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Passado um mês da minha chegada, vi-me forçado a comprar um cavalo, porque na Mongólia 

ninguém anda sem cavalo. As grandes distâncias a cumprir entre povoações (na verdade mais 

acampamentos que povoações), que nunca sabemos exactamente onde estão porque mudam de sítio 

constantemente, deixavam-me atormentado, inquieto e exausto. Se apanhava uma boleia com um 

camionista, por exemplo, e me acontecia detestar esse camionista, desejava a todo o momento sair 

pela janela fora, salvar-me sozinho, correndo para trás de uma colina, daquele pesadelo feito de 

desconfiança e desconforto. Não adormecia, com medo de ser assaltado; vigiava permanentemente 

a bolsa de rede por cima das nossas cabeças, onde estava guardada a caçadeira; e se desejava 

inflamadamente fugir, tinha também pânico de que me deixassem abandonado no meio da estrada. 

Mas se me entendia com o camionista, as coisas também não eram lá muito diferentes. Descobri 

então que eram os céus da Mongália que não gostavam da dependência: tinham-se habituado a 

homens livres e desprezavam os vassalos. Como o cavalo é a liberdade de um mongol, comprei um 

cavalo. 

Pensando bem, e porque não sou mongol, talvez fora melhor comprar uma mota. Mas uma mota 

faz barulho e tem de ser abastecida em estranhas cidades de arquitectura estalinista que 

interrompem (muito de vez em quando) a estepe. Ora, precisamente o que era então a minha única 

alegria era chegar às aldeias de pano cuja barulheira de cores vivas me fazia sentir cheio de ar nos 

pulmões, pairando um ou dois bons palmos acima do solo. Então era feliz. Os mongóis, claro, riam-

se do pobre de mim como doidos, ao verem que não tivera ciência para escolher um bom cavalo. 

Mas acabei por considerar o estrangeiro ignorante uma excelente personagem, que me servia 

melhor do que qualquer outra que eu tivesse tido o trabalho de inventar. Pôr as pessoas a rir é 

sempre melhor que nada – e às vezes é melhor do que qualquer outra coisa. 

O meu cavalo era, de facto, velho e lento, mas eu respirava a liberdade mongol. Não perdera, 

apesar disso, a mania (ocidental) de imaginar como poderia ser feito um mapa das aldeias nómadas, 

actualizado semanalmente e pregado em entroncamentos seleccionados de todo o país. Era um 

projecto impossível que me ocupava horas e horas de devaneio. 

Estava eu nisto quando me chamaram: – fantasma; eh, fantasma! (Na China chamam fantasmas 

aos europeus, mas ali nunca tal tinha ouvido.) – Vai ter com o xamã agora, que ele quer falar-te. 

Fui. Percebia então pouco mongol, mas os xamãs... percebe-se sempre o que eles dizem. 

– Olha, pá – disse o xamã –, tive hoje uma visão engraçadíssima e tenho quase a certeza de que 

com um dos teus: uma mulher da tua família, não sei exactamente se tua irmã, se tua prima, se tua 



antiga mulher. Isto aconteceu há pouco, mas lá, onde a minha visão se deu, era agora noite. Estavam 

muitos brancos numa casa grande a comemorar o fim do vosso ano. Um homem estava a cortejar 

esta tua parente. Bebiam todos e estavam divertidos. Quando o ano passou, as luzes apagaram-se, e 

todos pensaram que era de propósito. Mas não era. Ficaram apagadas muito tempo, e a tua parente 

pôde fugir do tal homem, que a aborrecia. Foi-se embora com outro num automóvel. O automóvel 

sabia a data mas estava atrasado e parou a meio do caminho. Chovia, e eles estavam lá dentro ainda 

agora, a fazer aquilo no meio da chuva. 

Na verdade, o xamã ria e as lágrimas corriam-lhe pela cara abaixo, e toda a gente riu também 

com vontade; a mulher que foge, o amor dentro do carro, a festa elegante do fim-de-ano, era tudo 

demasiado bizarro para eles. A menção àquilo, então, foi de morte. 

Eu quis saber e perguntei ao xamã o que se passava. – Tens de perguntar ao xamã do clã mais 

próximo. Eu só vejo factos passageiros, lampejos. Às vezes são muito importantes; outras vezes não 

são importantes. O xamã do clã vizinho (disse o nome do clã) vê a paisagem toda, mas eu é que 

vejo o musgo na árvore. 

