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CAPÍTULO 1

Kowloon. A fervilhante extensão ﬁnal da China que não é parte do norte, exceto
em espírito... mas o espírito vai fundo e penetra pelas cavernas das almas dos
homens, sem qualquer consideração pelos aspectos práticos, duros e irrelevantes
das fronteiras políticas. A terra e a água são a mesma coisa, e é a vontade do
espírito que determina como o homem as usará... outra vez sem qualquer
consideração por abstrações como a liberdade inútil ou o conﬁnamento de que se
pode escapar. A preocupação é apenas com barrigas vazias, com as barrigas das
mulheres, as barrigas das crianças. S obrevivência. N ão há mais nada. Todo o resto
é estrume espalhado pelos campos inférteis.
Era o pôr-do-sol, e tanto em Kowloon como no outro lado de Victoria Harbor, na
ilha de Hong Kong, um manto invisível baixava gradativamente sobre o caos do dia
no território. O s estridentes Aiyas! dos mascates das ruas eram abafados pelas
sombras, enquanto negociações discretas nos níveis superiores das estruturas frias
e imponentes, de vidro e aço, que marcavam a silhueta da colônia terminavam com
acenos de cabeça e dar de ombros, e breves sorrisos de silenciosa aquiescência. A
noite estava chegando, anunciada por um ofuscante sol laranja, penetrando por
uma imensa, irregular e fragmentada muralha de nuvens a oeste — hastes bem
deﬁnidas de energia inﬂexível, prestes a mergulharem além do horizonte,
relutantes em permitirem que aquela parte do mundo esquecesse a luz.
Em breve a escuridão se estenderia pelo céu, mas não por baixo. A li, as luzes
feéricas de invenção humana iluminariam o mundo com fulgor — essa parte do
mundo em que a terra e a água são avenidas de acesso e conﬂito. E com o
interminável e estridente carnaval noturno, outros jogos começariam, jogos que a
raça humana deveria ter abandonado com a primeira luz da Criação. Mas não havia
vida humana então... e assim, quem podia registrar? Q uem sabia? Q uem se
importava? A morte não era uma mercadoria.
Uma pequena embarcação, o potente motor contrastando com o exterior em
péssimas condições, avançava em alta velocidade pelo Canal Lamma, contornando
a costa, em direção ao porto. Para um observador desinteressado, seria apenas
mais uma xiao wanju, o legado ao primogênito de um pescador outrora
insigniﬁcante que obtivera uma pequena fortuna... uma noite de sorte incrível no
mahjong, haxixe do Triângulo, jóias contrabandeadas de Macau, quem se

importava como? O ﬁlho poderia lançar suas redes ou transportar sua mercadoria
com mais eﬁciência, usando um hélice veloz em vez da vela lenta de um junco ou o
lento motor de uma sampana. Mesmo os guardas chineses da fronteira e as
patrulhas marítimas ao largo das praias de S henzhen Wan não disparavam contra
aqueles transgressores de menor importância; nada signiﬁcavam, e quem sabia
quantas famílias além dos N ovos Territórios no continente poderiam se beneﬁciar?
Podia ser até a família de um deles. A s doces ervas das colinas ainda podiam
encher as barrigas... talvez as deles mesmos. Q uem se importava? Q ue viessem. E
que fossem.
A pequena embarcação com a lona Bimini envolvendo os dois lados da cabine
de proa diminuiu a velocidade e ziguezagueou cautelosamente pela ﬂotilha
dispersa de juncos e sampanas, voltando aos apinhados atracadouros em
A berdeen. Uns após outros, os tripulantes dessas embarcações gritaram insultos
irados para a intrusa, seu motor insolente e sua esteira ainda mais insolente. Mas
todos se tornavam estranhamente silenciosos quando a agressiva intrusa passava;
alguma coisa sob a lona reprimia as súbitas explosões de fúria.
A embarcação disparou pelo corredor do porto, uma trilha
de água escura, agora margeado pelas luzes brilhantes da ilha de Hong Kong à
direita e de Kowloon à esquerda. Três minutos depois o motor de popa mudou de
maneira audível para o registro mais baixo, enquanto o costado passava devagar
por duas barcaças imundas atracadas, esgueirando-se para um espaço vazio no
lado oeste do Tsim S ha-tsui, o apinhado e valorizado cais de Kowloon. A s hordas
estridentes de mercadores, preparando suas armadilhas noturnas para os turistas,
não prestaram a menor atenção; era apenas mais uma jigi voltando da pescaria.
