda menor do 
que Cleveland. Em Llewellyn, ele seguia para Nordeste pelas pasta-
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16 RICHARD FlANAgAN

gens e, tomando o rumo do grande maciço montanhoso nevado de 
Ben Lomond, seguia pelo mato até a área nevada atrás do Ben, onde 
Tom trabalhava duas semanas sim, uma não, caçando gambás. No 
meio da tarde, ele chegava à morada de Tom, uma caverna aninhada 
num ângulo agudo protegido, abaixo da crista do maciço. A caverna
era um pouco menor do que a meia-água que servia de cozinha, e no 
seu ponto mais alto Tom conseguia ficar de pé com a cabeça curva-
da. Ela se estreitava como um ovo em cada ponta, e sua abertura era 
protegida por uma saliência que permitia que uma fogueira pudesse 
arder ali durante a noite inteira, aquecendo a caverna.

Às vezes Tom, agora com vinte e poucos anos, tinha Jackie 
Maguire trabalhando com ele. Tom, que tinha uma voz bonita, mui-
tas vezes cantava uma ou duas canções por noite. E depois, à luz da 
fogueira, Dorrigo lia em voz alta alguns velhos Bulletins e Smith’s 
Weeklys que formavam a biblioteca dos dois caçadores de gambá, 
para Jackie Maguire, que não sabia ler, e para Tom, que afirmava 
que sabia. Eles gostavam quando Dorrigo lia a coluna de conselhos 
da Tia Rose, ou as baladas folclóricas que consideravam inteligen-
tes ou, por vezes, até muito inteligentes. Depois de algum tempo, 
Dorrigo começou a memorizar outros poemas para eles de um livro 
de sua escola chamado The English Parnassus. O favorito deles era 
“Ulisses” de Tennyson.

Com o rosto bexiguento sorrindo à luz da fogueira, radiante 
como um pudim de ameixa fresco, Jackie Maguire dizia: Ah, esses 
caras das antigas! Eles conseguem amarrar as palavras mais aperta-
das do que um laço de latão estrangulando um coelho!

E Dorrigo não contou a Tom o que tinha visto uma semana 
antes de a sra. Jackie Maguire desaparecer: seu irmão com a mão 
enfiada por baixo da saia dela, enquanto ela — uma mulher peque-
na e ardente de um moreno exótico — se encostava no galinheiro 
atrás do estábulo. O rosto de Tom estava virado para o pescoço da 
mulher. Ele sabia que o irmão a estava beijando.
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17O CAMINHO ESTREITO PARA OS CONFINS DO NORTE

Durante muitos anos Dorrigo pensou com frequência na sra. 
Jackie Maguire, cujo nome real ele jamais conheceu, cujo nome real 
era como a comida com a qual eles sonhavam todos os dias nos cam-
pos de prisioneiros de guerra — presente e ausente, pressionando 
seu crânio, algo que sempre desaparecia quando ele lhe estendia a 
mão. E depois de algum tempo, ele pensou nela com menos frequên-
cia; e passado mais algum tempo, não pensou mais nela.

3.

Dorrigo foi o único da família a ser aprovado no Teste de Apti-
dão no fim de sua escolarização aos doze anos de idade e, por conta 
disso, recebeu uma bolsa para frequentar a Launceston High School. 
Ele era velho para a sua série. Em seu primeiro dia, na hora do almo-
ço, ele foi parar no que chamavam de pátio superior, uma área plana 
com grama morta e poeira, cascas e folhas de árvore, com vários eu-
caliptos numa ponta. Ele observou os garotos grandes da terceira e 
quarta séries, alguns com costeletas, garotos já com musculatura de 
homem, formarem duas fileiras toscas, se empurrando, sacolejando, 
movimentando-se como em alguma dança tribal. Aí começou a má-
gica do chute contra chute. Um garoto chutava a bola oval de sua 
fileira através do pátio para a outra fileira, e todos os garotos daquela 
fileira corriam juntos para a bola e — se ela estivesse chegando pelo 
alto — saltavam no ar, tentando apanhá-la. E por mais violenta que 
fosse a luta pelo ponto, quem conseguisse se tornava subitamente 
sacrossanto. E para este, o espólio: a recompensa de chutar a bola de 
volta para a outra fileira, onde o processo se repetia.

E assim transcorria toda a hora do almoço. Inevitavelmente, os 
garotos mais velhos dominavam, fazendo a maior parte dos pontos e 
dando a maioria dos chutes. Alguns garotos mais novos conseguiam 
marcar alguns pontos e chutes, muitos um ou nenhum.
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18 RICHARD FlANAgAN

Dorrigo observou tudo naquela primeira hora de almoço. Ou-
tro garoto da primeira série lhe disse que era preciso estar pelo 
menos na segunda série para ter chance no chute contra chute — 
os garotos grandes eram demasiado fortes e rápidos; eles não hesi-
tariam em meter um cotovelo numa cabeça, um soco numa face, 
um joelho nas costas para se livrar de um oponente. Dorrigo notou 
alguns garotos menores parados atrás do grupo, alguns passos atrás, 
prontos para a sobra ocasional de um chute que chegasse alto de-
mais, encobrindo a formação.

