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sto aconteceu e não aconteceu:
Um homem atirou uma chave para uma fogueira. Sim, há pessoas que fazem coisas destas. Esta estava a tentar curar uma
febre. Provavelmente, não o teria feito se estivesse bom da
cabeça, mas não é fácil pensar com clareza quando estamos
a dever a renda e não temos dinheiro para a pagar, e uma pessoa
que depende de nós adoece por falta de comida, mas temos de
a deixar para irmos procurar trabalho. Depois, mesmo arran‑
jando um trabalho qualquer, continua a não haver dinheiro
suficiente para a casa e a comida, e a preocupação não pára
um momento. De certa forma, seria mais fácil ir para casa,
se a pessoa que depende de nós nos recebesse com raiva ou até
desilusão. No entanto, voltar para casa e ver alguém que fez
tentativas frágeis, mas visíveis, de pôr a casa um bocadinho
mais bonita enquanto estávamos fora, alguém que diz apenas
«Ora, deixa lá» e fala do dia de amanhã, voltando para nós o
seu olhar confiante… é demais, é como se o dia de amanhã fosse
da responsabilidade dessa pessoa ou de qualquer um de nós…
Também existe a mesma dificuldade com o delírio: vemo‑lo
crescer nos olhos de outra pessoa e, depois, brilhar. É o momento
mais perigoso; é impossível ver uma coisa que nos engole tão
rápida e repentinamente. As dívidas de Arkady eram tantas
que, quando foi espancado por desconhecidos, não se deu ao
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trabalho de perguntar quem eram ou porque estavam a bater‑lhe
— partiu do princípio de que tinha a ver com os seus pagamen‑
tos. Em vez de lutar para se defender, concentrou‑se em limitar
os danos nos seus órgãos internos. Um amigo de um amigo
dele conhecia uma mulher que comprava os órgãos das pessoas
antes de morrerem. A tal mulher comprava esses nossos órgãos
e depois arranjava‑nos uma morte relativamente simpática,
um acidente quando menos esperávamos, uma libertação súbita
da vida. Depois de isso estar tratado, ela pagava o montante
acordado, entregando o dinheiro a uma pessoa escolhida por
nós. Arkady passou o dia inteiro a sentir o coração e os pulmões
— pareciam‑lhe suficientemente fortes e, por isso, tinha um
Plano Z. Mas porquê passar imediatamente para o Z?
Atirar a chave para a fogueira foi o primeiro passo do plano
febril daquele homem. O segundo passo envolvia o rapto de uma
rapariga que ele tinha visto algumas vezes. Não tinha qualquer
má intenção em relação à rapariga, e isso era em si mesmo pouco
habitual, pois o desespero levara‑o a arrastar‑se pelas ruas,
desejando má sorte a todas as pessoas que via. Aquela criada
de uma senhora que saía a correr da joalharia — quem lhe dera
que ela perdesse qualquer coisa de grande valor, que devia levar
à patroa, para que ele pudesse encontrá‑la e vendê‑la. Sim, a criada
da senhora que fosse castigada pelo seu descuido, porque para
ele seria completamente indiferente. Quando passou pelo impo‑
nente café na avenida principal da sua cidade, desejou que um
criado elegante, que segurava um tabuleiro com o pequeno
‑almoço de um cliente, escorregasse a caísse, para ele poder
apanhar os pãezinhos caídos no chão. E se o criado já tivesse
escorregado e caído muitas vezes, e essa fosse a gota de água
para ele ser despedido? Ainda melhor — poderei substituí‑lo.
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Acontecia que a rapariga que ele planeava raptar era filha de
um tirano. Não havia quase ninguém que não gostasse dela;
era alta e tinha uma expressão vaga… demasiado vaga. A ten‑
dência dela para o impessoal originava conversas que acabavam com ambas as partes a despedirem‑se pensando, Bem, isto
não correu muito bem. Se uma pessoa dissesse que não estava
a ter um dos seus melhores dias, ela podia responder falando
de certas árvores que bebiam água das nuvens quando não
conseguiam encontrar humidade suficiente no solo. Era conhecida por Eirini, a Segunda, ou Eirini, a Justa, porque tinha uma
tendência para a distribuição equitativa de bolos, elogios, culpas
e outras fontes de discussão. Em termos de traços faciais,
não era parecida com ninguém da sua família. Na verdade, tinha
parecenças com um homem que a mãe dela amara em segredo
durante anos, um homem com quem a sua mãe nem sequer
tinha alguma vez falado, até ao dia em que o tirano decidiu
mandar apedrejar a mulher, Eirini, a Primeira, até à morte,
por adultério. O tirano tinha‑lhe dado uma oportunidade, uma
única. Pediu‑lhe que explicasse por que razão os seus olhos
estavam sempre a dizer‑lhe que a sua filha era filha de outro
homem, mas a mulher limitou‑se a responder que não havia
explicação para isso.
