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17 de março de 1908
Washington, D. C.

O ArsenAl dA MArinhA, em Washington, dormia como uma cidade antiga 
guardada por muros compactos e um rio. Alguns funcionários idosos o vi‑
giavam, arrastando ‑se entre os sensores de tempo elétricos, que registravam 
suas rondas por entre as fábricas, depósitos, oficinas e alojamentos. Do lado 
de fora do perímetro, elevava ‑se uma colina com as casas dos operários na 
semiescuridão. O domo do Capitólio e o monumento a Washington coroa‑
vam o cenário, cintilando sob a Lua cheia como formações de gelo polar. 
Um apito soou. Um trem aproximava ‑se, expelindo vapor e badalando seu sino.

As sentinelas do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha americana 
abriram o Portão Ferroviário Norte.

Ninguém viu Yamamoto Kenta escondido sob o vagão ‑plataforma de 
Baltimore e Ohio, que a locomotiva empurrava para dentro do estaleiro.  
As rodas do vagão gemiam sob o peso da carga de chapas de blindagem de 
355 milímetros proveniente de Bethlehem, Pensilvânia. Os guarda ‑freios 
acoplaram o vagão em um ramal lateral e a máquina retrocedeu.

Yamamoto esgueirou ‑se pelos dormentes de madeira e o balastro de 
cascalho entre os trilhos. Permaneceu imóvel até ter certeza de estar sozi‑
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nho. Depois, seguiu pelo caminho que levava até o conjunto de edifícios de 
três andares de tijolo e ferro em que se alojava a Fábrica de Canhões.

Dentro, o luar filtrava ‑se pelos janelões no alto e a incandescência cor de 
rubi das fornalhas iluminava o espaço, ermo como uma enorme caverna. 
Guindastes rolantes avultavam em meio às sombras que se projetavam para 
cima. Sobre o piso, os canhões colossais, de 50 toneladas, dos couraçados 
da classe dreadnought amontoavam ‑se como toras de uma floresta de aço 
arrasada pela passagem de um furacão causticante.

Yamamoto, um japonês de meia ‑idade, dono de uma cabeleira negra 
reluzente entremeada por fios grisalhos e uma postura resoluta e austera, 
seguiu um percurso deliberado através dos caminhos batidos pelos vigias, 
examinando as máquinas ‑ferramentas para moldar canhões, as máquinas 
de raiar os canos do armamento e as fornalhas. Dedicou uma atenção espe‑
cial aos poços profundos, escavados no chão, com suas paredes bojudas for‑
radas de tijolos refratários afunilando ‑se a perder de vista, onde os canos dos 
canhões eram montados sob o aperto das abraçadeiras de aço ao redor de 
tubos de 15 metros de comprimento. Seus olhos eram aguçados, treinados 
em “visitas” clandestinas semelhantes à Vickers e à Krupp ― as fábricas de 
canhões navais britânica e alemã ― e às indústrias de material bélico do czar 
da Rússia em São Petersburgo.

No almoxarifado do laboratório, que fornecia os suprimentos para os 
engenheiros e cientistas, uma fechadura Yale antiquada bloqueava a porta 
de entrada. Yamamoto arrombou ‑a rapidamente. Dentro, vasculhou os ar‑
mários à procura de iodo. Despejou 170 gramas dos cristais negro ‑azulados 
brilhantes no interior de um envelope. Depois rabiscou “cristais de iodo, 
170 gramas” em uma folha de requisição, assinando com as iniciais “AL”, 
de Arthur Langner, o lendário chefe projetista da Fábrica de Canhões. 

Em uma ala distante do vasto edifício, Yamamoto localizou a caixa de 
munição de teste com a qual os especialistas em blindagem simulavam ata‑
ques com torpedos para medir o impacto assustadoramente potente das 
explosões subaquáticas. Remexeu o conteúdo do seu compartimento.  
As potências marítimas envolvidas na corrida internacional para a constru‑
ção dos modernos couraçados dreadnought entregavam ‑se febrilmente a 
experiências com torpedos armados com TNT, mas ele notou que os ame‑
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ricanos ainda testavam formulações baseadas em propelentes de algodão‑
‑pólvora. Apoderou ‑se de uma sacola de seda contendo pólvora sem fuma‑
ça do tipo cordite MD.

