Para a Sasha, para a Natalia
e para todas as crianças do mundo
À Sasha, à Natalia et aux enfants du monde
ملاعلا لافطأو ايلاتانو اشاس ىلإ
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Capítulo 1

T

inham propositadamente esperado por uma noite de julho
nublada e sem lua. Segundo os traficantes, com essas condições era menos provável que a guarda costeira grega os detetasse.
Todavia, naquele momento, a sua invisibilidade era um problema. A parte de cima do pequeno barco de borracha a remos
balançava a meros dez centímetros da superfície do mar Egeu,
vários centímetros mais afundado do que quando tinham dado
início à viagem. Não conseguiam ver a costa. O comandante tentava pôr o motor em funcionamento enquanto as silhuetas de 18
homens, 3 mulheres e 4 crianças se amontoavam. Alguns tinham
coletes de salvação que mal lhes serviam e a maioria nem sequer
sabia nadar.
— Se o motor não pegar, vamos afundar-nos — disse uma das
mulheres, com a voz fraca a aumentar de volume com o pânico.
Ninguém discordou.
Ahmed Nasser abraçou o colete de salvação. Era demasiado pequeno para um rapaz de 14 anos, principalmente um
rapaz quase tão alto quanto o pai. Recordava-se das histórias
que ouvira na Turquia: de contrabandistas que vendiam coletes
defeituosos que faziam com que as pessoas afundassem em vez
de flutuarem.
Sentiu que a mão de alguém lhe tocava no ombro.
— Ahmed, minha alma, não tenhas medo.
Ahmed olhou para o pai, para o enorme corpo encaixado
contra a lateral do barco. Levava uma câmara de ar ao ombro e
tinha um sorriso calmo, como se soubesse que tudo ia correr
bem. Contudo, o odor dos corpos, sujos e suados, os olhares
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a pavorados e a enjoativa agitação do mar picado contavam uma
história bem diferente.
— A mulher tem razão — sussurrou Ahmed. — O barco está
a esvaziar-se. Se o motor não começar a trabalhar…
— Chiu — fez o pai.
A sua voz era imperiosa mas gentil, como se estivesse a acalmar uma criança. No entanto, Ahmed já tinha idade suficiente
para conhecer a impotência que existia por trás dela. Pensou na
mãe, nas irmãs e no avô — seria a sua morte pior do que a deles?
O pai garantira-lhe que não tinham sofrido. De certeza que a
deles tinha sido mais rápida do que aquilo. Não houvera tempo
para falsas palavras de conforto.
Menos de dez quilómetros separavam a costa da Turquia da
ilha grega de Lesbos. Ahmed tentou entrever luzes em terra, ou até
de outro barco, mas não conseguiu. Onde ficava a Europa? Onde
estava o resto do mundo? Não se via nem uma estrela que prometesse a existência de outro lugar. O céu estava tão negro quanto o
mar. Nem conseguia ver o mostrador do relógio de aço inoxidável
que o pai usara até ao início daquela noite, quando lho apertara em
redor do pulso. Tinha pertencido ao seu bisavô e era um Omega
Seamaster, nome que naquele momento lhe parecia irónico.
— Baba, sabes que não sei nadar — sussurrou Ahmed.
— Não vais ter de fazê-lo — disse-lhe o pai.
Ainda assim, a água já lhe encharcava os ténis. Sentia-a oscilar para a frente e para trás no fundo do barco. As pessoas começaram a atirar as malas para o mar, numa tentativa de aliviar o
peso. O rapaz viu as malas baloiçar, depois afastarem-se a boiar
ou afundarem-se. Outros tentaram tirar água recorrendo a garrafas de plástico, mas o gesto não parecia fazer diferença. A mulher
sentada à frente deles começou a chorar. Pela primeira vez,
Ahmed reparou que ela trazia um bebé num sling.
— Não chores — aconselhou o pai de Ahmed num tom
ligeiro. — Já há água suficiente no barco.
Contudo, esse comentário só fez com que a mulher chorasse
ainda mais.
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— Allahu Akbar — rezaram várias pessoas.
— Baba…
— A mulher tem razão — interrompeu o pai. — Temos de
manter o barco em movimento. Mas não te vais afogar. Nem os
outros.
Ahmed reparou que ele olhava para a mulher com o bebé e
em seguida para os outros ocupantes do sobrelotado barco, todos
desesperados e assustados. Baba tirou a câmara de ar do ombro e
passou-a por cima da cabeça e em redor do seu tronco de Ahmed.
Em seguida, inclinou-se e sussurrou-lhe ao ouvido.
— Perdoa-me, minha alma. Tenho de te deixar por momentos.
— Deixar-me? Onde?
Mas o pai já se afastava.
— Baba!
Ahmed tentou alcançá-lo, dando-se conta de que tinha os braços presos ao corpo pela câmara de ar. Quando conseguiu libertá-los, o pai já passava a perna pela borda do barco.
O rapaz lançou-se para a frente com o intuito de agarrá-lo, mas
era demasiado tarde. O pai deslizou para dentro da água escura
como uma enguia. Logo depois reapareceu, boiando.
— Que estás a fazer? — gritou-lhe Ahmed.
— Temos de rebocar o barco. — O seu pai perscrutou os rostos dos passageiros. — Mais alguém sabe nadar?
Eram oriundos de diversos locais — Síria, Afeganistão,
Iraque —, mas Ahmed percebeu pelas expressões desamparadas
com que olhavam uns para os outros que tinham uma coisa em
comum: nenhum deles sabia nadar.
Foi então que uma voz atrás deles disse em árabe com um
sotaque iraquiano:
— Eu sei.
Ahmed voltou-se. Um homem franzino e seco despiu o
casaco e depois a camisa. Entregou-os a uma mulher sentada ao
seu lado, que dobrou as peças de roupa muito bem como que a
informá-lo de que o esperava de volta. Havia uma menina entre
eles, meio engolida pelo colete de salvação.
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— Eu também sei — disse o comandante. Parecia envergonhado por causa do motor, mas Ahmed sabia que não era
culpa dele. Não era sequer comandante, mas um estudante de
Engenharia de Homs que os contrabandistas haviam escolhido
entre os refugiados para pilotar o barco. Aquela ingrata tarefa
rendera-lhe uma boia salva-vidas cor de laranja. Atirou-a para o
mar e depois mergulhou atrás dela.