O homem que Eirini, a Primeira, amava soube da semelhança
entre si e a criança, e foi ao palácio tentar impedir a execução.
Jurou ao tirano que ele e Eirini, a Primeira, nem sequer se conhe‑
ciam, mas o tirano fez‑lhe sinal com a mão para que se fosse
embora, e fez depois sinal aos carrascos para se prepararem
e, nesse momento, o homem com quem Eirini, a Justa, se pare‑
cia, correu até ao centro do anfiteatro onde Eirini, a Primeira,
se encontrava sozinha, com os braços a formarem um escudo
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frágil para a cara e o peito. O homem com quem Eirini, a Justa,
se parecia pôs‑se à frente de Eirini, a Primeira, de costas para
os carrascos e para o tirano, e mandou‑a olhar para ele, não
tirar os olhos dele, que assim correria tudo bem. Parecia que
ele queria protegê‑las das pedras, até não aguentar mais.
O tirano não podia aceitar isso; não podia permitir que aque‑
les dois ficassem juntos. Havia também a sensação de ter
testemunhado as primeiras palavras que eles tinham trocado
um com o outro. O tirano tinha medo de um homem que
não tinha escrúpulos em envolver‑se numa questão daquelas
e, por isso, em vez de prosseguir com a execução, mandou
a mulher voltar para o palácio.
Quanto ao homem com quem Eirini se parecia, pediu para
ver a criança só uma vez — nunca tinha tido tanta curiosidade
por uma pessoa em toda a sua vida, disse ele — mas o seu
pedido foi negado, e o tirado mandou que o afogassem, como
tinha acontecido com todos os outros inimigos do Estado
do tirano. Bastava que um cidadão dissesse, «O último rei
era melhor» e, de alguma forma, isso chegava aos ouvidos do
pai de Eirini, que mandava afogar essa pessoa nos profundos
pântanos cinzentos no coração do país, longe até da casa mais
distante. O ar era nauseabundo no local onde os afogamentos
tinham lugar. A água ficava com os ossos e os músculos, mas à
superfície apareciam bolhas de pele trazidas das profundezas,
nenhuma delas frágil, algumas prontas a voar, como atrevidos
balões de pele. Por todo o país havia casas vazias, pois o tirano
tinha eliminado todas as pessoas que nelas viviam; no atoleiro de ossos e sangue também estavam misturadas chaves,
pois muitas pessoas tinham sido afogadas completamente
vestidas e com tudo o que tinham nos bolsos. Eirini, a Justa,
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estava atenta às chaves. Ia até aos pântanos sempre que a sua
ousadia o permitia, atravessando estreitas pontes de pedra,
com uma lanterna na mão. Ia lá agradecer ao homem com
quem era parecida o que ele tinha feito, mas era impossível
separá‑lo de todas as outras pessoas afogadas; Eirini, a Justa,
girava a lanterna à sua volta e, quando as suas lágrimas toca‑
vam na água, diziam‑lhe o que significavam, ao correrem de
uma órbita para outra.
Entre as pessoas que o tirano ainda não tinha afogado, havia
uma ânsia enorme por se livrarem dele, e Arkady sabia que,
se levasse avante o seu plano de raptar a filha do tirano, haveria
muita gente a apoiá‑lo. O tirano tinha começado por ser um rei
normal, nem melhor nem pior do que qualquer outro, até que
se lembrara de testar a dimensão do seu poder. E, quando
descobriu o enorme poder que tinha, tomou medidas para
o manter. Mandou implementar um sistema de racionamento,
não porque os recursos fossem escassos ou por ser necessário
preservá‑los, mas porque o tirano queria observar secretamente
o mercado negro e ver quais as trocas que as pessoas desejavam e conseguiam fazer. Não só de mercadorias, mas também
de tempo… quanto tempo podiam os seus súbditos passar na
fila da manteiga? E dos medicamentos? Era este tipo de coisas
que tornava a vida dos seus súbditos mais difícil do que a vida
dos cidadãos dos países vizinhos.
Eirini, a Justa, tinha a certeza de que o pai era odiado.
Era um homem que só se ria quando estava prestes a dar uma
ordem que iria causar um pânico generalizado. Não duvidava
de que, se alguém descobrisse uma forma de atingir o seu pai,
fazendo‑lhe mal, não hesitaria em fazê‑lo. Mas ela estava bem
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guardada, e escapou‑lhe o facto de estar a ser atentamente
vigiada pelo tipo de pessoas capaz de derreter uma chave.