No segundo dia, Dorrigo se juntou a eles. E, no terceiro, en-
contrava-se perto das costas do grupo quando, por cima de seus 
ombros, viu um chute descer do alto na direção deles. Por um mo-
mento a bola demorou-se contra o sol, e ele compreendeu que era 
dele. Ele pôde sentir o cheiro ácido das formigas nos eucaliptos, 
notar as sombras retorcidas de seus ramos ficando para trás en-
quanto corria para o grupo amontoado à sua frente. O tempo desa-
celerou, ele encontrou todo o espaço de que precisava no aglome-
rado para onde os garotos maiores e mais fortes agora disparavam. 
Compreendeu que a bola, oscilando contra o sol, era sua e tudo que 
precisava fazer era subir. Ele só tinha olhos para a bola, mas sentiu 
que não conseguiria correndo naquela velocidade e por isso saltou, 
seus pés acertando as costas de um garoto, seus joelhos, os ombros 
de outro, e assim subiu para o total ofuscamento do sol, acima de 
todos os outros garotos. No ápice de sua luta, os braços esticados 
para o alto, ele sentiu a bola chegar a suas mãos, e soube que agora 
poderia começar a cair do sol.

Aninhando a bola com mãos firmes, ele caiu de costas com 
tanta força que quase perdeu o ar. Recuperando o fôlego, ele se 
levantou e ficou parado contra a luz, segurando a bola oval, prepa-
rando-se para ingressar num mundo maior.

Enquanto cambaleava para trás, o grupo abriu um espaço res-
peitoso ao seu redor.
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19O CAMINHO ESTREITO PARA OS CONFINS DO NORTE

Quem diabos é você?, perguntou um garoto grande.
Dorrigo Evans.
Essa foi sensacional, Dorrigo. Seu chute.
O cheiro da casca do eucalipto, a luz azul, intensa, do meio-

-dia tasmaniano, tão forte que ele teve de apertar bem os olhos 
para ela não os ferir, o calor do sol em sua pele tensa, as sombras 
curtas, rígidas, dos outros, a sensação de estar num limiar, de entrar 
jubilosamente em um novo universo enquanto o seu velho ainda 
era reconhecível e manejável e ainda não perdido — de todas essas 
coisas ele estava consciente, como estava da poeira quente, do suor 
dos outros garotos, do riso, da pura e estranha alegria de estar com 
os outros.

Chute!, ele ouviu alguém gritar. Chute a porra antes que a 
campainha toque e acabe tudo.

E nos recessos profundos do seu ser, Dorrigo Evans com-
preendeu que toda sua vida havia sido uma jornada até esse ponto 
em que ele, por um instante, flutuou para dentro do sol, e agora se 
afastaria dele para todo o sempre. Nada jamais seria tão real para 
ele. A vida jamais teria esse significado novamente.

4.

Que porretas nós somos, não é mesmo?, disse Amy. Ela estava 
deitada na cama do quarto de hotel com ele, dezoito anos depois de 
ele ter visto Jackie Maguire chorando diante de sua mãe, e enros-
cava o dedo no cabelo crespo de Dorrigo enquanto ele lhe recitava 
“Ulisses”. O quarto ficava no terceiro andar de um hotel decrépito 
e dava para uma varanda funda que, por tirar toda a visão da rua 
abaixo e da praia do outro lado, lhes dava a ilusão de estarem pen-
durados sobre o oceano Antártico, cujas águas eles podiam ouvir se 
quebrando e refluindo sem cessar.
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20 RICHARD FlANAgAN

É um truque, disse Dorrigo. Como tirar uma moeda da orelha 
de alguém.

Não, não é.
Não, disse Dorrigo. Não é.
O que é, então?
Dorrigo não sabia com certeza.
E os gregos, os troianos, que história é essa? Qual é a diferença?
Os troianos eram uma família. Eles perderam.
E os gregos?
Os gregos?
Não. Os Magpies de Port Adelaide. Claro, os gregos. O que 

eles são?
Violência. Mas os gregos são nossos heróis. Eles vencem.
Por quê?
Ele não sabia exatamente por quê.
Teve o seu truque, é claro, ele disse. O cavalo de Troia, uma 

oferenda aos deuses na qual se escondeu a destruição dos homens, 
uma coisa contendo a outra.

Por que não os odiamos, então? Os gregos?
Ele não sabia exatamente por quê. Quanto mais pensava nis-

so, mais não sabia dizer por que deveria ser assim, nem por que a 
família troiana fora condenada à destruição. Tinha a impressão de 
que os deuses eram apenas outro nome para tempo, mas sentia que 
seria tão estúpido dizer tal coisa quanto sugerir que contra os deu-
ses jamais conseguimos prevalecer. Aos vinte e sete anos, que em 
breve, porém, seriam vinte e oito, ele já era um pouco fatalista sobre 
o próprio destino, se não sobre o dos outros. Era como se a vida 
pudesse ser mostrada, mas nunca explicada, e as palavras — todas 
as palavras que não diziam coisas diretamente — fossem para ele 
algo mais confiável.