Ao abrir um quartinho de limpeza para pilhar uma garrafa de amônia, 
escutou os passos de um vigia que se aproximava. Escondeu ‑se no quarti‑
nho até os ruídos desaparecerem à distância, entre os canhões.

Rápido e silencioso, Yamamoto galgou agilmente os degraus da escada.
A sala de desenho de Arthur Langner, cuja porta não estava trancada, 

era o estúdio de criação de um excêntrico cujo gênio abarcava tanto a guer‑
ra quanto a arte. Plantas de culatras de rosqueamento graduado e esboços 
visionários de granadas, capazes de efeitos esmagadores de que ainda nem 
se ouvira falar, dividiam a área de trabalho com um cavalete de pintura, 
estantes com romances, um violoncelo e um piano de cauda.

Sobre o piano, Yamamoto deixou a cordite, o iodo e a amônia, e passou 
uma hora inteira examinando as escrivaninhas de desenho.

― Sejam os olhos do Japão! ― ele pregava na escola de espionagem da 
Sociedade do Mar Negro, nas raras ocasiões em que o dever permitia seu 
regresso à pátria. ― Aproveitem todas as oportunidades para observar, não 
importa se a sua missão suprema seja enganar, sabotar ou assassinar.

O que Yamamoto viu o impressionou. Os canhões de 12 polegadas ali‑
nhados na fábrica podiam lançar granadas a mais de 11 quilômetros, capa‑
zes de perfurar 254 milímetros da blindagem mais resistente já produzida. 
Porém, no estúdio de desenho, onde as novas ideias eram concebidas e  
desenvolvidas, os americanos guardavam esboços preliminares de canhões 
de 15 polegadas e até mesmo de 16 polegadas, monstros de mais de 20 me‑
tros de comprimento, capazes de disparar uma tonelada de explosivos para 
além da curvatura da Terra. Ninguém sabia ainda como determinar o ângu‑
lo de visada com uma arma dessas, quando as distâncias eram grandes de‑
mais para permitir o cálculo do alcance “plotando” os impactos fora do alvo, 
mas todo aquele produto de uma imaginação fértil ali exposto era uma 
advertência de que seria apenas uma questão de tempo até que a “Nova 
Marinha” americana inventasse conceitos originais para o controle de tiro.

Yamamoto estofou a escrivaninha de projetos de canhões com um maço 
de papel ‑moeda ― 50 certificados de ouro de 20 dólares americanos ―, 
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quantia consideravelmente maior do que qualquer um dos experientes tra‑
balhadores do Arsenal ganhava durante o ano inteiro.

A Marinha americana já era a terceira maior do mundo, só perdendo 
para Inglaterra e Alemanha. A Frota do Atlântico Norte ― descaradamen‑
te rebatizada como a “Grande Frota Branca” ― desfraldava arrogante‑
mente sua bandeira ao redor do mundo. No entanto, a Grã ‑Bretanha, a 
Alemanha, a Rússia e a França não eram inimigas dos Estados Unidos.  
A verdadeira missão da Grande Frota Branca era ameaçar o Império do 
Japão com aço puro. Os Estados Unidos pretendiam comandar o Oceano 
Pacífico de São Francisco a Tóquio.

O Japão não permitiria isso, pensou Yamamoto, com um sorriso 
cheio de orgulho.

Havia passado apenas três anos desde que a Guerra Russo ‑Japonesa 
forjara em sangue o novo senhor do Pacífico Ocidental. A poderosa Rússia 
tentara medir forças com o Japão. Agora, o Império do Japão ocupava Port 
Arthur. E a frota russa do Báltico jazia sob 90 metros de água, no fundo do 
estreito de Tsushima ― graças, em boa parte, aos espiões japoneses que se 
infiltraram na Marinha russa.