O tirano tinha‑o feito órfão, mandara afogar os pais de
Arkady a meio da noite, o que fez com que o rapaz acordasse
numa casa vazia, sem perceber por que razão ninguém lhe
fazia o pequeno‑almoço. Nesse dia, o jovem Arkady tinha feito
o seu pequeno‑almoço e continuara a fazê‑lo, até não haver
mais comida e, nessa altura, foi para a rua e ficou lá, deixando
a porta de casa aberta, para o caso de alguém querer utilizar a casa da sua família.
Cruzaram‑se dois companheiros no seu caminho — o primeiro foi Giacomo, que acabou por ficar dependente dele.
Arkady tinha ouvido por acaso um merceeiro a tentar fazer
com que Giacomo pagasse o triplo do preço normal por uma
barra de sabão. «Sei que este sabão parece igual a todos os
outros, mas vai pôr‑te três vezes mais limpo…» Giacomo estava
a contar alegremente as moedas quando Arkady interveio,
perguntando ao merceeiro se gostava de viver como um pedaço
de lixo, se era uma vida que o merceeiro achasse que podia
recomendar. Giacomo não era pessoa que soubesse o que era
uma mentira ou porque haveria alguém de mentir; a sua mente
trabalhava a uma velocidade diferente do habitual. Não pro‑
priamente mais devagar, mas precisava de muito tempo para
aprender certas coisas, especialmente pormenores concretos
da vida das pessoas. Giacomo sentia a luz como uma levitação e
a escuridão como uma condenação. Como conseguira ele
viver tanto tempo, sem ser destruído por uma ou pela outra?
Era tão problemático, levando coisas que mais tarde era pre‑
ciso pagar, pagando coisas que deviam ser de graça; ensinou Arkady a ter paciência, olhando para ele com admiração
142

O que não é teu não é teu
e dizendo: «Arkady é bom.» Giacomo é que era bom. A sua
capacidade de dar o benefício da dúvida nunca soçobrava.
Os vigaristas não o eram de propósito; os trocistas não o faziam
por querer; e os que pisavam a mão de uma criança para a obri‑
gar a largar uma nota que lhe tinham dado, esses também não
o faziam intencionalmente.
O outro companheiro era um cachorro, Vizsla, que entretanto
se fizera um cão com um pelo de um dourado profundo, e que
um dia começara a seguir Arkady e Giacomo e se recusava
a deixá‑los, por mais feroz que fosse a expressão de Arkady.
Como Giacomo tinha uma forma só sua de coordenar as letras
e os números, era raro conseguir um trabalho remunerado e,
por isso, o cão representava apenas mais uma boca para Arkady
alimentar. Mas a persistência de Vizsla e a forma como abanava
a cauda davam‑lhe muito jeito, tal como a maneira como se com‑
portava, como se outrora tivesse sido um cavalheiro e pudesse
voltar a recuperar esse estatuto. Vizsla esperava que Giacomo
e Arkady se servissem do que quer que conseguissem arranjar
para comer, antes de comer a sua parte; apesar de, às vezes,
Giacomo insistir com o cão para ser o primeiro a servir‑se e, nesse
caso, tirava o bocado mais pequeno e nem mais uma dentada.
Giacomo pôs‑lhe o nome de Leporello. Em certas ocasiões em que
assim entendia, Leporello dava cambalhotas para trás e recebia
dinheiro dos transeuntes. No entanto, era impossível convencê‑lo
a fazer graças por encomenda; não, olhava para Arkady com uma
expressão que parecia pedir‑lhe que compreendesse a diferença
entre um artista e um simples animador.
Instalaram‑se os três num prédio à saída da cidade. A vista
das janelas era inesperadamente bonita, estendendo‑se por
muitos quilómetros de pântanos, fazendo com que a carne
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afogada parecesse água, apenas água lamacenta, se não comple‑
tamente pura, tornando‑se pura à medida que se encaminhava
para o oceano.
Um dia, enquanto Arkady estava a trabalhar num dos seus
três empregos, Giacomo voltou de um longo passeio, parou no
andar errado e abriu acidentalmente a porta de um aparta‑
mento que não era o que ele partilhava com Arkady e Leporello.
O inquilino não estava em casa e, por isso, Giacomo podia
ter visto ou levado o que quisesse. Mas a única coisa que ele
queria era ver a vista de uma nova janela, e foi isso que levou.
Dez minutos a olhar para o mar. E rapidamente descobriu que
a chave abria todas as portas do prédio; o senhorio contava
que nenhum dos seus inquilinos tentasse abrir outras portas
que não a sua. Quando Giacomo contou a sua descoberta a
Arkady, ele começou a insistir que deviam mudar a fechadura.