Ele estava olhando para além do corpo nu de Amy, por cima 
da linha curva entre o peito e o quadril, aureolada por minúsculos 
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21O CAMINHO ESTREITO PARA OS CONFINS DO NORTE

pelos, para onde, além das envelhecidas portas francesas com sua 
tinta branca descascando, o luar formava um caminho estreito so-
bre o mar que fugia do seu olhar para nuvens esparsas. Era como se 
estivesse esperando por ele.

Meu intento se mantém,
Navegar para além do ocaso banhado
Pelos astros do ocidente até morrer.

Por que você ama tanto as palavras?, ele ouviu Amy perguntar.
Sua mãe morreu de tuberculose quando ele tinha dezenove 

anos. Ele não estava lá. Nem sequer estava na Tasmânia, mas no 
continente, com uma bolsa para estudar medicina na Universidade 
de Melbourne. A verdade é que mais do que um mar os separava. 
No Ormond College, ele havia conhecido pessoas de famílias im-
portantes, orgulhosas das realizações e genealogias que remonta-
vam a famílias ilustres da Inglaterra antes da fundação da Austrália. 
Elas podiam listar as gerações de suas famílias, seus cargos políti-
cos, companhias e casamentos dinásticos, suas mansões e fazendas 
de criação de ovelhas. Só depois de velho ele acabou percebendo 
que boa parte daquilo era uma ficção maior do que qualquer coisa que 
Trollope houvesse tentado.

De certo modo, isso, de um lado, era espantosamente estúpi-
do, de outro, fascinante. Ele nunca antes havia encontrado pessoas 
com tamanha convicção. Judeus e católicos eram inferiores, irlan-
deses, feios, chineses e aborígenes, nem sequer humanos. Eles não 
supunham essas coisas. Eles simplesmente sabiam. Coisas bizarras 
o abismavam. Suas casas feitas de pedra. O peso de seus talhe-
res. Sua ignorância da vida alheia. Sua cegueira para a beleza do 
mundo natural. Ele amava sua família. Mas não se orgulhava dela. 
Sua principal realização fora a sobrevivência. Ele levaria uma vida 
inteira para apreciar o feito que isso representava. No momento, 
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porém — e quando comparada às honrarias, riquezas, propriedades 
e fama que ele agora estava encontrando pela primeira vez —, pa-
recia um fracasso. E em vez de mostrar vergonha, ele simplesmente 
se distanciou da família até a morte da mãe. No funeral, ele não 
havia chorado.

Vamos, Dorry, disse Amy. Por quê?, ela correu um dedo pela 
coxa dele.

Mais tarde, ele ficou com medo de espaços fechados, multi-
dões, bondes, trens e danças, todas as coisas que o pressionavam 
e lhe cortavam a luz. Sentia dificuldade de respirar. Ele a ouvia 
chamá-lo em seus sonhos.

Menino, ela dizia, venha cá, menino.
Mas ele não ia. Ele quase não passou nos exames. Lia e relia 

“Ulisses”. Jogava futebol australiano de novo, buscando a luz, o mun-
do que havia vislumbrado no salão paroquial, subindo e subindo con-
tra o sol até ele ser capitão, até ser um médico, até ser um cirurgião, 
até estar ali deitado na cama daquele hotel com Amy, contemplando 
a lua subir pelo vale de seu ventre. Ele lia e relia “Ulisses”.

Esmorece o longo dia: a lua ascende: os gemidos
Profundos de muitas vozes cercam. Vinde, amigos.
Não tarda a busca para um novo mundo.

Dorrigo tentava agarrar a luz no começo das coisas.
Ele lia e relia “Ulisses”.
Olhou novamente para Amy.
Eles foram a primeira coisa bela que conheci, disse Dorrigo 

Evans.
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5.

Quando ele acordou, uma hora mais tarde, ela havia pintado 
os lábios de vermelho-cereja, realçado com rímel os olhos azul-
-esverdeados e prendido o cabelo, exibindo seu rosto em forma de 
coração.

Amy?
Preciso ir.
Amy…
Além disso…
Fique.
Pra quê?
Eu…
Pra quê? Eu ouvi…
Eu quero você. Todo momento que posso tê-la, eu quero.
 …vezes sem conta. Você vai largar Ella?
Você vai largar Keith?
Tenho que ir, disse Amy. Disse que estaria lá em uma hora. 

Noite de jogatina. Você acredita?
Eu vou voltar.
Vai?
Vou.
E daí?
É para ser segredo.
Nós?
Não. Sim. Não, a guerra. Um segredo militar.
O quê?
Nós vamos partir. Quarta-feira.
O quê?
Daqui a três dias…
Eu sei quando é quarta-feira. Onde?
A guerra.
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Para onde?
Como iríamos saber?
Para onde vocês vão?
Para a guerra. Está em toda parte, a guerra, não é?
Eu verei você de novo?
Eu…
Nós? E nós?
Amy…
Dorry, eu verei você de novo?