Enquanto me dirigia para a aldeia seguinte estava não só preocupado em saber com quem se 

passara aquela estranha história mas também absolutamente estupefacto (e um pouco orgulhoso) 

comigo próprio. Tinha deixado passar o ano sem dar por nada! E melhor que isso: não era um ano 

qualquer, ou, melhor, não era só o ano. Era o século, o milénio e por aí afora. 

– Sei ao que vens, o meu irmão comunicou-mo mal saíste da aldeia – disse o outro xamã. – A 

história não é tão divertida como ele pensa. Estão todos muito preocupados. As rádios todas 

começaram sem cessar a falar disso, depois muitas deixaram de dar som. Os automóveis mais novos 

pararam, só os velhos andam. Os vendedores não vendem. As moedas de plástico não compram. A 

carne está a apodrecer nos grandes talhos. A luz não voltou. 

– O que é que dizem as rádios, xamã? 

O xamã revirou os olhos e começou a falar como fazem os xamãs em transe, com um som grave 

e arrastado que sai de antes das cordas vocais, repetindo sincopadamente: “Hirtu.” “Sauzã.” 

“Bâghe.” – É mongol?, perguntei. – Não sei o que é nem sei porque se passam estas coisas. Terás de 

perguntar ao xamã das causas, na aldeia depois do vale. Eu é que vejo as coisas. Ele não vê nada. 

Eu, sim. Mas ele sabe explicar. 

Mesmo borrado de medo como fiquei, mesmo esforçando o cavalo, este pobre coitado só 

chegou à aldeia do terceiro xamã uma semana depois. Contei-lhe tudo o que me tinham dito os 

outros dois xamãs. Abandonando a habitual quietude dos velhos mongóis, gritou para um rapazito 

que chamasse o conselho da aldeia. Depois começou a falar de forma solene. 

– Quando chega o eclipse, aquele que estava fechado na caverna começa a ver melhor do que o 

que andava à luz do dia. Agora chegou a altura em que vamos começar a ser invejados. Não é só os 



brancos. Todos – os brancos, os amarelos, os pretos – todos os que vivem nas cidades, os que têm luz 

de noite, os que matam os animais e os comem um ano depois, todos os que andam nos aviões que a 

gente vê passar. Os xamãs dos outros clãs – perguntem forasteiro – não percebem nada. Eu sei a 

causa. As máquinas que pensam são a causa. As mais velhas dessas máquinas morreram. As que não 

pensam têm dentro delas pequenas carraças pensantes que as deixam entrevadas. O xamã do outro 

lado do vale ouviu falar a palavra, mas não sabia o que era. Eu sei que é “o insecto dos dois mil 

anos de idade”. E sei que ainda podemos nós sofrer com isto, porque eles vão ficar como lobos 

esfaimados na noite. 

Calou-se, triunfante. Quanto a mim, a preocupação com o resto do mundo desvanecera-se com a 

vontade de comer e dormir, que era então o que eu queria mais que tudo. Mas quando ouvi aquilo, 

fiquei ao mesmo tempo boquiaberto e um pouco aliviado. Enervadamente, tremendo, pedi palavra e 

tentei explicar tudo, em péssimo mongol misturado de palavras estrangeiras, trôpego e apressado, 

sem cuidar se me entendiam ou não. 

– Já sei o que é, membros do conselho. Os nossos xamãs já tinham previsto isto, mas não se 

sabia o que ia acontecer. Os computadores chegam ao ano noventa e nove e passam para o zero, não 

para o dois mil (comecei a ver que ninguém me entendia, mas continuei). Não é um insecto. Não 

são carraças. São chips... Vocês não sabem o que são, mas as máquinas todas têm-nos implantados. 

Os microondas têm, os frigoríficos têm, as caixas multibanco têm, as centrais eléctricas têm, os 

aviões têm... 

Cada vez me lembrava de mais coisas. Ninguém entendeu nada, mas via-se logo que o meu 

discurso tinha efeito. O conselho estava silencioso e parecia aterrado.

– Xamã, pode ser uma catástrofe, mas também pode ser temporário. Uma semana, duas, um 

mês, não sei. Pode não ser nada. Não sabes quanto tempo vai durar? 

O gesto do xamã foi levemente irritado. Vi ali que tinha ficado agastado com o facto de a minha 

explicação parecer mais conhecedora que a sua, ainda que ninguém a tivesse entendido. Levantou-

se e disse-me assim: 

– Durações não é comigo, não sei nada disso. Durações é com o xamã de depois do rio. 
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