No momento em que fechou a gaveta da escrivaninha com o dinhei‑
ro, Yamamoto teve uma inexplicável sensação de estar sendo observado. 
Procurou por cima da escrivaninha até encontrar o olhar corajoso de 
uma mulher deslumbrante, cujo retrato repousava em uma moldura 
prateada. Reconheceu a filha de Langner, com seu cabelo escuro, e 
admirou ‑se de o fotógrafo ter registrado com tanta fidelidade aqueles 
olhos cativantes. Sobre a foto, ela escrevera: “Para o papai, o ‘artilheiro’ 
que ‘nada teme’!”.

Yamamoto voltou a atenção para as prateleiras de livros de Langner. 
Volumes encadernados de requerimentos de patentes disputavam espaço 
com romances. Os formulários dos requerimentos preenchidos recente‑
mente tinham sido escritos à máquina. Yamamoto destacou um volume 
depois do outro, chegando até o último ano, em que os formulários haviam 
sido preenchidos à mão. Espalhou um desses sobre a escrivaninha de proje‑
tos, depois pegou uma folha de papel de uma gaveta lateral e uma caneta‑
‑tinteiro Waterman com a pena de ouro. Confrontando repetidamente a 
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amostra de caligrafia, ele forjou uma carta breve e incoerente. Terminando 
com as palavras “Perdoe ‑me”, rabiscou a assinatura de Arthur Langner.

Levou o iodo e a amônia para o banheiro do estúdio de desenho. Com 
a coronha da sua pistola de bolso Nambu, esmagou os cristais de iodo sobre 
a bancada de mármore do lavatório e recolheu o pó resultante dentro de 
uma caneca de barbear. Limpou a culatra da arma com a toalha de rosto, 
deixando uma mancha arroxeada sobre o tecido. Em seguida, despejou a 
amônia sobre o pó de iodo, mexendo com a escova dental de Langner até 
obter uma pasta espessa de iodeto de nitrogênio.

Abriu a tampa do piano de cauda, estendeu a mão até a extremidade mais 
distante do teclado e espalhou a pasta sobre as cordas muito próximas umas 
das outras. Depois de seco, o preparado se tornaria instável e extremamente 
sensível ao mínimo impacto. Uma suave vibração desencadearia uma forte 
explosão, acompanhada de um clarão. Isoladamente, a explosão causaria 
poucos danos além do interior do piano, mas, como detonador, era fatal.

Imediatamente acima das cordas, no alto da chapa de ferro fundido,  
ele acomodou a sacola de seda. A sacola continha pólvora sem fumaça de 
cordite MD suficiente para disparar uma granada de 340 gramas a mais  
de três quilômetros de distância.

⋆ ⋆

Yamamoto Kenta deixou a Fábrica de Canhões do mesmo modo como 
entrara, os olhos ainda ardendo em consequência do efeito da amônia. 
De repente, as coisas deram errado. O Portão Ferroviário Norte achava‑
‑se bloqueado por uma concentração inesperada de atividade no meio da 
noite. Com um estardalhaço frenético, locomotivas empurravam vagões 
de carga para dentro e para fora, acompanhadas por uma turba de 
funcio nários da ferrovia. Ele recuou para dentro do Arsenal. Passando 
pela usina de geração de força, atravessou um labirinto de caminhos, 
entre edifícios e pátios de armazenagem. Orientando ‑se pelas chaminés 
da usina e por um par de torres de antenas de rádio experimentais, cuja 
silhueta recortava ‑se contra o céu enluarado, atravessou um parque e os 
jardins que margeavam as belas casas de tijolos, nas quais dormiam  
as famílias do comandante e dos oficiais do Arsenal.
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Nesse ponto, o terreno começava a se elevar. A Noroeste, Yamamoto 
divisou o Capitólio assomando sobre a cidade. Viu ‑o como outro símbolo 
do temível poderio americano. Que outro país seria capaz de erguer o 
maior domo de ferro fundido do mundo no mesmo momento em que pas‑
sava por uma sangrenta guerra civil? Por um caminho estreito, aproximava‑
‑se de um portão lateral quando uma sentinela o surpreendeu.