6.

Dorrigo evans sentiu transcorrerem cinquenta anos no estre-
mecimento ofegante em algum ponto de uma unidade de refrigera-
ção. O comprimido para angina já estava fazendo efeito, a opressão 
no seu peito estava cedendo, o formigamento no braço desaparece-
ra, e embora restasse algum distúrbio interno selvagem e inatingível 
pela medicina em sua alma trêmula, ele se sentiu suficientemente 
bem para voltar do banheiro do hotel para o quarto.

Enquanto caminhava de volta para a cama, ele contemplou o 
ombro nu com sua carne macia e a curva que sempre o excitavam. 
Ela ergueu parcialmente o rosto pesado de sono e perguntou…

Do que você estava falando?
Deitando de costas e aconchegando-se a ela, Dorrigo enten-

deu que ela estava se referindo à conversa anterior, de antes de 
ter adormecido. Ao longe — como que desafiando todos os sons 
melancólicos daquela hora tão matinal, que escoavam para dentro 
e para fora de seu quarto de hotel citadino — um carro acelerou 
violentamente.

Darky, ele sussurrou para as costas dela, como se fosse óbvio, e 
aí, percebendo que não era, acrescentou, Gardiner. Seu lábio infe-
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rior roçou-lhe a pele enquanto ele falava. Não consigo me lembrar 
do rosto dele, ele disse.

Diferente do seu rosto, ela disse.
Isso não servia de nada, pensou Dorrigo Evans. Darky Gardi-

ner morrera e de nada servia. E ele se perguntou por que não con-
seguia escrever alguma coisa tão óbvia e tão simples, e se perguntou 
por que não conseguia ver o rosto de Darky Gardiner.

Isso é fodidamente inevitável, ela disse.
Ele sorriu. Jamais conseguia realmente se acostumar com o 

uso que ela fazia de palavras como fodidamente. Embora soubesse 
que ela no fundo era vulgar, que sua educação exigia essas estra-
nhezas de linguagem. Ele manteve os lábios secos e envelhecidos 
no ombro da mulher. O que havia numa mulher que o fazia, mesmo 
agora, estremecer como um peixe?

Não dá pra ligar a tevê ou abrir uma revista, ela continuou, 
divertindo-se com a própria piada, sem ver esse nariz espichado.

E seu próprio rosto pareceu a Dorrigo Evans, que nunca ha-
via pensado muito nisso, estar em toda parte. Desde que adquirira 
renome duas décadas antes num programa de televisão sobre o seu 
passado, o rosto havia começado a olhar para ele por meio de tudo, 
de cabeçalhos de instituições de caridade a moedas comemorati-
vas. Narigudo, abestalhado, levemente confuso, seus cabelos escu-
ros um dia crespos agora eram uma fina onda branca. Nos anos que, 
para muitos de sua idade, eram denominados de declínio, ele estava 
uma vez mais ascendo para a luz.

Inexplicavelmente para ele, havia se tornado, nos últimos anos, 
um herói de guerra, um cirurgião famoso e célebre, a imagem pú-
blica de um tempo e de uma tragédia, tema de biografias, peças 
e documentários. Objeto de veneração, hagiografias, adulação. Ele 
compreendia que compartilhava certas características, hábitos e his-
tória com um herói de guerra. Mas não era ele. Apenas tivera mais 
sucesso em viver do que em morrer, e não havia sobrado muitos para 
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carregar o manto dos prisioneiros de guerra. Negar a reverência seria 
como insultar a memória dos que morreram. Ele não poderia fazê-lo. 
De mais a mais, já não tinha energia.

Do que quer que o chamassem — herói, covarde, fraude —, 
tudo isso agora parecia ter cada vez menos a ver com ele. Perten-
cia a um mundo mais e mais distante e indistinto para ele. Dor-
rigo compreendia que era admirado pela nação, para desespero
dos que tinham de trabalhar com ele, um cirurgião envelhecido e 
um tanto desdenhado e possivelmente invejado por muitos outros 
médicos que haviam feito coisas similares em outros campos de 
prisioneiros de guerra, mas sentiam, com pesar, que havia algo no seu 
caráter, e não no deles, que o elevara muito acima deles no apreço 
da nação.