Ahmed tentou dar a câmara de ar de volta ao pai, mas este
recusou
-se a aceitá-la, argumentando que só iria atrasá-lo.
Os homens nadaram para a a frente do barco e, enquanto um dos
passageiros iluminava as águas escuras, ataram o cabo de reboque em redor da boia, falando num tom tão baixo que Ahmed não
conseguiu ouvir o que diziam. Depois, cada um deles agarrou-se
ao cabo com uma das mãos, bateu as pernas e remou com o braço
livre. O pai de Ahmed nadava à frente e os outros dois homens
logo atrás.
O barco avançou, como se empurrado por uma mão gigante.
Os passageiros deram vivas e gritaram «Deus seja louvado!».
Aqueles que estavam no centro do barco apanhavam a água do
fundo com garrafas de plástico e passavam-nas aos que estavam
nas pontas para que as despejassem. Enquanto despejava a água,
Ahmed sentiu o medo esmorecer, substituído pelo orgulho de
ver o pai a liderar os nadadores. Recordava-lhe os fins de semana
antes da guerra, quando a família fazia piqueniques e churrascos com amigos fora de Aleppo. Ao fim da noite, o pai liderava
o dabke1, fazendo girar a fila de dançarinos de mãos dadas que
batiam os pés ao ritmo do tambor e da pandeireta. Ahmed olhava
para o céu repleto de estrelas e deixava-se arrastar, sabendo que
Baba estava à frente do grupo.
No entanto, meia hora depois, foi acordado das suas memórias pela intensidade súbita do vento e pelo mar picado que balançava o barco. De vez em quando, as ondas invadiam as bordas
descaídas da embarcação, e Ahmed ouvia a água a rebolar no
1

Palavra árabe. Dança popular do Médio Oriente. [N. T.]
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fundo. Olhou ansiosamente para o foco de luz que iluminava
o pai e os outros nadadores. As ondas quebravam-se sobre as
cabeças, abrandando-lhes o ritmo, mas os braços livres continuavam a mexer-se.
Uma forte chuvada de verão começou nessa altura a cair.
Poucos minutos depois, o rapaz estava encharcado até aos ossos.
Disse para si próprio que uma chuva tão intensa nunca durava
muito, mas a verdade é que agitou o mar ainda mais. Os nadadores rebocavam o barco diretamente para as ondas. A embarcação
inclinava-se e agitava-se, deixando o cabo em tensão, mas mantinha-se a flutuar.
Foi então que veio a onda lateral.
Ahmed não a viu, mas sentiu-a. Inclinou o barco de borracha
para um dos lados e pareceu segurá-lo aí, como se avaliasse a
resistência dos passageiros. Ahmed inspirou todo o ar que conseguiu, esperando ser atirado borda fora. Contudo, a onda permitiu
que o pequeno barco deslizasse por ela e abateu-se sobre os nadadores, fazendo-os desaparecer por completo. Logo em seguida,
arrancou a boia do cabo e atirou com ela para a escuridão.
Instalou-se um segundo de silêncio, o choque antes de começarem todos a chamar e a iluminar a superfície da água com as
lanternas dos telemóveis.
— Onde estão? Alguém consegue vê-los?
O comandante apareceu à superfície a cuspir água. O iraquiano emergiu logo ao lado a arquejar, a mão ainda agarrada ao
cabo.
Mas onde estava Baba?
Ao longe, por entre a chuva intensa, Ahmed acreditou ter
visto a cabeça do pai a aparecer à superfície.
— Baba! — gritou.
Mas não obteve resposta e, quando voltou a olhar, tudo o que
viu foram ondas coroadas por espuma branca.
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ax Howard quase se engasgou com o waffle.
— Vão o quê?!
Sabia que devia ter desconfiado quando os pais sugeriram
um segundo waffle naquele dia. Tinham acabado de sair da Grand
Place, a enorme praça no centro de Bruxelas onde os turistas
olhavam boquiabertos para os edifícios ornamentados. Era o terceiro dia que passavam na Bélgica e a mãe insistira em tirar ali
uma fotografia de família. Max supunha que ela iria publicá-la
no Facebook com um comentário pateta como «Início do nosso
excitante ano na Europa!»
Era a primeira vez que Max visitava a Europa e, à semelhança
da maioria das coisas que tinha visto até àquele dia, a Grand Place
não lhe parecia real. As estreitas ruas empedradas que a rodeavam estavam repletas de lojas de chocolates, bancas a vender
waffles e lojas de recordações que vendiam canecas de cerveja e
porta-chaves com o Manneken Pis, a estátua do menino nu a fazer
chichi que era o símbolo de Bruxelas. Turistas balbuciando numa
infinidade de línguas passavam junto à mesa, na esplanada da
loja de waffles, e, embora ainda lhe parecesse manhã, os empregados já começavam a escrever os menus do jantar nos quadros
de ardósia. Contudo, mesmo naquela espécie de nevoeiro provocado pela diferença horária, Max sabia que havia qualquer coisa
de muito errado naquilo que os pais tinham acabado de lhe dizer.
— Pensei que ia para a Escola Americana. Como a Claire.
Olhou fixamente para a irmã mais velha sentada na outra ponta
da mesa. Estaria ela a par da novidade? Contudo, a rapariga limitou-se a sacudir o cabelo loiro para trás das costas e continuou a enviar
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mensagens aos milhões de amigos que tinha na América. A vontade de Max foi de lhe arrancar o telemóvel das mãos e gritar-lhe,
«Traidora!». Em Washington, ela contara-lhe sempre tudo o que os
pais estavam a preparar, chegara até a partilhar estratégias para evitar
que se passassem ao verem o boletim das notas. Tinha ficado ainda
mais furiosa do que Max quando os pais anunciaram que a família
ia mudar-se para B
 ruxelas durante um ano, para que o pai pudesse
trabalhar como consultor de defesa da NATO, uma aliança militar
fundada para proteger a Europa da Rússia. E naquele momento
estava a deixar bem claro que ele teria de se desembaraçar sozinho.
Sentada ao seu lado, a mãe inclinou-se para ele. Era uma mulher
pequena, pouco maior do que ele, mas que, de alguma forma, conseguia fazer com que Max sentisse cercado.
— A Claire está no secundário. Não pode viver uma aventura
como tu.
Contudo, a palavra «aventura» não enganava o Max. Percebia
o que ela queria dizer: A Claire é uma aluna de 20 valores a caminho da Universidade de Harvard ou de Yale. Tu passaste de ano quase
por favor e tememos que acabes a viver na nossa cave.