Quem se importava?
D epois, como já acontecera com os tripulantes das embarcações no canal, as
pessoas nos estandes mais próximos da insigniﬁcante intrusa, começaram a se
aquietar. Vozes excitadas silenciaram, em meio a estridentes ordens e contraordens, enquanto os olhos eram atraídos para um vulto subindo a escada escura e
oleosa para o píer.
Era um homem santo. O corpo estava envolto por um cafetã branco, que
acentuava a altura e a magreza... muito alto para um Zhongguo ren, talvez com
mais de um metro e oitenta. Mas pouco se podia ver do rosto, pois a túnica era
folgada e a brisa soprava o tecido branco pelas feições morenas, ressaltando o
branco dos olhos... olhos determinados, olhos fanáticos. Q ualquer um podia
perceber que não era um sacerdote comum. Era um heshang, um eleito, escolhido
pelos anciãos de muita sabedoria, que podiam perceber o conhecimento espiritual
interior de um jovem monge destinado a coisas mais elevadas. E não fazia mal que

um monge assim fosse alto e esguio, que tivesse olhos de fogo. Tais homens santos
atraíam atenção para si mesmos, para a sua presença — para seus olhos —, e a
decorrência era contribuições generosas, tanto por medo como por reverência;
principalmente por medo. Talvez aquele heshang viesse de uma das seitas místicas
que vagueavam pelas colinas e ﬂorestas de Guangze ou de uma fraternidade
religiosa das montanhas da distante Q ing Gaoyuan — descendentes, ao que se
dizia, de um povo dos longínquos Himalaias — sempre muito ostentosos e a que
geralmente se devia temer, pois poucos compreendiam os seus obscuros
ensinamentos. Eram ensinamentos versados em suavidade, mas com insinuações
sutis de agonia indescritível, caso suas lições fossem ignoradas. Havia agonia
demais na terra e na água... quem precisava de mais? A ssim, era melhor dar aos
espíritos, aos olhos de fogo. Talvez ficasse registrado. Em algum lugar.
O vulto de branco passou lentamente pelas multidões que se abriam à sua
frente no cais, passou pelo congestionado píer da S tar Ferry e desapareceu no
crescente pandemônio do Tsim S ha-tsui. O momento passara, os estandes
retomaram à sua histeria.
O sacerdote encaminhou-se para leste, pela S alisbury Road, até alcançar o
Peninsula Hotel, cuja elegância discreta estava perdendo a batalha contra o
ambiente ao redor. Virou para o norte pela N athan Road, seguindo até o começo da
Golden Mile, a rua das ruas, exuberante, em que multidões opostas clamavam por
atenção. Tanto os nativos quanto os turistas observavam o imponente homem
santo em sua passagem pelas lojas apinhadas e vielas abarrotadas de mercadorias,
discotecas de três andares e cafés eróticos, onde cartazes enormes e amadorísticos
apregoavam os encantos orientais, por cima de estandes que ofereciam as iguarias
fumegantes do dim sum. A ndou por quase dez minutos pelo carnaval esfuziante,
de vez em quando respondendo a olhares com ligeiros acenos de cabeça, duas
vezes sacudindo-a com ﬁrmeza ao dar ordens para o mesmo Zhongguo ren baixo e
musculoso, que alternadamente o seguia e depois o ultrapassava, com passos
rápidos, que pareciam de uma dança, virando-se para contemplar os olhos ardentes
à procura de um sinal.
O sinal veio — dois bruscos acenos de cabeça —, e o sacerdote virou-se e passou
pela entrada de cortina de contas de um cabaré ruidoso. O Zhongguo ren
permaneceu do lado de fora, a mão discretamente por baixo da túnica folgada, os
olhos correndo pela rua frenética, um lugar que não podia entender. Era uma
insanidade! Uma afronta! Mas ele era o tudi; protegeria o homem santo com sua
própria vida, por maior que fosse a agressão à sua sensibilidade
N o interior do cabaré, as intensas camadas de fumaça eram cortadas por luzes
coloridas errantes, a maior turbilhonando em círculos e se concentrando num

palco elevado, onde um grupo de rock ululava num frenesi ensurdecedor, uma
mistura incrível de punk e Extremo O riente. Calças pretas lustrosas, bem justas e
malfeitas, tremiam vertiginosamente em pernas compridas e esguias, por baixo de
blusões pretos de couro, sobre camisas brancas de seda abertas até a cintura, cada
cabeça raspada, cada rosto grotesco, pintados, para acentuar seu caráter oriental
essencialmente passivo. E como a enfatizar o conﬂito entre O riente e O cidente, a
música dissonante parava de vez em quando, de maneira inesperada, e aﬂoravam
os acordes melancólicos de uma melodia chinesa simples, enquanto os vultos se
enrijeciam sob o bombardeio turbilhonante dos refletores.