Podiam ser assassinados quando estivessem a dormir! Podiam
ser assaltados a qualquer momento! Já era suficientemente mau
estarem a viver sob o domínio de um tirano que ia matando
lenta mas eficazmente todos os seus súbditos, para agora até
os seus vizinhos poderem atacá‑los…
Giacomo limitou‑se a rir e a puxar Arkady para um dos
apartamentos que estava livre enquanto mudava de inquilino
e que ficava num andar superior ao deles; Leporello também
foi, e ladrou ao luar quando este iluminou os seus rostos.
Os outros inquilinos continuaram a identificar as suas portas
com cuidado, e estavam demasiado ocupados ou cansados para
irem para outro lugar que não fosse a sua casa.
Depois de Giacomo lhe ter garantido que seria muito,
muito cuidadoso com essas suas invasões das casas alheias,
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e após Leporello lhe ter garantido que ajudaria Giacomo a manter a sua palavra, as preocupações de Arkady acalmaram durante
algum tempo. Um dos seus empregos era como assistente
da médica do tirano, que não queria ser conhecida pelo seu
verdadeiro nome — ou talvez ainda não o tivesse descoberto —
e era tratada pela alcunha de Lokum. À semelhança dessa
sobremesa turca, ia deixando vestígios de si própria em todas
as pessoas com quem contactava — doçura, fragrância. «Ah,
quer dizer que estiveste com ela…»
Lokum mantinha o tirano de perfeita saúde e, cumulati‑
vamente, completamente apaixonado. Tal como a mulher do
tirano, também Lokum não tinha amantes: qualquer pessoa
que parecesse cair nas suas boas graças era imediatamente
afogada. Arkady varria e limpava os aposentos de Lokum e ia
buscar‑lhe cestos tapados, e também servia de cobaia — esta
era a sua missão preferida, porque a única coisa que tinha de
fazer era sentar‑se num banco e comer cubos de lokum de cores
diferentes, que a médica ia preparando com diferentes misturas.
Também tinha de descrever detalhadamente tudo o que sentia
no corpo alguns minutos depois de comer cada cubo, e alguns
deles abriam as suas células e tornavam impossível arranjar
palavras e dizê‑las, apesar de, na maioria deles, uma descrição
exata não lhe dar muito trabalho, para além de receber mais
dinheiro por isso do que pelos seus outros dois empregos decididamente mais corriqueiros.
— Abre a boca — dizia ela, e depois punha‑lhe um cubo
aromático na língua. Ele tinha‑se posto de sobreaviso para
não fazer o mesmo que todas as outras pessoas que ficavam
a menos de dez passos dela, mas, uma vez, enquanto o lokum
se desfazia na sua boca, deu consigo a murmurar‑lhe: Ainda me
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lembro de uma madrugada em que o meu coração ficou preso a um
caracol do teu cabelo. A reação habitual da médica era rejeitar
liminarmente o que ouvia — apontava para a porta e dizia:
«Por favor, leva os teus sentimentos para lá daquela porta»
— mas, daquela vez, pegou numa ponta do lenço que trazia e
pô‑la à volta do pescoço dele, puxando‑o cada vez mais para
si, até que o seu rosto se tornou apenas uma mancha. «Ouve,
ouve», disse ela. «Há pessoas que foram afogadas por dizerem
menos do que isso.»
Arkady não conseguiu responder‑lhe. Ela estava a dizer
a mais pura das verdades. Pensou que o caso ficaria por ali,
mas, quando ia a sair, ela pediu‑lhe para não voltar. Disse
que os ciúmes davam poderes de deteção extraordinários às
pessoas, e que era melhor não se aproximar tanto do tirano,
se queria continuar vivo. Ele protestou — sem o dinheiro que
ela lhe pagava, dificilmente ele, Giacomo e Leporello poderiam
aguentar‑se — mas ela abanou a cabeça e fez‑lhe sinal para
que se mantivesse em silêncio, dizendo apenas com os lábios
«É para o teu bem», e enquanto deixava cair um tabuleiro cheio
de lokum no chão, gritou: «Estou farta da tua falta de jeito»,
suficientemente alto para os guardas ouvirem, e mandou‑o
embora, atirando‑lhe com o tabuleiro para compor a cena do
despedimento.
Claro que não agradou a Arkady que fosse Lokum a decidir
o que era bom para ele ou não. Se quisesse, podia afogar‑se.
Nas semanas que se seguiram, esse buraco nas suas finanças
acabou por afogá‑lo — contas por pagar, e ninguém a que‑
rer dar‑lhe trabalho sem falar com Lokum, que se recusava
a recomendá‑lo. Giacomo e Leporello falavam cada vez menos
e passavam cada vez mais tempo a olhar pela janela. Arkady
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sabia que eles não estavam a comer o suficiente, mas Giacomo
não era de se queixar e Leporello não se atrevia a fazê‑lo.