Max encarou o pai, que beberricava um minúsculo café europeu, mas que, com o rosto queimado pelo sol, calções cheios de
bolsos e a t-shirt da Maratona dos Marines, era obviamente um
americano. Max não vira um único homem de calções para lá da
Grand Place.
— Pai?
Max sabia que os pais raramente concordavam. Contudo, o
pai limitou-se a sorrir, como se soubesse o que o filho pretendia,
e abanou a cabeça.
— É uma boa ideia, Max.
O rapaz fitou os pais, indignado. Teria incluído a irmã Claire, se
esta se tivesse dado ao trabalho de levantar a cabeça do telemóvel.
— Hm, estás consciente de que eu não sei falar francês, certo?
— Aprendes — argumentou o pai.
— A senhorita Krantz disse que tens um excelente ouvido —
acrescentou a mãe.
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Max tinha a sensação de que a advogada que havia dentro
da mãe tinha esperado para apresentar aquela prova irrefutável. O quê?, não perguntou por pouco. Mas era uma piada idiota
e sentia-se demasiado deprimido para a fazer.
A senhorita Krantz era a especialista em aprendizagem que os
pais tinham contratado em Washington, D.C., depois de Max ter
chumbado a quase todas as disciplinas, com exceção de H
 istória.
A mulher dissera que ele precisava de trabalhar as técnicas de
estudo e de concentração e esforçar-se por ser menos impulsivo.
Mas isso talvez se devesse ao incidente com a bicicleta — depois
de um aluno do oitavo ano ter levado a bicicleta do seu amigo
Kevin, Max resolvera ir atrás dele. Isso não teria sido um grande
problema se o louco do oitavo ano não tivesse perdido o controlo
da bicicleta quando Max o agarrara, acabando por cair e fraturar
o braço. Os pais do miúdo tinham culpado Max, e até Kevin ficara
furioso com ele porque a bicicleta ficara retorcida.
No entanto, o incidente com a bicicleta não era nada quando
comparado com aquilo. Ali estava ele, encalhado num estranho
país estrangeiro onde as pessoas comiam carne de cavalo (a mãe
apontara-lha na loja, por isso sabia que era verdade) e falavam
uma língua que soava a alguém a puxar o catarro, e estava a ser-lhe
negado o direito básico de dormitar nas aulas ao som de uma língua que conhecia. O segundo ciclo já tinha sido mau o suficiente
em inglês. E nem ia mencionar as amizades. Ao menos tinha
alguns amigos em Washington, como Kevin e Malik, que gostavam de jogos de RPG e de livros de banda desenhada. Mas como
iria ele fazer amigos quando não conseguia sequer falar com eles?
Até o tempo parecia estar contra ele. Uns minutos antes,
estivera sol, mas naquele momento nuvens grossas e cinzentas
cobriam o céu.
Sentia a mãe a pressioná-lo, uma frente de ar de otimismo
forçado.
— Podes dormir até mais tarde! A escola fica mesmo ao
virar da esquina. A Claire terá de se levantar cedo para apanhar
o autocarro…
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— Ele não é completamente idiota — interrompeu Claire.
Max até poderia ter sido levado a pensar que a irmã estava a
defendê-lo, se não fosse pela forma como ela realçara a palavra
«completamente».
A mãe lançou-lhe um olhar irado.
— Desculpa?
— Ele sabe que isto não é apenas uma aventura divertida.
Todos sabemos.
— Claire — avisou o pai.
O rapaz compreendia. Ela era feliz em Washington com o
seu milhão de amigos. Adorava Walls, a escola secundária superelitista onde terminara o nono ano. Contudo, agia como se
aquela mudança tivesse sido de alguma forma culpa de Max,
quando ele nada tivera que ver com aquilo. E naquele instante
nem sequer sentia pena dela. Ao menos iria frequentar uma
escola em inglês.
Max empurrou o waffle para o lado.
— Recuso-me a ir.
A voz da sua mãe soou suave, mas firme.
— Não tens escolha, Max.
— E como vou eu passar o sétimo ano em francês?
Um grupo de turistas ficou a olhar para ele e só então se deu
conta de que estava a gritar. Detestava a forma como toda a gente
em Bruxelas andava carrancuda e silenciosa, como se alguém
lhes tivesse ralhado. Até as crianças eram mais sossegadas do
que as americanas.
— Aqui vamos nós — murmurou Claire.
— Oh, está calada — atirou-lhe Max.
Levantou a cabeça do telefone e fitou-o.
— Não vais para o sétimo ano.
Pelo olhar nervoso que os seus pais trocaram, o rapaz percebeu de imediato que a irmã estava a dizer a verdade.
— O quê?!
— Pensámos que seria mais fácil aprenderes francês se repetisses o sexto ano — disse o pai.
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Aquilo não era uma paragem para beber café e comer um
waffle: era uma emboscada! Max levantou-se de um pulo.
— Vão reter-me?
— Imagina só como o teu francês será bom quando regressarmos à América — acrescentou a mãe. — Serás o melhor da
tua turma!
O melhor. Sempre o melhor. Essa era a única coisa que parecia interessar aos pais. Max pegou nos restos do waffle e foi deitá-la ao lixo. Depois saiu do café.
— Max! — chamou-o.
De braços cruzados diante do peito, o rapaz ignorou-a. Uma
gota de água aterrou no seu rosto e limpou-a com as costas da
mão. Fantástico. Chovia. Estava em Bruxelas havia 72 horas e já
estava farto — os carros pequenos, as nuvens de fumo de cigarro,
as árvores descarnadas e demasiado aparadas, as lojas de comida
gordurosa que vendiam batatas fritas e kebabs, os empregados
enfadados que se recusavam a despachar-se. Numa única tarde,
quase fora atropelado por um elétrico e pisara cocó de cão (a cidade
assemelhava-se a um campo minado, pois ninguém em Bruxelas
parecia apanhar os dejetos dos cães). Partes da cidade pareciam
tiradas de um conto de fadas, tal como ele imaginara, com as janelas enormes e os canteiros de flores e os telhados inclinados; outras
pareciam diferentes (Max nunca vira tantas mulheres com lenços
na cabeça). Mas nada lhe era familiar.