Maldito documentário, ele disse.
Na época, contudo, ele não se importara com a atenção. Tal-

vez até tivesse apreciado secretamente um pouco. Mas não mais. 
Ele não ignorava seus críticos. Na maioria das vezes, estava de acor-
do com eles. Sua fama lhe parecia um erro de percepção da parte 
dos outros. Ele tinha evitado o que considerava alguns erros óbvios 
da vida, como política e golfe. Mas sua tentativa de desenvolver 
uma nova técnica cirúrgica para a remoção de cânceres de cólon 
não fora bem-sucedida e, pior, podia ter levado vários pacientes 
indiretamente à morte. Ele entreouvira Maison chamando-o de 
carniceiro. Talvez, olhando para trás, ele tivesse sido precipitado. 
Se tivesse sido bem-sucedido, porém, sabia que teria sido elogia-
do por sua ousadia e visão. Seus flertes incessantes e os enganos 
que necessariamente os acompanhavam eram escândalos privados 
e publicamente ignorados. Ele ainda podia chocar até a si mesmo 
— a facilidade, a alacridade, com que podia mentir e manipular e 
enganar —, e sua própria autoestima era, do modo como sentia, 
realisticamente baixa. Essa não era sua única vaidade, mas estava 
entre as mais tolas.
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Mesmo na sua idade — havia completado setenta e sete anos 
na semana anterior —, ele estava confuso com o que sua natureza 
havia forjado em sua vida. Afinal, compreendia que o mesmo deste-
mor, a mesma recusa em aceitar convenções, o mesmo prazer com 
jogos e sua mesma fome desesperada de ver até onde conseguiria 
empurrar uma situação que, nos campos, o havia impelido a aju-
dar os outros também o tivessem impelido aos braços de Lynette 
Maison, a mulher de seu amigo próximo, Rick Maison, membro do 
conselho do Colégio de Cirurgiões, um homem brilhante, eminente 
e absolutamente tedioso. E aos braços de mais algumas outras. No 
prefácio que estivera escrevendo naquele dia, ele de certo modo 
esperava — sem torná-lo aborrecido com revelações desnecessárias 
— finalmente corrigir essas coisas com honestidade e humildade, 
restabelecer o papel do que ele realmente fora, o de um médico, 
nada mais nada menos, e restaurar a merecida lembrança dos mui-
tos que foram esquecidos, concentrando-se mais neles do que em 
si próprio. Em algum lugar, ele sentia que isso era um ato necessá-
rio de correção e contrição. Em algum lugar ainda mais profundo, 
temia que esse autoaviltamento, essa humildade, só reverteriam 
ainda mais a seu favor. Ele estava encrencado. Seu rosto estava em 
toda parte, mas ele já não conseguia ver o rosto deles.

E eu me torno um nome, ele disse.
Quem?
Tennyson.
Nunca ouvi.
“Ulisses.”
Ninguém mais lê.
Ninguém lê mais nada. Acham que Browning é um revólver.
Pensei que era só Lawson para você.
É. Quando não é Kipling ou Browning.
Ou Tennyson.
Eu sou parte de tudo que conheci.
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Você inventou isso, ela disse.
Não. É bem… qual é a palavra?
Apropriado?
Isso.
Você consegue recitar tudo isso, disse Lynette Maison, corren-

do a mão pela coxa flácida dele. E muito mais. Mas não consegue 
se lembrar da face de um homem.

Não.
Vieram-lhe a mente Shelley sobre a morte, e Shakespeare. 

Eles lhe ocorreram espontaneamente, e eram tão parte de sua vida 
agora quanto sua vida. Como se uma vida pudesse ser contida num 
livro, numa sentença, em algumas palavras. Palavras tão simples. 
Vieste a um banquete da morte. O pálido, o frio e o enluarado sor-
riso. Ah, esses antigos.

A morte é nosso médico, ele disse. Ele achava maravilhosos os 
mamilos dela. Um jornalista no jantar aquela noite havia lhe per-
guntado sobre os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki.

Uma, talvez, o jornalista disse. Mas duas? Por que duas?
Eles eram monstros, disse Dorrigo Evans. Você não entende nada.
O jornalista perguntou se as mulheres e as crianças também 

eram monstros. E seus filhos ainda não nascidos?
A radiação, disse Dorrigo Evans, não afeta gerações subse-

quentes.
Mas não era essa a pergunta e ele sabia, e, de mais a mais, não 

sabia se os efeitos da radiação eram transmitidos. Alguém, muito 
tempo antes, lhe havia dito que não eram. Ou que eram. Era difícil 
lembrar. Ultimamente ele se apoiava no pressuposto cada vez mais 
frágil de que o que ele dizia estava correto, e o que estava correto 
era o que ele dizia.

O jornalista disse que havia feito uma matéria com sobrevi-
ventes, os havia encontrado e filmado. Seu sofrimento, ele havia 
dito, era terrível e para toda vida.
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Não é que você não sabe nada sobre a guerra, jovem, Dorrigo 
Evans havia dito. É que você aprendeu uma coisa. E a guerra são 
muitas coisas.

Dorrigo havia se afastado. E depois retornado.
A propósito, você canta?
Agora Dorrigo tentava apagar da lembrança aquela conversa la-

mentável, desajeitada, francamente embaraçosa, como sempre fazia, 
na carne, e acomodou um mamilo de Lynette entre dois dedos. Mas 
seus pensamentos permaneceram distantes. O jornalista certamente 
faria sucesso com a história para todo o sempre, sobre o herói de 
guerra que não passava de um velho tolo e senil, belicista e amante 
das armas nucleares que acabara perguntando se ele cantava!