Giacomo só ficou com febre quando Arkady deixou a renda
por pagar, falhou três meses seguidos, e o trio foi despejado
do prédio com a vista de que Giacomo tanto gostava. Arkady
conseguiu arranjar um quarto para morarem, um pequeno
quarto com uma pequena grelha para cozinharem. O quarto
ficava na cave, e Giacomo parecia esmagado pelos andares por
cima deles. Não queria sair. Perguntou onde era a porta e tateava
as paredes com as mãos. Leporello conduziu‑o até à porta do
quarto, mas ele disse, «Não é aqui», e ficou a um canto, agarrando reverentemente com as mãos uma relíquia, a chave do
apartamento anterior. «A chave do sítio onde realmente vivemos, Arkady…» Como Arkady detestava ouvi‑lo falar assim.
Giacomo e Leporello tinham roubado a chave em conjunto.
Leporello fez um número de acrobacia, estendendo uma pata
gentil ao senhorio, enquanto Giacomo se escapava com a chave.
Giacomo tentava juntar mentalmente todas essas imagens.
Às vezes, tentava até descrever o que via a Arkady, mas a febre
levava a que as suas palavras não tivessem qualquer sentido.
Arkady tirou a chave a Giacomo para pôr fim aos seus deva‑
neios, e atirou‑a para a fogueira a fim de acabar com o desejo
que lhe invadia o corpo e envergonhava o seu espírito. «É aqui
que vivemos, Giacomo, aqui, numa cave com uma porta que
tu dizes não conseguir encontrar.»
Depois, Arkady voltou as costas aos latidos de Leporello
e aos soluços de Giacomo, enquanto tentava tirar a chave da
grelha. Adormeceu com a intenção de raptar Eirini, a Justa,
na manhã seguinte. As senhas dos vigias do palácio não tinham
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mudado; Arkady tinha‑o confirmado. Seria prolixo, rápido e decidido, e teria a rapariga à sua mercê antes de qualquer pessoa
dar pelo sucedido. Exigiria ao tirano que deixasse de asfixiar
a nação e permitisse a toda a gente respirar. Dinheiro também,
exigiria muito. O suficiente para medicamentos e um bom
caldo de carne e uma cama como devia ser e toda a brisa do
mar que os seus amigos pudessem desejar.
Sonhou com a chave a contorcer‑se no meio das chamas,
e com rostos a tossirem fumo por entre as chamas, cada um a
abrir‑se noutro, como as muitas camadas de pétalas de um
girassol, e foi acordado por polícias. Apontaram‑lhe uma luz
aos olhos e esmurraram‑no e ordenaram‑lhe que confessasse
imediatamente, enquanto eles ainda estavam a ser simpáticos. Confessar o quê? Os polícias riram‑se da confusão dele.
Confessar o quê, quando o prédio de onde tinham sido despejados tinha ardido completamente do dia para a noite, e fora ele a
pegar‑lhe o fogo. Quase metade dos residentes estavam nos seus
empregos noturnos, mas os restantes encontravam‑se em casa,
e tinha havido nove que não fugiram a tempo. Por isso, havia
nove mortes sobre os seus ombros. Arkady insistiu que não
tinha sido ele a atear o fogo, que não matara ninguém, mas
sabia que em si tinham sobejado ímpetos malignos, e que ainda
era assim, e que tinha pensado em queimar a chave, mas não
tinha a certeza… achava que se lembraria de ter ido até ao fim
da cidade, mas, no entanto, não tinha a certeza… perguntou
se alguém o tinha visto a atear o fogo, mas ninguém lhe dizia.
Giacomo e Leporello estavam tão calados que Arkady temia
o pior mas, quando teve oportunidade de olhar para eles, viu que
um dos polícias tinha posto um açaime e uma trela a Leporello
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e estava a fazer gestos que indicavam que tudo correria bem,
desde que Giacomo ficasse onde estava. Depois de Arkady ter
negado mais algumas vezes, os seus amigos foram levados
do quarto: Giacomo tinha perguntado porquê e tinham‑lhe dito
que o seu irmão matara algumas pessoas e não queria admiti‑lo
e, por isso, tinha de ser convencido a admiti‑lo. Ao ouvir isto,
Giacomo voltou‑se para Arkady e perguntou‑lhe: «Mas como é
que Arkady foi capaz de fazer isso, sendo bom como é?» Arkady
esqueceu‑se de que as suas palavras podiam ser tomadas como
uma confissão, e pediu ao amigo que compreendesse que não
tinha sido essa a sua intenção. Não foi essa a minha intenção.