O sacerdote permaneceu imóvel por um momento, contemplando a sala vasta e
apinhada. D iversos fregueses, em graus variados de embriaguez, ﬁtaram-no das
mesas. Vários rolaram moedas em sua direção antes de se virarem para o outro
lado, uns poucos se levantaram, largaram dólares de Hong Kong ao lado de seus
drinques e se encaminharam para a porta. O heshang estava causando efeito, mas
não o desejado pelo homem obeso, de smoking, que se aproximou dele.
— Posso servi-lo em alguma coisa, Homem S anto? — indagou o gerente do
cabaré.
O sacerdote inclinou-se para a frente e sussurrou no ouvido do homem,
pronunciando um nome. O s olhos do gerente se arregalaram, ele fez uma
reverência e depois gesticulou para uma mesa pequena, junto à parede. O
sacerdote acenou com a cabeça em agradecimento e acompanhou o gerente até a
cadeira, enquanto os fregueses próximos olhavam, contrafeitos. O gerente inclinouse e disse, com uma reverência que não sentia:
— Gostaria de tomar algum refresco, Homem Santo?
— Leite de cabra, se por acaso tiver. S e não, água pura será mais do que
suficiente. E obrigado.
— É um privilégio do estabelecimento.
O gerente fez outra reverencia e afastou-se, tentando deﬁnir o dialeto lento e
suave que não conseguia identiﬁcar. Mas não importava. A quele sacerdote alto, de
túnica branca., tinha negócios a tratar com o laoban, e isso era tudo o que
importava. Chegara mesmo a pronunciar o nome do laoban, um nome raramente
falado na Golden Mile. N aquela noite em particular, o poderosotaipan estava ali..,
numa sala que não admitiria publicamente conhecer. Mas não cabia ao gerente
informar ao laoban que o sacerdote se encontrava no cabaré; o homem de túnica
deixara isso bem claro. I nsistira que naquela noite a priva cidade devia ser
absoluta. Q uando o augusto taipan desejasse recebê-lo, um homem viria encontrálo. E assim tinha de ser; era a maneira do discreto laoban, um dos mais ricos e
ilustres taipans de Hong Kong.

— Mande um garoto da cozinha sair à rua para providenciar leite de cabra —
ordenou o gerente asperamente ao responsável pelo andar. — E diga a ele para se
apressar. A existência de sua fétida prole vai depender disso.
O homem santo permaneceu sentado à mesa, passivamente, os olhos ardentes
agora mais suaves, observando a atividade insensata, ao que tudo indicava sem
condenar nem aceitar, mas apenas com a compaixão de um pai a contemplar ﬁlhos
desgarrados.
A bruptamente, através das luzes em movimento, houve uma claridade
intrometida. A várias mesas de distância, um fósforo forte se acendeu e apagou.
D epois outro e ﬁnalmente um terceiro, este último levantado para uma cigarrilha
preta e comprida. A sucessão de clarões de fósforos atraiu a atenção do sacerdote.
Virou a cabeça lentamente na direção da chama, ﬁxando-se no chinês solitário,
barbudo e rudemente vestido que se desenhava na fumaça. O s olhos se
encontraram; o aceno de cabeça do homem santo foi quase imperceptível, mal
chegou a ser um movimento? sendo correspondido por um gesto também quase
indefinível, enquanto o fósforo se extinguia.
