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O percurso do Capitão Garcez a custo se acha nesses dilapidados calhamaços, 
inventariadores dos sucessos dos que serviram nas Forças Armadas, e que 
terminaram os dias a pedir esmola, a desempenhar o cargo de porteiro de algum 
condomínio fechado ou a projectar o futuro na base da jantarada que anualmente 
reúne o pessoal decrépito da sua unidade. E os jornais do seu tempo, tanta vez 
apodrecendo no bolor de um sótão de província, permanecem inatingíveis pela falta de 
paciência de quem pretende estudar os passos dos bravos em desgraça. Terão 
porventura circulado aerogramas, a descrever-lhe as impetuosas proezas, subscritas 
pela admiração inescondível, e não raro pela calada repugnância, mas bem sabemos 
que destino levariam esses documentos, ora despachados para o contentor com o lixo 
reunido antes de se mudar para a casa nova, ora incinerados por um antigo soldado 
que nas vésperas do casamento resolveu com a noiva desfazer-se da 
correspondência de namoro. O Capitão Garcez vai assim perdendo o tal rosto, 
imobilizando-se a seguir na massa fosca das noitadas de whisky do remoto 
destacamento no mato. 
 
Continuo a observar a foto dos idos da campanha, não tanto porque dela espere obter 
mais do que aquilo que deduzi já, o apagado facies do Capitão Garcez, alferes na 
altura, debaixo do cabelo liso e ruço claro, e na palidez que o distingue dos 
companheiros. Vou meditando no que o meu informador depreende do jogo 
fisionómico que lhe proponho, tão relevante para ele como o dele para mim, e de 
idêntica forma à mercê de suspeitas e traições. Apercebe-se da curiosidade com que 
lhe persigo o desvio da vista, e da minúcia com que lhe inventario os bibelots expostos 
na biblioteca, babushkas alinhadas em progressão aritmética, e miniaturas de teares e 
caldeiras, óbvios mementos das peregrinações a Leste, promovidas pelo partido da 
esquerda bem-comportada de que foi militante. E não deixará de reparar ainda no 
modo como lhe espio o gesto de selecção dos clichés da caixinha, futurando que será 
meu objectivo, e a mais do que a simples escrita de uma história, comprometê-lo por 
desmandos que, não transcendendo todavia a sua inicial responsabilidade, lhe pesam 
hoje como infames nas madrugadas de insónia. Ao devolver-lhe o retrato amachucado 
do quarteto com uma palhota atrás, terá porventura entendido o meu sorriso, não 
como aceno cortês de gratidão, mas como cínica ameaça, resultante do facto de 
conhecer eu muita, muita coisa que ele preferiria manter em silêncio. Desce a 
escuridão para além da vidraça, e o clarão da lâmpada denuncia com acrescida 
clareza quanto guardamos, ele e eu, nas algibeiras mais secretas das intenções que 
nos movem. 
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