Mas alguma coisa no jornalista o fez lembrar Darky Gardi-
ner, embora ele não soubesse dizer o quê. Não seu rosto, nem seus 
modos. Seu sorriso? Sua bochecha? Sua ousadia? Dorrigo se abor-
recera com ele, mas admirava sua recusa a se curvar à autoridade 
da celebridade de Dorrigo. Alguma coerência interna — integrida-
de, talvez. Uma insistência na verdade? Ele não saberia dizer. Não 
poderia apontar para um tique que fosse familiar, um gesto, um 
hábito. Uma estranha vergonha surgiu em seu íntimo. Talvez tives-
se sido tolo. E estivesse errado. Não tinha mais certeza de nada. 
Talvez, desde aquele dia do espancamento de Darky, ele não tivesse 
certeza de nada.

Serei um monstro carniceiro, ele sussurrou na concha coralina 
da orelha dela, um órgão das mulheres que ele considerava indes-
critivelmente comovente com seu vórtice macio, espiralado, e que 
sempre lhe parecera um convite à aventura. E beijou com extrema 
suavidade o lobo da orelha da moça.

Você devia dizer o que pensa com suas próprias palavras, disse 
Lynette Maison. Palavras de Dorrigo Evans.

Ela tinha cinquenta e dois anos, estava além da idade de pro-
criar, mas não de cometer loucuras, e se desprezava pelo domínio 
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que o velho tinha sobre ela. Sabia que ele tinha não somente uma 
esposa, mas outra mulher. E, suspeitava, uma ou duas outras. Fal-
tava-lhe até a glória sensual de ser sua única amante. Ela não se 
compreendia. Ele tinha o ranço da idade. Seu peito afundava em 
mamilos murchos; seu coito não era confiável, mas ela o conside-
rava estranhamente íntegro de uma maneira que desafiava a razão. 
Com ele, ela sentia a segurança inexpugnável de ser amada. Mas 
sabia, contudo, que uma parte dele — a parte que ela mais deseja-
va, a parte que era a luz nele — continuava elusiva e desconhecida. 
Em seus sonhos Dorrigo estava sempre levitando algumas polega-
das acima dela. Em mais um dia ela se entregara a raiva, acusações, 
ameaças e frieza no trato com ele. Tarde da noite, porém, deitada 
ao seu lado, ela não desejava mais ninguém.

Havia um céu carregado, ele estava dizendo, e ela podia senti-
-lo se preparando mais uma vez para se levantar. Ele estava sempre 
se afastando, ele prosseguiu, como se também não pudesse perma-
necer.

7.

Quando eles chegaram ao Sião, no início de 1943, havia sido dife-
rente. Em primeiro lugar, o céu era vasto e límpido. Um céu familiar, 
ou assim ele pensou. Era a estação seca, as árvores estavam desfo-
lhadas, a selva, aberta, a terra, poeirenta. Depois, havia um pouco 
de comida. Não muito, não o suficiente, mas a inanição ainda não 
havia se imposto e a fome ainda não vivia na barriga e no cérebro dos 
homens como uma coisa enlouquecedora. Nem seu trabalho para os 
japoneses havia se tornado a loucura que os mataria como moscas. 
O trabalho era duro, mas no começo não era insano.

Quando Dorrigo Evans baixou os olhos, foi para ver uma linha 
reta de estacas de topógrafo marteladas no chão por engenheiros do 
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Exército Imperial Japonês, a fim de marcar o trajeto de uma ferrovia 
cujo traçado se afastava de onde ele estava — à frente de um grupo 
de prisioneiros de guerra silenciosos. Eles foram informados pelos 
engenheiros japoneses que as estacas percorriam uma linha de qua-
trocentos e quinze quilômetros do norte de Bangkok até a Birmânia.

Elas demarcavam o traçado de uma grandiosa ferrovia que ain-
da era apenas uma série de planos limitados, ordens aparentemente 
impossíveis e grandes exortações da parte do Alto-Comando japo-
nês. Era uma ferrovia utópica, fruto de desespero e de fanatismo, 
feita tanto de mito e irrealidade quanto de madeira e ferro e das 
milhares e milhares de vidas que seriam sacrificadas no ano se-
guinte para construí-la. Mas qual realidade foi feita algum dia por 
realistas?

Eles recebiam machados cegos e cordas de cânhamo podres, e 
com eles seu primeiro trabalho: derrubar, cavar e limpar um quilô-
metro de árvores de teca gigantes que cresciam ao longo do percur-
so planejado da ferrovia.

Meu pai costumava dizer que os jovens nunca fazem a sua par-
te, disse Jimmy Bigelow, batendo com o indicador no fio dentado e 
cego do machado. Gostaria que o filho da puta estivesse aqui agora.

8.