Yamamoto só teve tempo de se esconder atrás de uma cerca viva.
Sua captura desgraçaria o Japão. Para todos os efeitos, ele se encontrava 

em Washington, D. C., para ajudar a catalogar a recente contribuição à 
Coleção Freer de Arte Asiática do Smithsonian Institution. O disfarce lhe 
permitia misturar ‑se ao corpo diplomático e a políticos poderosos, graças 
às suas esposas que, com suas veleidades artísticas, deleitavam ‑se a cada 
palavra sua sobre arte japonesa. Os verdadeiros especialistas do Smithsonian 
já o haviam deixado em situação desconfortável umas duas vezes. Ele 
alegara seu mau domínio do idioma inglês, adquirido apressadamente, 
para a falta de compreensão. Por ora, os especialistas pareciam ter aceitado 
a desculpa. Mas não haveria absolutamente nenhum argumento plausível 
para explicar um curador japonês de arte asiática surpreendido vagando no 
meio da noite pelo Arsenal da Marinha em Washington.

O vigia surgiu no caminho, as botas rangendo contra o cascalho. Yama‑
moto recuou mais ainda, segurando a pistola como último recurso. Um 
disparo de arma de fogo despertaria os guardas dos Fuzileiros Navais nos 
alojamentos próximos ao portão principal. Por trás, empurrou os arbustos, 
procurando uma abertura nos ramos que o levasse até o outro lado.

O vigia não tinha qualquer motivo para, ao passar por ali, examinar 
atrás da cerca viva, mas Yamamoto continuou empurrando a folhagem e, 
então, um galho partiu ‑se. O vigia estacou. Olhou na direção do ruído. 
Nesse instante exato, o luar banhou os rostos dos dois.

O espião japonês viu ‑o nitidamente ― um marinheiro reformado, um 
“velho marujo”, que complementava a magra aposentadoria com o traba‑
lho de vigia noturno. Tinha o rosto gasto, os olhos descoloridos pelos anos 
seguidos sob o Sol tropical, as costas encurvadas. O homem empertigou ‑se 
ante a visão da figura esguia, meio escondida entre a sebe. De repente, 
o reformado não era mais um velho que devia gritar por ajuda, mas um 
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guerreiro experiente, transportado de volta ao seu tempo de “homem do 
mar”, de ombros largos e membros ágeis, na plena maré da vida. Com a 
voz enérgica, que antes atingia o topo do mastro, perguntou:

― Mas que diabos você está fazendo aqui?
Yamamoto esgueirou ‑se para trás da cerca viva e correu. O vigia 

embrenhou ‑se por entre os arbustos da cerca e, à medida que lutava para se 
desenroscar, urrava como um touro. Yamamoto ouviu os gritos de resposta a 
distância. Mudando de caminho, correu ao longo do muro alto. Quando se 
preparava para a “visita”, ele descobrira que a altura do muro fora aumen‑
tada depois da invasão de alguns saqueadores, quando o Arsenal fora inun‑
dado pelo Rio Potomac. Contava agora com o dobro do tamanho original.

Botas socaram o cascalho. O velho marujo berrou. Lanternas elétricas 
acenderam ‑se em todas as direções. Num instante, Yamamoto vislumbrou 
a salvação em uma árvore que crescia junto ao muro. Aderindo suas solas 
de borracha indiana enrugada à casca úmida do tronco, ele subiu rapida‑
mente até o galho mais próximo, escalou outros dois ramos acima e saltou 
sobre o muro. Ainda podia ouvir os gritos atrás do muro. A rua que passava 
abaixo seguia deserta para a cidade. Ele saltou, amortecendo a queda com 
os joelhos flexionados.

⋆ ⋆

no distrito de Buzzard Point, onde começava a 1st Street, Yamamoto saltou 
para bordo de um barco a motor de 18 pés, impulsionado por um motor 
Pierce “silencioso” de 2 cavalos. O piloto manobrou em direção à corren‑
teza e desceu o Rio Potomac. Finalmente, o véu da neblina fechou ‑se ao 
redor do barco e Yamamoto deu um suspiro de alívio.