Foi invadido por uma imensa saudade de casa. Desejava
um hambúrguer — não o esquisito bife cru a que os belgas
inexplicavelmente chamavam «filet Américain». Imaginou Kevin
e Malik a mastigarem os gordurosos hambúrgueres no diner da
Connecticut Avenue. O que não daria para lá estar também, a
conversar sobre o novo filme dos Vingadores e a fazer planos
para passarem a noite nas casas uns dos outros. Ainda pensou em enviar-lhes uma mensagem de texto, mas tinha vergonha de admitir que os pais iam obrigá-lo a repetir o sexto ano.
Continuariam a ser amigos no ano seguinte, se estivessem em
anos diferentes?
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Nunca se sentira tão sozinho.
Escutou passos atrás de si e um aperto no ombro. O pai não
era um homem grande, mas tinha uma forte e tranquilizadora
força de pulso, de tantos anos a jogar golfe e de todos os apertos
de mão em Washington.
— Eu sei que foi tudo um pouco súbito.
— Qual das partes? A mudança para a Bélgica? A escola francesa? Repetir o sexto ano?
— Tudo — admitiu o pai. — Mas, tal como a tua mãe estava
a dizer, é uma oportunidade. E retira toda a pressão. Tudo o que
tens de fazer é aprender francês…
— Tudo o que tenho de fazer é aprender francês? Toda uma
língua nova. Uau, obrigado. Ainda bem que é só isso.
O pai soltou uma gargalhada e Max sentiu que a raiva se desvanecia um pouco.
— Seja como for, na realidade só precisas de saber quatro
palavras em francês — informou o pai.
Contudo, o Max não ia deixar o progenitor safar-se com uma
piada. Olhou em silêncio para o outro lado da rua empedrada
onde, numa esquina, estava uma mulher com a cabeça tapada
a segurar uma caneca. O rapaz não conseguia ler o que dizia o
cartaz que ela segurava na outra mão — compreendia apenas as
palavras faim, fome, e réfugiée, refugiada. Max desejou ter dado à
mulher os cinco euros que pagara pelo waffle.
— Max, vá lá — insistiu o pai num tom afável. — Ao menos
experimenta.
— Não é que tenha escolha, pois não? — resmoneou Max.
— É assim mesmo! Agora, quanto àquelas palavras… — O pai
olhou para um lado e para o outro de forma a certificar-se de que
ninguém os ouvia. — Où est la toilette? — sussurrou.
Max gemeu.
— Onde fica a casa de banho? Estás louco?
O pai despenteou o cabelo castanho e encaracolado de Max.
— Vejam só. Já compreendes tudo!
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hmed escutou as palavras de Ibrahim Malaki sem olhar para
ele. Dessa forma era-lhe mais fácil esconder o que sentia em
relação às últimas más notícias.
Há muito que deixara de pensar em Ibrahim como o iraquiano. Era o amigo do pai, embora a amizade tivesse sido construída em menos de um minuto enquanto os homens nadavam e
trocavam promessas: «Se me acontecer alguma coisa, toma conta
da minha família».
Contudo, naquele instante, após quase um mês a dormirem
numa tenda no Parc Maximilien, na Baixa de Bruxelas, Ibrahim
explicava que o Gabinete de Estrangeiros belga tinha recusado
conceder-lhe, e à sua família, o estatuto de refugiados.
— Estão a pressionar-nos para que regressemos ao Iraque —
revelou ele.
Ahmed contemplou o mar de tendas que se estendia muito
para lá daquela que partilhava com Ibrahim e a família. Os refugiados não podiam candidatar-se a casas até se terem registado
do outro lado da rua, no Gabinete de Estrangeiros. No entanto,
durante todo o verão as filas tinham sido tão compridas que as
pessoas eram obrigadas a esperar ali durante dias, e até semanas,
não tendo outra opção que não fosse dormirem no campo da Cruz
Vermelha instalado no parque. Ahmed gostava dos voluntários
que geriam o campo e traziam tudo o que era necessário, como
roupas, cobertores, refeições quentes e até fraldas para os bebés.
Tinham até montado uma pequena escola. Ahmed frequentara-a
com Bana, a filha de 4 anos de Ibrahim, e aprendera algumas
frases em francês.
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No entanto, o ministério da administração interna tinha recentemente anunciado que iriam encerrar o campo. O verão estava a
chegar ao fim, mas Ahmed sabia que o governo estava a reagir
a outra pressão que não a do tempo. As paletes de madeira transformadas em cadeiras e mesas, a roupa a secar em cordas estendidas entre as árvores, a tenda-hospital com uma gigantesca cruz
vermelha, as pilhas de roupa doadas — tudo isso provocava um
inquietante contraste com as torres de escritórios que rodeavam
o parque. As autoridades já não conseguiam justificar a existência
de uma cidade de tendas no centro da capital da União Europeia.
Naquele momento, Zainab, a esposa de Ibrahim, explicava
que esperavam poder ficar com familiares que residiam em
Molenbeek enquanto Ibrahim recorria da decisão.
— Como menor não acompanhado, terás de ficar à guarda do
Estado até avaliarem o teu caso — esclareceu ela.
Ahmed sentiu um aperto no estômago. Desde que o barco da
guarda costeira grega os tinha salvado e levado para a costa de Lesbos
que não dissera mais do que as palavras necessárias. Contudo,
naquele instante, encontrava aquela que mais o aterrorizava.
— Sozinho?
Havia milhares de crianças refugiadas a viajar pela Europa
sozinhas. Encontrara algumas pelo caminho, escutara os rumores e as informações que trocavam sobre os traficantes mais
confiáveis ou as rotas mais seguras. Alguns, tal como ele, eram
órfãos; outros tinham sido enviados à frente, na esperança de
mais tarde poderem chamar a família; um número mais reduzido tinha sido separado da família durante a viagem. Ahmed
presumira que ficaria com Ibrahim na Bélgica, pelo menos até
terminar a escola secundária. Nunca lhe passara pela cabeça que
Ibrahim e a família não pudessem ali ficar.
— Terás melhor sorte sem nós — disse Ibrahim. — És sírio,
não iraquiano. Estão a aceitar sírios…
Ahmed nem sequer queria viver na Bélgica. Pouco ou nada
sabia sobre aquele pequeno país encaixado como uma pedra
num sapato entre a França e a Holanda. O pai planeara ir para
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a Inglaterra ou para o Canadá, cuja língua pelo menos falavam.
Ahmed só fora para a Bélgica porque era para lá que Ibrahim se
dirigia.
— Mas para onde irei?