Não sabia… — Giacomo acenou com a cabeça ao ouvir aquelas
palavras e disse: «Está bem, eu compreendo.» Satisfeito com
a autorrecriminação de Arkady, o polícia que estava a segurar
Leporello deixou que o cão se levantasse sobre as patas traseiras e fez uma festinha na cara de Arkady e, depois, na do animal;
repetiu este gesto algumas vezes, com o objetivo de tranquilizar
Arkady, mostrando-lhe que não abandonaria Giacomo até que
a verdade viesse ao de cima. Leporello parecia muito confiante
de que a verdade emergiria rapidamente, e Arkady lembrou‑se
do cachorrinho Vizsla que tinha tentado espantar, o que felizmente
não conseguira fazer.
Apesar de Arkady ter cedido e confessado, depois de lhe
terem mostrado fotografias dos cinco homens e das quatro
mulheres que tinham morrido no incêndio, a sua confissão
nunca foi inteiramente satisfatória. Tinha errado quanto ao
local e à hora exatos do incêndio que deflagrara, e a sua decla‑
ração tinha de ser complementada com informações do seu
antigo senhorio, que o identificara como culpado perante um
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júri, apontando para Arkady ao descrever a roupa que o polícia
tinha descoberto que ele usava na manhã em que o prendera.
As inconsistências do depoimento de Arkady perturbaram as
autoridades ao ponto de o prenderem numa cela reservada
para os meliantes mais loucos, os que não faziam a menor
ideia dos atos que eram capazes de perpetrar até os cometerem
repentinamente.
As refeições eram levadas a Arkady, e a sua cela tinha uma
casa de banho contígua, que ele próprio limpava. Já não tinha
de fazer longos cálculos aritméticos, registando os números das
refeições que ia tomando — ao fim de alguns dias, a sua mente
desanuviou‑se e deixou de imaginar que Giacomo e Leporello
estavam a olhá‑lo pesarosamente da cela ao lado, podendo
até ficar mais feliz se não tivesse perante si uma acusação
de prisão por mortes que desejava ardentemente ter a cer‑
teza de que não tinham causado. A sua cela era impregnável,
rodeada de um complexo sistema de detonadores e alarmes.
A menos que a porta fosse aberta com a chave que tinha sido
feita para ela, não conseguiria sair vivo dali.
O tirano tinha a chave da cela de Arkady, e gostava de o visitar e atormentar com boletins meteorológicos. Nunca antes se
interessara pelos crimes de outros sacanas loucos que tinham
estado naquela cela e tinham sido afogados. Mas, como alguém
que, após a sua prisão, tinha permitido que as pessoas se fossem
embora e depois tinha adormecido imediatamente, Arkady
era a única pessoa ao seu alcance com quem o tirano achava
poder estabelecer uma ligação significativa. Arkady quase nem
dava pelas perguntas dele mas, sem querer, ia ganhando o afeto
dos guardas, fazendo‑lhes diferentes variações da pergunta,
150

O que não é teu não é teu
«Não devias estar aqui nesta cela comigo, seu merdas?», sem‑
pre que o tirano se despedia ao fim do dia. Por sua ordem,
os guardas retinham as refeições de Arkady, como castigo
pela insolência deste, mas não o faziam passar fome durante
tanto tempo como podiam. Uma noite, Arkady chegou mesmo
a ouvir um dos guardas levantar dúvidas sobre a sua culpabi‑
lidade. O guarda começou a falar de edifícios com portas que
se abriam todas com a mesma chave. Tinha ouvido qualquer
coisa sobre essas chaves, disse ele, mas o outro guarda não
o deixara acabar. «Quando é que vais deixar de contar histó‑
rias da carochinha, isso é que eu quero saber… de qualquer
forma, não havia nenhum senhorio que gerisse o seu sítio
dessa forma.»
Lokum concordou em casar‑se com o tirano, com a condição
de não haver mais afogamentos, e mandou Eirini, a Primeira,
e Eirini, a Justa, para o outro lado da fronteira, para um país
vizinho, permitindo‑lhe começar uma vida nova sem a sua pre‑
sença constrangedora. Depois de uma longa ausência, o tirano
aparecera à frente de Arkady para lhe dar esta notícia e para
lhe dizer que tinha perdido a chave da sua cela. Também não
era possível fazer uma cópia da chave, porque tinha mandado
afogar há alguns anos o único homem com os conhecimentos
necessários para fazer. O tirano apercebeu‑se de que Lokum tinha
razão em dizer que os afogamentos eram contraproducentes.
— Desculpa—, disse ele. —Talvez as coisas mudem uns destes dias. Mas, pensando bem, ias sempre passar a vida aqui.
— Não há problema — disse Arkady e, como parecia ser
a última vez que o tirano iria visitá‑lo, acrescentou, como que
por acaso: — Dá cumprimentos meus à Lokum.