Refugiando ‑se do frio da popa no cubículo sob a proa, ele refletiu sobre 
os acontecimentos. Esta passara perto, mas a missão não sofrera nenhum 
revés. O caminho onde o vigia noturno o flagrara distava, no mínimo, 800 
metros da Fábrica de Canhões. Nem importava se o velho teria visto o seu 
rosto. Os americanos desdenhavam ironicamente dos asiáticos. Poucos 
eram capazes de distinguir, por seus traços físicos, japoneses de chineses. 
Como os imigrantes chineses eram muito mais numerosos do que os japo‑
neses, o vigia relataria uma invasão de um chinês miserável ― um viciado 
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em ópio, pensou, com um sorriso de alívio. Ou então, riu ainda em silêncio, 
um infame perseguidor de escravas brancas, quem sabe tentando raptar 
uma das filhas do comandante.

Mais uns nove quilômetros rio abaixo e ele desembarcou em Alexan‑
dria, na Virgínia. 

Esperou que o barco partisse do píer de madeira. Depois, seguiu apres‑
sado pela margem e entrou em um depósito às escuras, um lugar abarrota‑
do de equipamento naval obsoleto, em meio à poeira e teias de aranha.

Nos fundos, um homem mais jovem, a quem Yamamoto rotulara, 
sarcasticamente, de “o espião”, aguardava ‑o em uma sala mal iluminada 
que funcionava como escritório. Era vinte anos mais jovem do que Yamamoto 
e tinha uma aparência suficientemente comum para passar despercebido. 
Seu escritório também acumulava uma parafernália antiquada de guerras 
anteriores: facões cruzados sobre as paredes, uma Dahlgre de ferro fundido 
da época da Guerra Civil Americana, um canhão de carregar pela boca que 
fazia o piso afundar e, escorado atrás da escrivaninha, um velho holofote 
redondo de 60 centímetros de diâmetro, proveniente de um navio de guerra. 
Yamamoto viu o próprio rosto refletido naquele olho empoeirado.

Relatou a missão cumprida. Depois, com o espião fazendo apontamen‑
tos, contou em detalhes precisos tudo o que vira na Fábrica de Canhões. 

― Grande parte daquilo tudo ― disse, em conclusão ― parecia velho 
e desgastado.

― Não me surpreende nem um pouco.
A Fábrica de Canhões, com trabalho em excesso e falta de investimen‑

tos, produzira todo o necessário para equipar a Grande Frota Branca em 
sua saída para o mar, de guindastes de munição a tubos de torpedos.  
Depois que os navios de guerra zarparam, o Arsenal passara a enviar regu‑
larmente a São Francisco sucessivas cargas ferroviárias, com peças de subs‑
tituição, alças de mira, fechos de disparo, obturadores de culatra e suportes 
de canhão. Dentro de um mês, a frota ali se recuperaria da viagem de  
14 mil milhas em torno do Cabo Horn, na América do Sul, e voltaria a se 
equipar no estaleiro e base naval de Mare Island para atravessar o Pacífico.

― Eu não os subestimaria ― retrucou Yamamoto, sombrio. ― Máqui‑
nas desgastadas são substituíveis.
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― Se tiverem a coragem necessária.
― Pelo que vi, eles têm essa coragem. E imaginação suficiente. Só estão 

recobrando o fôlego.
O homem atrás da escrivaninha concluiu que Yamamoto Kenta deixava‑

‑se dominar ― senão se desequilibrar ― pelo temor da Marinha america‑
na. Já ouvira essa conversa antes e sabia como mudar de assunto, apelando 
para o orgulho desmedido do japonês para fazê ‑lo sair dos trilhos.

― Nunca duvidei da sua percepção e da sua capacidade de observação. 
Mas estou impressionado com o alcance e a magnitude dos seus conheci‑
mentos especializados: química, engenharia, falsificação de documentos. 
De um só golpe, você impediu o avanço da artilharia americana e enviou 
ao Congresso deles o recado de que a sua Marinha é corrupta.