— Existe um centro de receção apenas para menores desacompanhados. Terás um teto…
Ahmed estremeceu. Já ficara noutros centros de receção na
Grécia e na Hungria. Não eram mais do que galinheiros humanos onde viviam amontoados, recebiam comida fora do prazo de
validade e escutavam os constantes gritos dos impacientes guardas. Jurara a si mesmo que nunca mais voltaria a entrar num
daqueles centros. Ouvira o suficiente sobre o que tinham para
oferecer a rapazes como ele: as lutas e os pesadelos, a comida
esquisita, os exames médicos e as aulas de línguas. Iriam demorar meses a perceber o que fazer com ele, meses durante os quais
estaria a cargo de pessoas que não conhecia e nas quais não confiava. E quais eram as hipóteses de encontrar uma família? Sim,
era verdade que muitos belgas tinham levado comida e roupa
ao Parc Maximilien. Mas uma coisa era fazer voluntariado por
algumas horas e outra totalmente diferente era adotar um adolescente. Acabaria à guarda do Estado até atingir a maioridade.
— Amanhã vamos juntos ao gabinete de menores desacompanhados para fazeres o registo — declarou Ibrahim.
— Não te preocupes, Ahmed — disse Zainab. — Vamos manter o contacto diário. Se tiveres algum problema, nós ajudamos-te.
Todavia, Ahmed sabia que não poderiam fazer grande coisa
por ele a partir do Iraque. E assim que se registasse na Bélgica
não poderia pedir asilo na Inglaterra ou noutro lado qualquer. Era
assim que as regras dos pedidos de asilo funcionavam. Ficaria
preso na Bélgica para sempre.
Um medo ainda mais terrível tomou conta dele. A única prova
que possuía de que era sírio era um passaporte falsificado. O seu
pai comprara-o no mercado negro na Turquia depois de terem
fugido da Síria. Os passaportes verdadeiros tinham sido destruídos naquele dia horrível. E se as autoridades não acreditassem
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que era sírio? Afinal, vivia com uma família iraquiana. Mais valia
ter chegado sozinho.
E depois havia a questão da idade. Tinha acabado de fazer
14 anos, mas toda a gente achava que ele era mais velho. A polícia
podia não ver o rosto de um rapaz, mas o de um jovem soturno,
um possível terrorista. Não era, afinal, esse o medo que vira tantas vezes estampado nos olhos de muitos europeus? Imaginou-se
a ser enviado de volta para a Turquia — todos aqueles quilómetros perdidos, a morte do pai em vão.
Ahmed recordou a vida que imaginara com Baba em Inglaterra:
frequentar a escola numa língua que compreendia em parte, jogar
num clube futebol, comer fish and chips enquanto via as brilhantes
defesas de David De Gea na baliza do M
 anchester U
 nited. Quiçá,
embora Baba já ali não estivesse, o destino estivesse a dizer-lhe
para não desistir de Inglaterra. Através de rumores que escutara
no campo, sabia que a melhor maneira de lá chegar era através da
cidade de Calais, na costa norte de França. Havia por lá um campo
enorme conhecido como A Selva, onde os refugiados aguardavam
pela possibilidade de viajarem até I nglaterra através de um túnel
que atravessava o mar. Sabia de alguns traficantes que rondavam
o Parc Maximilien e que se ofereciam para arranjar viagens até
França.
Deveria ir para Calais ou ficar na Bélgica e tentar entrar no sistema sozinho? Tinha menos de 48 horas para tomar uma decisão
que lhe moldaria o resto da vida. Passou o dedo pelo mostrador
do relógio e perguntou-se que conselho o pai lhe daria. Todavia, o
Seamaster não lhe deu nenhuma resposta. Depois decidiu fazer
cócegas a Bana para que as gargalhadas da menina o distraíssem.
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a manhã do dia 1 de setembro de 2015, Max murmurou um
adeus tenso aos pais e depois mergulhou numa multidão
de miúdos que vestiam uniformes azul-marinho que enchiam
o pátio da École du Bonheur. Continuava sem conseguir acreditar que o nome do seu novo colégio era Escola da Felicidade.
Só podia ser uma piada.
Max respirou fundo e esfregou as mãos suadas. Dali a sete
horas, disse para si mesmo, o primeiro dia chegaria ao fim.
Ia correr tudo bem. Tal como os pais lhe tinham dito, já tinha
frequentado o sexto ano uma vez e na Bélgica continuava a ser
o segundo ciclo. Omitira aquele embaraçoso pormenor quando
conversara com Kevin e Malik através do Skype, mas eles também pouco ou nada lhe haviam perguntado, ocupados que
estavam a falar-lhe de um curso intensivo de programação e da
batalha épica com pistolas de água que tinham disputado na
casa do Malik.
Max deixou-se ser arrastado até uma enorme porta deslizante
e por uma passagem de tijolo. As conversas e os gritos misturavam-se de uma forma que era simultaneamente familiar — o
ruído típico do pátio de uma escola — e estranha. Aqui e ali havia
uma palavra ou outra que Max compreendia: coucou, a engraçada palavra para «olá», ou l’été, «verão», que já lhe parecia uma
memória distante sob aquele céu nublado. Contudo, a maioria
das palavras era incompreensível, dando a Max a mesma sensação distante e etérea que muitas vezes o assaltava desde que chegara a Bruxelas, como se a qualquer instante pudesse pestanejar
e acordar na sua cama, em Washington.
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Ao mesmo tempo que a multidão se espalhava pelo pátio
asfaltado, Max procurou a fila para o 6B. Contudo, se havia
alguma ordem naquele caos de miúdos que corriam de um lado
para o outro, que se cumprimentavam como os adultos, com dois
beijos no rosto, e que atiravam as mochilas para montes no chão
e chutavam bolas de futebol, Max não a encontrava. Às tantas lá
avistou um papel que indicava o 6B e que a cabeça de Madame
Legrand, uma mulher alta, loira e que parecia não saber sorrir,
tinha escondido.
— Mex How-Weird — disse ela, encarando-o quando ele se
aproximou.
Por segundos, Max pensou que a mulher lhe tivesse chamado
esquisito (weird), mas depois percebeu que era apenas a forma
como pronunciava o nome, com aquele cerrado sotaque francês.
Isso fê-lo sorrir até se aperceber de que ela o fitava muito séria,
à espera de uma resposta.
— Sim — respondeu, para logo corrigir. — Oui.