S egundos depois, a mesa do fumante rudemente vestido pegou fogo, e as
chamas se elevavam da superfície, espalhando-se depressa por todos os artigos de
papel que ali estavam — guardanapos, cardápios, cestas de dim sum, em erupções
isoladas de desastre em potencial. O desgrenhado chinês gritou e virou a mesa,
com o maior estardalhaço, enquanto garçons corriam, berrando, na direção das
chamas. Fregueses por todos os lados se levantaram, enquanto o fogo no chão —
ﬁletes de chamas azuis — inexplicavelmente se espalhava em torno dos pés a
baterem. O pandemônio aumentou, enquanto as pessoas tentavam apagar as
pequenas fogueiras com toalhas de mesa e aventais. O gerente e seus assistentes
gesticulavam freneticamente, gritando que estava tudo sob controle, o perigo já
passara. O conjunto de rock passou a tocar com uma intensidade ainda maior,
tentando atrair a multidão de volta à sua órbita, afastando-a da área do pânico que
já definhava.
E, de repente, houve um distúrbio ainda maior, uma erupção mais violenta.
D ois empregados do cabaré colidiram com o Zhongguo ren em trajes esfarrapados,
cuja negligência e fósforos enormes haviam causado o incêndio. Ele reagiu com
cuteladas rápidas de Wing Chun — as mãos rígidas acertando em omoplatas e
gargantas — enquanto os pés acertavam em barrigas, jogando os dois shi-ji para
cima dos fregueses ao redor. A agressão física aumentou o pânico, o caos. O
corpulento gerente, agora gritando, tentou intervir e também caiu, atordoado por
um pontapé bem colocado nas costelas. O Zhongguo ren barbudo pegou então uma
cadeira e jogou-a contra os vultos que berravam perto do homem caído, enquanto

três outros garçons se metiam na confusão, em defesa de seu Zongguan. Homens e
mulheres que apenas poucos segundos antes se limitavam a gritar passaram agora
a sacudir os braços, agredindo qualquer um e todos que estivessem próximos. O
grupo de rock atingiu seu limite máximo, a dissonância frenética à altura da cena.
O tumulto era total, e o atarracado camponês olhou para o outro lado da sala, na
direção da mesa pequena junto da parede. O sacerdote desaparecera.
O Zhongguo ren barbudo pegou uma segunda cadeira e espatifou-a contra uma
mesa próxima, depois sacudiu uma perna quebrada para a multidão. N ão faltava
muito agora, mas aqueles poucos momentos eram cruciais.
O sacerdote passou pela porta do outro lado, na parede ao lado da entrada do
cabaré. Fechou-a depressa, ajustando os olhos à semi-escuridão do corredor
comprido e estreito. O braço direito estava rígido por baixo das dobras da túnica
branca, o esquerdo estendido em diagonal pela cintura, também oculto pelo pano
branco. N o ﬁm do corredor, a não mais que sete ou oito metros, um homem
surpreso afastou-se abruptamente da parede, a mão direita enﬁada sob o paletó
para sacar, de um coldre invisível no ombro, um revólver enorme e de grosso
calibre. O homem santo acenou com a cabeça, devagar, impassível, repetidamente,
enquanto se adiantava, em passos graciosos, apropriados a uma procissão religiosa.
— Amita-fo, Amita-fo — murmurou ele suavemente, várias vezes, enquanto se
aproximava do homem. — Tudo é sereno, tudo é paz, os espíritos assim querem.
— Jou matyeh? — O guarda estava ao lado de uma porta; empurrou a arma para
a frente e acrescentou, no cantonês gutural de quem foi criado nos povoados do
norte. — Está perdido, sacerdote? O que está fazendo aqui? S aia! N ão pode entrar
aqui!
— Amita-fo, Amita-fo...
— Saia! Agora!
O guarda não teve qualquer chance. O sacerdote puxou, das dobras na cintura,
uma faca de gume duplo, ﬁna como uma navalha. Passou-a pelo pulso do homem,
quase separando do braço a mão que empunhava a arma, e depois passou a lâmina,
com precisão cirúrgica, pela garganta de seu oponente; ar e sangue esguicharam, a
cabeça foi arremessada para trás, numa massa de vermelho brilhante. O guarda
caiu ao chão, já um cadáver.
S em a menor hesitação, o sacerdote-assassino guardou a faca manchada de
sangue na túnica e do lado direito tirou uma pequena metralhadora Uzi, o pente
curvo com mais munição do que precisaria. Levantou o pé e lançou-o contra a porta
com a força de um tigre das montanhas, depois correu para o interior, ao encontro
do que sabia estar ali.
Cinco homens — Zhongguo ren — estavam sentados em torno de uma mesa,
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