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O tirano olhou para os guardas prisionais, para tentar
perceber se eles tinham visto e ouvido o que ele tinha visto
e ouvido. «Será que ele se limitou a lamber os lábios?» — per‑
guntou, chocado. Os guardas afirmaram que não podiam
confirmá‑lo, enquanto observavam a zona à sua volta, em busca
de possíveis ameaças.
— Hmmm… façam explodir a fechadura para que a cela
o mate — ordenou o tirano ao sair. Os guardas decidiram por
unanimidade ignorar aquela ordem; nunca se ouvira falar
de o tirano ter alguma vez alterado as suas decisões. No dia
seguinte, o tirano ainda não tinha dito nada e, por isso, os guardas decidiram ignorar a ordem durante mais uma noite,
e mais outra, até serem capazes de admitir para si próprios e
uns para os outros que, daquela vez, não iriam cumprir ordens.
Naquilo que foi o seu primeiro passo em direção à rebelião,
ao descobrirem que aquela desobediência não significava
imediatamente o fim do mundo, os guardas prisionais enta‑
bularam conversações cuidadosas com os seus homólogos
no palácio e nas fronteiras, seguindo‑se um êxodo calmo
e imparável.
Os países vizinhos receberam os fugitivos de braços aber‑
tos e, com eles, a oportunidade de diminuirem o poder do
tirano, esvaziando o seu território. O tirano reparou que as ruas
estavam mais sossegadas do que era habitual, mas limitou
‑se a dizer para si próprio: «Hum, acho que mandei afogar
mesmo muita gente, não foi?» Provavelmente, não o teria
ajudado reparar que, à medida que as pessoas iam partindo,
os pântanos iam crescendo, crescendo, arrastando lentamente
para a água casas e cinemas, lojas de hortaliça, restaurantes
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e salas de espetáculos. Se olhasse para os pântanos (coisa que
ele nunca fazia), veria pessoas a desemaranharem membros
e cabelos, entregando gentilmente umas às outras partes do
corpo e chaves, voltando a viver nas suas casas e vendo quais
os produtos que poderiam semear e as formas de energia que
conseguiriam produzir.
Entretanto, o tirano congratulava‑se por ter resolvido
a questão de Arkady. Não tinha gostado da forma como Lokum
implorara pela vida de Arkady, e ainda menos da expressão dela
ao ouvir que os seus pedidos tinham sido feitos tarde demais.
Não achava que eles tivessem um caso amoroso (só em sonhos
é que aquele pirómano desengonçado poderia ser merecedor
da atenção de Lokum), mas o comportamento de Lokum era
demasiado parecido com o do homem que Eirini, a Primeira,
amara. Qual seria o problema daquelas pessoas?
O tirano deitou fogo a Lokum no dia do seu casamento.
Graças a Arkady, o fogo passara a ocupar o primeiro lugar na
lista dos seus métodos de eliminação. Obrigou‑a a ir até ao
fim da mais longa das pontes sobre os pântanos, regou‑a com
petróleo e deitou‑lhe fogo. Não pensou bem na sua inflama‑
bilidade e, por isso, o acontecimento foi descrito como uma
tentativa de homicídio‑suicídio. «Tentativa» porque, quando
tentou fugir, a mulher em chamas correra atrás dele, a gritar
que tinha acabado de perceber uma coisa muito interessante;
ele não podia matá‑la, jamais poderia matá‑la… agarrou‑o e
atirou‑o para a fogueira que ele próprio tinha feito. Ainda havia
uma grande parte do seu corpo quando saltou para o pântano,
mas os afogados guardavam-lhe rancor e devolveram-no à terra,
onde ficou a assar até morrer, enquanto a sua noiva regres‑
sava à cidade a cambalear e a arrancar bocados enegrecidos
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do vestido de casamento. Vestiu outra roupa e levou comida
à prisão onde Arkady se encontrava sozinho, a contemplar a
pilha enorme de publicações que os guardas lhe tinham deixado,
quando partiram. Antes de Arkady poder agradecer a Lokum
pela comida (e, esperava, pela companhia), ela disse: «Espera
um minuto» e tornou a sair a correr, voltando uma hora depois
com os seus dois amigos. Leporello apertou a mão a Arkady
e Giacomo lambeu‑lhe a cara; era uma piada que tinham decido
fazer da próxima vez que vissem Arkady, e que achavam ser
muito boa. Arkady agradeceu a Lokum mas, também dessa
vez, ela não fazia tenção de ficar: «Temos de te tirar daqui»,
disse, e tornou a sair.
— É outono, não é? — perguntou Arkady a Giacomo. Tinha
visto que os sapatos de Giacomo e as patas de Leporello esta‑
vam encharcados, mas quisera acabar de comer antes de fazer
a pergunta.
— É! Como é que sabias?