Uma rapariga com lentes grossas e cabelo escuro e comprido,
que estava à frente da professora, mordeu o lábio e olhou para
o chão. Max percebeu que tinha feito qualquer coisa errada.
— Oui, Madame — disse a Madame Legrand com ênfase na
palavra Madame.
— Oui, Madame — repetiu o rapaz.
Madame Legrand pressionou os lábios como se estivesse a
avaliar se aquele «Oui, Madame» era aceitável. Max perguntou-se
se iriam continuar a dizer aquilo um ao outro como uma espécie
de sketch humorístico, mas, para seu grande alívio, a campainha
tocou e ela fez-lhe sinal para que se colocasse na fila que conduziu ao interior da sala.
A primeira hora de aulas passou rapidamente, pois tudo o
que tinham de fazer era tirar o novo material escolar e organizá-lo nas mesas. Max não sabia o nome da grande maioria dos
objetos e nem sequer compreendia as instruções de Madame
Legrand sobre onde deviam colocá-lo, mas estava sentado atrás
da rapariga dos óculos e do cabelo comprido, que se chamava
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Farah, e por isso limitava-se a copiar o que ela fazia. A sala de aula
era pequena e antiquada, com filas de mesas que se abriam para
arrumar coisas em vez de cacifos, quadros de ardósia e giz em
vez de quadros interativos e nem um único computador à vista.
Teve até de colocar uma recarga na caneta de aparo que tinha de
usar, uma tarefa que o deixou a sentir que não só tinha viajado
para um país diferente como para um século diferente.
Quando tudo estava no seu lugar, Madame Legrand escreveu umas frases no quadro e 29 canetas de aparo elevaram-se
e todos copiaram as frases para os seus cadernos. Max também
começou a escrever, mas o aparo da caneta limitava-se a raspar
de forma seca contra o papel. Abanou a caneta e tentou de novo.
Conseguia ver a impressão da letra na folha, mas a tinta continuava sem sair. O americano olhou em redor — toda a gente
parecia atarefada a escrever. Abriu a caneta e tirou o cartucho.
Tê-lo-ia posto mal?
Sentiu movimento atrás de si e voltou-se. Um miúdo corpulento, com o cabelo loiro, olhava para ele e para a caneta. Desatarraxou a própria caneta, depois pegou no aparo e perfurou a
extremidade da recarga.
O americano não demorou a compreender. Merci, articulou
em silêncio. O miúdo sorriu.
Depois, Max virou-se para a frente e repetiu o gesto. Assim
que encostou o aparo ao papel, viu uma reconfortante mancha de
tinta azul. Todavia, quando se deu conta, a tinta espalhava-se pelo
papel e pelos dedos.
O miúdo grandalhão atrás dele emitiu um ruído que lhe pareceu uma risadinha de gozo, mas Max não tinha tempo para o
fulminar com o olhar. Havia tinta por todo o lado. Tentou limpar
os dedos à camisa azul, manchando-a com tinta. Pressionou os
dedos contra a folha, deixando impressões digitais, mas a tinta já
estava demasiado espalhada, manchando-lhe até as unhas.
Max pôs o braço no ar, mas a professora, que continuava a
escrever no quadro, não o viu. Sentiu uma pinga de suor escorrer-lhe pelo rosto e apressou-se a limpá-la antes de lhe ocorrer
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que, com os dedos sujos de tinta, o mais provável era ter a cara
igualmente manchada. Por sorte, sabia o que dizer.
— Excusez-moi.
Madame Legrand virou-se para trás com uma expressão que
parecia dizer Como te atreves a interromper-me?!
— Où est la toilette? — Depois lembrou-se e acrescentou:
— Madame.
A professora parecia ter muito a dizer sobre o tema. Max tinha
a certeza de que a sua apaixonada resposta não se limitaria a um
simples «Viras à esquerda e depois à direita». Infelizmente, não
percebeu uma palavra de todo aquele discurso, por isso, quando
a professora terminou, repetiu a pergunta.
— Où est la toilette, Madame?
O miúdo atrás dele ria com cada vez mais intensidade. A vontade de Max era virar-se e dar-lhe um pontapé.
Madame Legrand suspirou profundamente.
— Où sont les toilettes? — corrigiu. De seguida acrescentou:
— Ao fundo do corredor. — Assim, sem mais nem ontem. Num
inglês com sotaque, mas perfeito. Em vez de se sentir melhor
porque a professora falara em inglês, Max sentiu-se um idiota.
A hora de almoço não correu melhor. O americano aceitou
a sopa mistério e o prato com salsichas e batatas e uma coisa
roxa que a funcionária da cantina lhe entregou. O sabor era bem
melhor do que o aspeto, mas, antes mesmo de conseguir apreciar
tudo, a campainha tocou e toda a gente se levantou. Depois, da
mesma forma desordeira a que assistira de manhã, os miúdos
saíram para o recreio.
Umas das coisas de que mais gostava no 2.º ciclo era já não
haver intervalos, mas apenas períodos sem aulas, durante os
quais podia conversar com os amigos e jogar Talisman com Kevin
e Malik. Contudo, ali estava de volta aos intervalos; uma hora sem
aulas. Ao mesmo tempo que a horda de alunos empurrava Max
porta fora, ele deu-se conta de outra coisa. Ao contrário do que
acontecia na América, onde até a ameaça de chuva transformava
os intervalos no exterior em intervalos no interior dos pavilhões,
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que se resumiam a jogos de computador ou a filmes, a Escola da
Felicidade não os cancelava por causa do mau tempo.
A partir do campo de jogos coberto onde os miúdos se reuniam, Max conseguia avistar o quintal nas traseiras da casa que
a família arrendara. O seu quarto, no segundo andar, devia estar
a menos de 50 metros dali, embora lhe parecesse tão longínquo
e inalcançável quanto a vida na América. Um grupo de rapazes
começou a jogar futebol, organizando-se em equipas, enquanto
outro rodeou Max com expressões de amistosa curiosidade.
— Do you speak English? — perguntou um rapaz da sua turma
que tinha o cabelo ruivo e encaracolado.
Era um alívio tão grande ouvir falar inglês que Max nem se
deu conta da estranheza da pergunta.
— Sim — respondeu, sorrindo para o rapaz. — Tu também
falas inglês?
Os olhos do miúdo brilharam.
— Do you speak English? — repetiu.
Max fez que sim com a cabeça.