E depois, ninguém realmente se lembrará disso. Como os maiores cri-

mes, será como se nunca tivesse acontecido. O sofrimento, as mortes, 

a tristeza, a abjeta, a patética gratuidade desse imenso sofrimento de 

muitos. Talvez tudo exista somente dentro destas páginas e das pági-

nas de alguns outros livros. O horror pode ser contido dentro de um 

livro, receber forma e significado. Na vida, porém, o horror não tem 

mais forma do que significado. O horror simplesmente é. E, enquanto 

ele reina, é como se não houvesse nada no universo que não o seja.
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A história por trás deste livro começa em 15 de fevereiro de 

1942, quando um império termina com a queda de Cingapura e ou-

tro surge. Mas, em 1943, o Japão, no limite de sua capacidade e 

carente de recursos, está perdendo, e a necessidade dessa ferrovia se 

torna aguda. Os Aliados estão abastecendo com armamento o Exér-

cito Nacionalista de Chang Kai-shek, na China, através da Birmâ-

nia, e os americanos controlam os mares. Para cortar essa linha de 

suprimentos crucial para seu inimigo chinês e tomar a Índia através 

da Birmânia — como seus líderes agora loucamente sonham —, o 

Japão precisa alimentar suas forças birmanesas com homens e mate-

riais por terra. Mas não tem nem o dinheiro nem as máquinas para 

construir a necessária ferrovia. Nem tempo tampouco.

A guerra, porém, tem sua própria lógica. O império japonês 

acredita que vencerá — o indomável espírito japonês, aquele espírito 

que o Ocidente não tem, aquele espírito que ele invoca e compreende 

como a vontade do imperador; é esse espírito que o Japão acredita que 

prevalecerá até sua vitória final. E, para ajudar tal espírito indomável, 

para cooperar com essa crença, o império tem a sorte de ter escravos. 

Centenas de milhares de escravos, asiáticos e europeus. E entre seus 

números estão vinte e dois mil prisioneiros de guerra australianos, a 

maioria dos quais se rendeu na queda de Cingapura por necessidade 

estratégica, antes mesmo de a luta ter propriamente começado. Nove 

mil deles seriam enviados para trabalhar na ferrovia. Quando, em 25 

de outubro de 1943, a locomotiva a vapor C 5631 percorre o trecho 

construído da Ferrovia da Morte — o primeiro comboio a fazê-lo —, 

rebocando seus três vagões de dignitários japoneses e tailandeses, ela 

passa por intermináveis leitos de ossos humanos, que incluem os res-

tos mortais de um em cada três desses australianos.

Hoje a locomotiva a vapor C 5631 é orgulhosamente exibida 

no museu que faz parte do memorial nacional extraoficial da guer-

ra do Japão, o Santuário Yasukuni, em Tóquio. Além da locomotiva 

C 5631, o santuário contém o Livro das almas. Este lista mais de dois 
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milhões de nomes daqueles que morreram a serviço do imperador 

do Japão em guerras entre 1867 e 1951. Com a guarda do Livro das 

almas nesse local sagrado vem a absolvição de todos os atos infames. 

Entre esses muitos nomes estão os de 1.068 homens condenados e 

executados por crimes de guerra após a Segunda Guerra Mundial. 

E entre esses 1.068 nomes de criminosos de guerra executados estão 

alguns que trabalharam na Ferrovia da Morte e foram julgados cul-

pados por maus-tratos a prisioneiros de guerra.

Na placa diante da locomotiva C 5631 não há menção a isso. 

Tampouco há menção ao horror da construção da ferrovia. Não há 

os nomes das centenas de milhares que morreram construindo essa 

ferrovia. E não há nem sequer uma contagem consensual dos que 

morreram na Ferrovia da Morte. Os prisioneiros de guerra Aliados 

eram apenas uma fração — cerca de sessenta mil homens — dos 

que trabalharam como escravos nesse projeto faraônico. Ao seu lado 

estavam 250 mil tâmeis, chineses, javaneses, malaios, tailandeses 

e birmaneses. Ou mais. Alguns historiadores dizem que cinquenta 

mil desses trabalhadores escravos morreram, alguns dizem cem mil, 

alguns duzentos mil. Ninguém sabe.

E ninguém jamais saberá. Seus nomes já foram esquecidos. 

Não há um livro para suas almas perdidas. Que eles tenham este 

fragmento.

então Dorrigo evans havia concluído, mais cedo naquele dia, 
seu prefácio ao livro de ilustrações de Guy Hendricks sobre cam-
pos de prisioneiros de guerra, tendo pedido a sua secretária para 
não ser perturbado por três horas para poder terminar uma tarefa 
que fora incapaz de completar durante muitos meses e que agora 
estava consideravelmente atrasada. Mesmo depois de terminado, 
ele sentiu que o prefácio era mais uma tentativa fracassada de ele 
próprio compreender o que tudo aquilo significava, servindo como 
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uma introdução para outros que pudessem simplesmente explicar 
a Ferrovia da Morte.