Ele observou Yamamoto se inflar de orgulho. Até mesmo o agente 
mais capaz tinha seu tendão de Aquiles. O de Yamamoto era permitir ‑se 
cegar pela vaidade.

― Estou nesse jogo há muito tempo ― concordou Yamamoto, com 
falsa modéstia.

Na verdade, pensou o homem atrás da escrivaninha, a química para o 
detonador de iodeto de nitrogênio era uma fórmula simples, que podia ser 
encontrada em qualquer enciclopédia para jovens vendida de porta em 
porta, o que não desmerecia as outras habilidades de Yamamoto, nem seu 
amplo e profundo conhecimento de guerra naval.

Depois de tê ‑lo abrandado, o homem preparou ‑se para testar o japonês.
― Na última semana, a bordo do Lusitania ― disse ele ―, encontrei por 

acaso um adido britânico. Você conhece o tipo. Aquele que se considera um 
“espião cavalheiresco”…

Com o seu impressionante talento natural para os sotaques, o homem 
imitou, sem o menor deslize, o modo de falar da aristocracia inglesa.

― “Os japoneses”, proclamava o inglês a todos os presentes no salão de 
fumantes, “exibem uma aptidão natural para a espionagem e uma astúcia 
para se disfarçar e controlar que não se encontram no Ocidente”.

Yamamoto riu.
― Essa fala é bem típica do comandante Abbington ‑Westlake, da Dire‑

toria de Inteligência Naval do Almirantado, Divisão de Negócios Exterio‑
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res, que, no último verão, foi observado pintando uma aquarela do estuá‑
rio de Long Island, a qual, por acaso, retratava o mais recente submarino 
americano da classe Viper. Você acredita que aquele tagarela queria fazer 
um cumprimento?

― A Marinha francesa, na qual ele se infiltrou com o maior sucesso no 
mês passado, dificilmente chamaria Abbington ‑Westlake de tagarela. 
Você ficou com o dinheiro?

― Como é que é?
― O dinheiro que devia pôr na escrivaninha de Arthur Langner. 

Guardou para si mesmo?
O japonês empertigou ‑se.
― É claro que não! Coloquei na escrivaninha.
― No Congresso, os inimigos da Marinha devem acreditar que seu 

projetista mais eminente, seu famoso Artilheiro, era culpado de aceitar 
propina. Aquele dinheiro era essencial para a nossa mensagem ao Con‑
gresso, para fazê ‑los imaginar que há algo de podre na Marinha. Você fi‑
cou com o dinheiro?

― Eu não devia me surpreender por você interrogar de forma tão 
degradante um aliado leal. Como tem o coração de um ladrão, supõe que 
todo mundo seja igual.

― Você ficou com o dinheiro? ― repetiu o espião, acostumado a aparen‑
tar a mais perfeita calma, para mascarar a fria determinação.

― Pela última vez, não fiquei com o dinheiro. Você se sentiria mais  
seguro se eu jurasse em memória do meu velho amigo… o seu pai?

― Faça isso!
Com uma raiva mal disfarçada, Yamamoto fitou ‑o longamente.
― Juro pela memória do meu velho amigo, seu pai.
― Acho que acredito em você.
― Seu pai era um patriota ― replicou Yamamoto friamente. ― Você 

não passa de um mercenário.
― E você está na minha folha de pagamentos ― foi a resposta ainda 

mais fria. ― Agora, quando relatar ao seu governo as valiosas informações 
colhidas na Fábrica de Canhões do Arsenal da Marinha em Washington, 
enquanto trabalhava para mim, seu governo lhe pagará de novo.
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― Não faço espionagem pelo dinheiro. Espiono pelo Império do Japão.
― E para mim.

⋆ ⋆

― uma Boa manhã de domingo a todos os que preferem a bela música  
desacompanhada do sermão! ― Arthur Langner cumprimentou os amigos 
na Fábrica de Canhões.