— Sim, acabei de dizer…
Contudo, antes mesmo de conseguir terminar, o rapaz do
cabelo ruivo desatou às gargalhadas.
— Coca-Cola! — exclamou o miúdo ao lado dele.
— Cala-te e dança comigo! Esta mulher é o meu destino! —
gritou o rapaz ruivo, agitando os lábios.
O Max reconheceu o refrão da canção Walk the Moon que passara na rádio durante todo o verão. Foi com desânimo que se
apercebeu de que eles nada sabiam em inglês para além da pergunta «Sabes falar inglês?», de palavras soltas como «Coca-Cola»
e das letras de algumas canções.
— Iá, malta, foi bom — disse ele. — Bonne anglais.
Os rapazes riram e felicitaram-se com high-fives e Max
aproveitou a oportunidade para se imiscuir no jogo de futebol,
mantendo-se apenas junto à linha lateral. Alguns dos miúdos
eram excelentes jogadores e o americano fez figas para que não lhe
passassem a bola. Todavia, eles pareciam monopolizar o esférico
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muito menos do que os colegas na América e, inevitavelmente,
alguém chutou a bola na sua direção. Tentou pará-la, mas o seu
pé escorregou na espuma molhada e a bola ultrapassou os limites
do campo. Max fez um ar irritado, como se aquele tipo de coisa
não costumasse acontecer-lhe. Notou que o miúdo loiro que lhe
dera a dica sobre a caneta o fitava com incredulidade.
— Oscar! — gritou alguém, e o miúdo corpulento começou
a correr em direção à bola, que estava de novo em campo, derrubando um defesa que encontrou pelo caminho. O seu enorme
pé recuou e acertou na bola com tanta força que esta atravessou
o campo, ressaltou no poste da baliza e atingiu Max em cheio
no rosto, antes mesmo de ter tido tempo de reagir, atirando-o
ao chão.
Durante alguns segundos, tudo o que Max viu foi o cinzento
céu de Bruxelas, as gotas de chuva molhando-o. Logo em seguida
o seu campo de visão encheu-se de rostos.
— Ça va? Ça va? — Perguntavam-lhe.
Ajudaram-no a levantar-se. Sentia a dor a chegar, a latejar em
redor dos olhos. Escutou mais conversa em seu redor, depois um
adulto a gritar, afastando os miúdos até restar apenas a Farah.
A rapariga pegou-lhe no braço com toda a cautela, como se ele
fosse um velhinho, e levou-o ao gabinete do diretor. Embora fosse
ele a vítima, Max perguntou-se se estaria metido em sarilhos.
Contudo, em lugar do diretor, foi entregue à secretária que o conduziu a um recanto do lado de fora do gabinete, fazendo-lhe sinal
para que se deitasse num banco e tapando-o com um cobertor.
Emitiu um sem número de ruídos com a boca e depois foi buscar um saco de gelo. Mas não têm sequer uma enfermaria?, pensou Max. Sentia a pele em redor dos olhos quente e a endurecer.
Ia ficar com os olhos negros. Mas ao menos já não estou à chuva,
cogitou, desanimado.
Foi nesse instante que Max inventou um novo nome para a
sua nova escola: a Escola da Tortura.
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a noite do dia 1 de setembro, a temperatura desceu e Ahmed
percebeu que o verão estava a chegar ao fim. De qualquer
forma, havia sido um verão frio, em que as noites só se tornavam
aconchegantes no interior da tenda por causa do calor dos corpos
ao seu lado. Naquele momento, a chuva caía em torrentes e, apesar dos plásticos azuis que os voluntários haviam estendido por
cima da tenda, a água entrava, deixando o chão húmido.
Os ponteiros prateados do relógio de Baba avançaram até à
meia-noite. Ahmed ouviu Ibrahim ressonar e Bana choramingar
durante o sono, até que Zainab a puxasse mais para si. Depois
calçou os sapatos, verificou se tinha os trezentos euros que o pai
metera no passaporte e beijou Bana suavemente na bochecha,
tal como noutros tempos beijara Nouri, a irmãzinha mais nova.
Bana esboçou um sorriso, mas não acordou. Escrevinhou um
bilhete dirigido a Ibrahim, agradecendo-lhe por ter honrado a sua
promessa e prometendo dar notícias assim que chegasse a Calais.
Depois de ter engolido o nó que se lhe formara na garganta, saiu
da tenda para a chuva que o vento fazia cair na horizontal.
O solo estava enlameado e sentia a água ensopar-lhe a meia
onde a sola dos ténis estava gasta. Com aquele tempo ao menos
não haveria ninguém que o visse sair do parque e bater à janela de
uma carrinha parada. Um homem com a barba por fazer e uma
proeminente maçã de adão virou-se no lugar do condutor e fez-lhe sinal para que entrasse. Ahmed abriu a porta, fazendo sair
uma nuvem de fumo e o ruído de música techno albanesa.
— Ahmed! — exclamou o homem, como se fossem amigos
de longa data.
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O primeiro nome do traficante era Ermir. Ahmed não fazia
ideia de qual era o seu apelido, apenas que falava inglês e que
concordara em levá-lo até Calais.
— Trazes o dinheiro?
O rapaz entregou-lhe os trezentos euros.
Ermir contou as notas e em seguida guardou-as no bolso das
calças de ganga.
— Muito bem, muito bem. Senta-te aí atrás.
Ahmed fechou a porta. A carrinha tinha um cheiro horrível — uma mistura de fumo de cigarro e couves podres. Mas
ao menos era uma boleia. As portas trancaram-se com um clique e Ermir avançou para a estrada. O rapaz respirou fundo ao
ver o parque desaparecer e o traficante sorriu-lhe pelo espelho
retrovisor.
— Já me esquecia… Dá-me o teu telemóvel.
Ahmed olhou desconfiado para o reflexo do traficante. O telefone era a única forma que tinha de contactar alguém. Só assim
podia aceder à Internet e comunicar com os amigos que deixara
para trás. Era também onde guardava as fotos da família.
— Não te preocupes, Ahmed. Eu devolvo-to assim que chegarmos a Calais. Só não quero que o uses aqui dentro.
Ahmed hesitou, tentando recordar-se se ouvira alguma história sobre traficantes que ficavam com os telemóveis. A carrinha
parou e Ermir virou-se para o encarar.
— Escuta, Ahmed. Temos de confiar um no outro. Eu também estou a correr riscos…
O tipo desviou o olhar para a porta, como se começasse a pensar que Ahmed não valia o esforço. O rapaz passou-lhe o telemóvel para a mão.