Seu tom, ele sentia, era a um só tempo óbvio demais e muito 
pessoal; de algum modo, ele trouxera à sua mente as questões que 
não conseguira resolver em toda sua vida. Havia tantas coisas em 
suas lembranças e, de certo modo, ele não conseguira perceber ne-
nhuma delas no papel. Tantas coisas, tantos nomes, tantos mortos, 
e, no entanto, um nome ele não poderia escrever. Havia esboçado 
no começo do prefácio uma descrição de Guy Hendricks e uma es-
pécie de esboço dos eventos do dia em que ele morreu, incluindo a 
história de Darky Gardiner.

Mas sobre o detalhe mais importante desse dia ele não havia 
escrito nada. Dorrigo contemplou seu prefácio, escrito, como sem-
pre, com sua tinta verde habitual, com a simples esperança, não 
obstante culposa, de que, no abismo que havia entre seu sonho e 
seu fracasso, pudesse haver alguma coisa que valesse a pena ser 
lida, e a verdade pudesse ser sentida.

9.

Por uma boa razão, os prisioneiros de guerra se referem à lenta des-
cida à loucura que se seguiu com duas simples palavras: a Linha. Para 
todo o sempre, havia para eles dois tipos de homens: os que estavam na 
Linha e o restante da humanidade, que não estava. Ou, talvez, somente 
um tipo: os homens que sobreviveram à Linha. Ou, talvez, no fim das 
contas, até isso seja inadequado: Dorrigo Evans era assombrado cada vez 
mais pelo pensamento de que eram somente os homens que morreram 
na Linha. Ele temia que apenas neles houvesse a terrível perfeição de 
sofrimento e sabedoria que tornava alguém completamente humano.

Olhando para trás, para as estacas da ferrovia, Dorrigo Evans 
percebia que havia em torno delas muita coisa incompreensível, in-
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comunicável, ininteligível, inimaginável, indescritível. Fatos sim-
ples explicavam as estacas. Mas eles não transmitiam nada. O que 
é uma linha, ele se perguntou, a Linha? Uma linha era algo que 
ia de um ponto a outro — da realidade à irrealidade, da vida ao 
inferno —, “comprimento sem largura”, como ele se lembrava de 
Euclides descrevê-la na geometria para escolares. Um comprimen-
to sem largura, uma vida sem significado, a procissão da vida para a 
morte. Uma jornada para o inferno.

Em seu quarto no hotel Parramatta, meio século depois, Dor-
rigo Evans cochilou, se remexeu, sonhou com Caronte, o abjeto 
barqueiro que transporta os mortos para o inferno através do Estige 
pelo preço de um óbolo deixado em suas bocas. Em seu sonho, ele 
enunciou as palavras de Virgílio descrevendo o pavoroso Caronte: 
assustador e sujo, o rosto coberto de pelos desgrenhados, os olhos 
ferozes e chamejantes, e um manto imundo pendendo de um nó no 
seu ombro.

Na noite em que ele ali se deitara com Lynette Maison, tinha 
ao lado da cama, como sempre, não importa onde estivesse, um livro, 
tendo voltado ao hábito da leitura na meia-idade. Um bom livro, ele 
concluíra, nos deixa querendo relê-lo. Um grande livro nos compele 
a reler a própria alma. Esses livros eram raros para ele e, à medida 
que envelhecia, mais raros ficavam. Mesmo assim ele procurava 
mais uma Ítaca à qual ficasse para sempre ligado. Ele leu até tarde 
da noite. Quase nunca, de noite, olhava para qual fosse o livro, pois 
ele existia como um talismã ou um objeto de sorte — como um 
deus familiar que zelava por ele e o conduzia em segurança pelo 
mundo dos sonhos.

Seu livro naquela noite fora-lhe presenteado por uma delega-
ção de mulheres japonesas que viera se desculpar pelos crimes de 
guerra japoneses. Elas vieram com cerimônia e câmeras de vídeo, 
trouxeram presentes, e um desses era estranho: um livro de tradu-
ções de poemas de morte japoneses, resultado de uma tradição em 
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que poetas japoneses compõem um poema derradeiro. Ele o havia 
deixado na mesinha de cabeceira de madeira escura ao lado do seu 
travesseiro, alinhando-o cuidadosamente com sua cabeça. Acredi-
tava que os livros tinham uma aura que o protegia, que sem um 
deles ao seu lado, ele morreria. Dorrigo dormia alegremente sem 
mulheres. Jamais dormira sem um livro.

10.

Folheando o livro de manhã cedo, Dorrigo Evans fora seduzido 
por um poema. Em seu leito de morte, o poeta de haiku do século 
xviii, Shisui, havia finalmente atendido aos pedidos por um poema 
de morte pegando seu pincel, pintando seu poema e morrendo. No 
papel, os seguidores estupefatos de Shisui viram que ele havia pin-
tado um círculo.

O poema de Shisui rolou pelo subconsciente de Dorrigo Evans, 
um vazio contido, um mistério insondável, comprimento sem largura, 
a grande roda, eterno retorno: o círculo — antítese da linha.

O óbolo deixado na boca do morto para pagar o barqueiro.
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