Num terno folgado e amarrotado como de costume, o cabelo grosso 
desgrenhado e os olhos muito vivos, o projetista mais eminente da Diretoria 
de Material Bélico Naval sorria como um homem que se interessava por 
tudo o que via e que gostava, acima de tudo, dos aspectos mais incomuns. 
O Artilheiro era vegetariano, declaradamente agnóstico e interessava ‑se pe‑
las teorias sobre o inconsciente disseminadas pelo neurologista vienense 
Sigmund Freud.

Ele detinha as patentes de uma invenção a que chamara de Electrical 
Vacuum Cleaning Machine, posteriormente popularizada como “aspira‑
dor de pó”. Estava sinceramente imbuído da ideia de que a engenharia 
científica aplicada à vida cotidiana libertaria as mulheres da solidão das 
tarefas domésticas. Acreditava também que as mulheres deveriam ter direi‑
to ao voto, a trabalhar fora de casa e, até mesmo, a praticar o controle da 
natalidade. Corriam fofocas maliciosas de que a sua bela filha, que frequen‑
tava os ambientes mais agitados de Washington e Nova York, seria a prin‑
cipal beneficiária desse pensamento.

― Um homem à beira da loucura ― queixara ‑se o comandante do Arsenal.
Mas o chefe da Diretoria de Material Bélico, depois de observar os últi‑

mos testes de tiro com um canhão de 12 polegadas/calibre 50 nos Exercí‑
cios de Tiro do Atlântico em Sandy Hook, retrucara:

― Graças a Deus ele trabalha para nós e não para o inimigo.
Os músicos de câmara das manhãs de domingo, um grupo informal de 

funcionários da Fábrica de Canhões, riram em reconhecimento quando 
Langner gracejou:

― Só para garantir aos eventuais bisbilhoteiros de plantão que não somos 
fanáticos pagãos, vamos começar com “Amazing Grace”. Em sol maior.

Sentou ‑se ao piano de cauda.
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― Poderia nos dar primeiro um lá, senhor? ― pediu o violoncelista, um 
especialista em ogivas perfurantes de blindagens.

Langner tocou levemente o lá no centro do teclado para que o pessoal 
das cordas pudesse afinar os instrumentos. Rolou os olhos para o alto em 
um gesto de impaciência exagerado, enquanto os instrumentistas corriam 
os arcos sobre as cordas e ajustavam as cravelhas. 

― Por acaso os cavalheiros estão tramando esboçar mais uma daquelas 
novas escalas atonais? 

― Só mais um lá, se não for pedir demais, Arthur. Um pouco mais alto?
Langner teclou o lá central com mais força, uma vez após a outra.  

Por fim, os instrumentistas das cordas deram ‑se por satisfeitos.
O violoncelista começou as notas de abertura de “Amazing Grace”.
No décimo compasso, os violinos ― um trabalhador responsável pela 

propulsão de torpedos e um corpulento mecânico de caldeiras ― assumi‑
ram, no verso “once was lost (uma vez que eu estava perdido)”. Depois de 
tocarem o hino completo, prepararam ‑se para repeti ‑lo.

Langner ergueu as mãos grandes sobre o teclado, pisou no pedal central 
para soltar as notas e subiu o tom, em “a wretch like me (um miserável 
como eu)”, para um acorde em sol mais agudo.

No interior do piano, a pasta de iodeto de nitrogênio de Yamamoto 
Kenta enrijecera ‑se numa crosta seca e volátil. Quando Langner dedilhou 
as teclas, imaginou os martelos precipitando ‑se sobre as cordas correspon‑
dentes ao sol, ao si e ao ré, fazendo ‑as vibrar. Subindo ainda mais na escala, 
as cordas das oitavas mais altas de sol, si e ré vibraram mais apaixonada‑
mente e sacudiram o iodeto de nitrogênio.

A mistura detonou num rompante agudo, que arremessou uma nuvem 
arroxeada para fora da caixa do piano e detonou o saco de cordite.  
A cordite explodiu o piano em milhares de fragmentos de madeira, cor‑
das e marfim, que crivaram a cabeça e o peito de Arthur Langner, 
matando ‑o instantaneamente.