— Não sei. Podes trazer‑me umas folhas? Só uma mão‑
-cheia…
Giacomo trouxe os braços cheios de folhas multicolores,
e Leporello precipitou‑se para elas, fazendo voar pelas grades
da prisão folhas de um vermelho e de um castanho intensos.
— Giacomo?
— Sim, Arkady?
— Achas bem que eu fuja daqui? As pessoas daquele sítio
onde morávamos…
— Houve um incêndio, e não conseguiram fugir. Se pudes‑
sem, teriam fugido, mas não conseguiram, e foi isso que as
matou. Então, se conseguires, deves fugir.
— Mas fiz algum mal?
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Giacomo não disse sim nem não, tentando equilibrar uma
folha na ponta do nariz de Leporello.
E Eirini, a Justa? Durante vários meses, tinha vivido numa
grande cidade, onde a maioria das pessoas com que se cruzava
era tão distante como ela, ou ainda mais. Tinha um bar, pequeno
e acolhedor, e passava os dias a trocar trivialidades com os
clientes, enquanto tratava dos mais pequenos pormenores da
administração da empresa. A sua mãe tinha‑se afogado pouco
depois da sua chegada à nova cidade: podia ter sido um acaso,
mas não era isso que Eirini pensava. O rio Danúbio atravessava
a nova cidade onde residia, e a sua mãe dizia muitas vezes que
podia afogar‑se em qualquer rio do mundo que quisesse, menos
no Danúbio, uma estrada líquida que levaria o seu corpo até
aos Cárpatos, e ainda mais além, até ao Iskar, que corriam
pelos Balcãs, lavando‑a vezes sem conta, até que perdesse
todo o cheiro da vida que tivera. Depois, o Iskar depositá‑la‑ia
num leito de minúsculas flores brancas em antigas clareiras,
bem no alto das encostas. Ou, se continuasse no Danúbio,
ele arrastá‑la‑ia por entre muitos quilómetros de canais, para
ir apanhar agulhas de pinheiro na Floresta Negra. Tantas
quantas coubessem no seu colo…
Lembrando‑se das palavras da sua mãe, Eirini, a Justa,
tinha viajado rio acima, entregando as cinzas da mãe ao seu
cuidado aquoso. O seu bar era frequentado por muitas pessoas vindas do território do seu pai, que amaldiçoavam o tirano,
ao contarem histórias que a intrigavam. Se o que essas pessoas
diziam era verdade, os afogamentos ordenados pelo tirano
haviam acabado. Diziam que o território do seu pai estava
agora quase todo submerso, que não havia rei, nem bandeira,
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nem soldados, que só havia cidades de afogados, que pareciam
ter uma vida boa lá em baixo. Eirini, a Justa, ouviu dizer que
uma das zonas que ainda não estava submersa era conhecida
por ter uma enorme prisão. O homem que disse isto a Eirini fez
uma pausa e, depois, perguntou‑lhe se podia oferecer‑lhe uma
bebida, e ela fez uma pausa ainda mais longa antes de dizer
que sim. Era um homem bonito, mas a sua água‑de‑colónia
tinha um perfume que ela associava a agiotas. Ainda assim,
perguntou‑se, será que os agiotas não podem ser namorados
ternos ou, pelo menos, bons na cama?
— Olá, desculpe interromper — disse uma recém‑chegada
de uma beleza estonteante, quando se sentou ao balcão ao
lado do provável agiota. — Podemos falar em privado?
A única coisa que Lokum queria saber era o que tinha
Eirini, a Justa, levado quando saíra do palácio. Eirini não tinha
tempo nem vontade de dar uma lista de artigos à amante do
seu pai. Mas Lokum reformulou a pergunta, inquirindo se
Eirini tinha levado alguma coisa do pai quando saíra do palácio,
e foi então que Eirini se lembrou da chave. Era apenas uma
forma de metal em cima da sua mesa de cabeceira, maior do
que a maioria das chaves que tinha visto, mas, ainda assim,
suficientemente pequena para a ter guardado no bolso enquanto
se despedia do seu pai, com a esperança de o ter aborrecido
mais uma vez.
Antes de ela e Lokum chegarem aos portões da prisão,
Eirini, a Justa, olhou pelo lado do barco onde seguiam e viu
que a sua mãe tinha conseguido chegar à cidade afundada que
agora rodeava a prisão. Não estava só, mas acompanhada por
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um homem, aquele que Eirini, a Justa, nunca chegara a conhe‑
cer, embora o desejasse muito. Acenaram‑lhe os dois, e Eirini,
a Primeira, levantou um dedo e depois embalou melancolica‑
mente um bebé invisível, movimento que era fácil de interpretar
como um pedido para ter netos. «Que amor!», murmurou Eirini,
a Justa, voltando a cabeça para dentro do barco e fingindo que
não tinha visto aquela última parte.
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