— Está bem.
Ermir guardou-o no bolso e, em silêncio, engrenou a primeira.
Ahmed encostou o rosto ao vidro. Como chegara de comboio,
vindo da Alemanha, pouco vira de Bruxelas para além do parque
e da suja e sobrelotada Gare du Nord, que ficava a apenas alguns
quarteirões de distância. Os arranha-céus, que p
 areciam meio
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vazios durante o dia, estavam às escuras e desertos. As amplas
avenidas junto à estação davam lugar a ruas estreitas e cheias de
curvas ladeadas por feias casas coladas umas às outras. Algumas
tinham lojas no rés do chão, fechadas àquela hora e as suas entradas protegidas por grades de metal. As linhas do elétrico cruzavam as ruas à semelhança de teias de aranha. Os únicos sinais
de vida eram os homens solitários que fumavam sob beirais e os
anúncios em néon das lojas que estavam abertas até mais tarde.
Ahmed sabia que eram lojas de conveniência que vendiam álcool
e cigarros, mas as palavras em inglês pareciam aludir a coisas
mais sinistras.
Dez minutos mais tarde, Ermir bateu com o punho contra o
botão do rádio e calou os lamentos da cantora. Ahmed não apreciara aquela música por aí além, mas naquele momento preferia
escutá-la. Os únicos sons que se ouviam na carrinha eram o oscilar mecânico do limpa-para-brisas e Ermir a bater com o cigarro
no cinzeiro. De súbito, chamou a atenção de Ahmed através do
espelho retrovisor. Já não sorria.
— Estou aqui a fazer contas e trezentos euros não chegam.
O rapaz ficou tenso.
— Mas disse que era suficiente!
— Mal dá para o combustível…
Ahmed olhou pela janela. Não fazia ideia de onde se encontravam. Tem calma, disse para si mesmo. Os traficantes tentavam
sempre extrair mais dinheiro. Lembrou-se de uma história que
ouvira sobre um passador que ameaçara tirar um órgão a um
refugiado se este não lhe desse mais dinheiro. Um rim saudável
valia bem mais do que trezentos euros no mercado negro. O sírio
tentou manter um tom de voz calmo.
— Não tenho mais dinheiro.
Ermir parou num sinal vermelho e olhou para trás. Ahmed
sentia os olhos do homem a sondá-lo.
— É um belo relógio esse que trazes aí.
Ahmed tapou o Seamaster, como se a escudá-lo do olhar interesseiro de Ermir.
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— Não!
— Cala-te!
O semáforo ficou verde e Ermir acelerou com força, atirando
Ahmed contra o assento.
— Deixe-me sair! — gritou o rapaz. Lançou a mão à porta,
mas esta estava trancada.
— Senta-te e está quieto! Estás em dívida para comigo!
Só havia uma forma de escapar. Ahmed catapultou-se para o
lugar do passageiro. Ermir pisou o travão e agarrou o sírio pela
manga da camisola com capuz. O rapaz abriu a porta e saltou
para a estrada com tanta determinação e força que escutou o
tecido rasgar ao mesmo tempo que caía. Aterrou de quatro no
alcatrão, mas nem sequer sentiu a dor. Levantou-se de um pulo e
correu o mais depressa que conseguiu.
Atrás de si, ouviu uma porta bater e pneus a chiar. Imaginou
o tipo a acelerar. Era bem capaz de o atropelar com a carrinha
para lhe tirar o relógio, deixando-o como morto sob a chuva.
— Socorro! — gritou em inglês.
Ninguém respondeu.
Virou às cegas para uma rua sossegada, passando por um edifício de apartamentos, e continuou a correr até avistar enormes
vivendas escondidas atrás de portões de ferro. Um dos portões
encontrava-se aberto e ele entrou, contornou a casa até ao quintal
das traseiras e por pouco não esbarrou contra um muro de tijolo.
Tossia, tinha vómitos e estava encharcado até à roupa interior, mas o mesmo instinto que o impedira de saltar para o mar
atrás do pai impeliu-o a saltar o muro. Caiu desajeitadamente do
outro lado, arranhando o rosto nos ramos de um arbusto. O jardim estava desleixado. Mesmo sob a chuva intensa, conseguia
perceber que as gavinhas da hera tinham engolido os muros e
havia ervas daninhas em redor do tronco de uma pequena árvore
de fruto. A casa que dava para o quintal estava às escuras. Ahmed
avançou por entre a erva irregular e sobre as folhas até à parte
traseira da casa, onde havia um pátio de cimento sob uma aba do
telhado.
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Deixou-se ficar aí, a tremer enquanto observava o muro, quase
esperando que o traficante o saltasse a qualquer momento. Mas
não apareceu ninguém. Lágrimas quentes rolaram-lhe pelo rosto.
Ao menos podia sentir o peso do relógio do pai no pulso, escutar
o tiquetaque dos ponteiros. Ahmed recuperou o fôlego, puxou a
manga ensopada para cima e inspecionou o relógio para ver se
tinha algum dano. Não viu nada. Porém, sob a pálida luz da lua,
conseguiu ver a pele raspada dos cotovelos, onde tinham atingido
o alcatrão. Aos poucos foi tomando consciência do resto do corpo.
Sentia a garganta seca e doía-lhe quando engolia. Precisava de
beber um pouco de água.
Ao fundo do pátio, conduzindo à casa, podia ver-se um conjunto de portas de vidro. Ahmed tentou espreitar para o interior,
mas as cortinas impediram-no de ver fosse o que fosse. Girou a
maçaneta e empurrou suavemente a porta. Esperava que nada
acontecesse, mas, para sua surpresa, a maçaneta girou e a porta
abriu. Com toda a cautela, meteu a cabeça lá dentro e olhou em
redor. A divisão continha várias bicicletas com diferentes tamanhos, capacetes, um skate e esquis. Não havia grandes dúvidas de
que se tratava da arrecadação de uma família. Descalçou os sapatos e as meias, entrou e fechou a porta. A alcatifa azul abafava-lhe
o ruído dos passos. Mesmo assim, caminhava devagar e com cuidado, não fosse dar-se o caso de estar alguém na sala contígua.
Ao chegar à extremidade da arrecadação, foi novamente bafejado pela sorte. Do outro lado, havia uma casa de banho. Entrou pé
ante pé, abriu a torneira, pôs as mãos em concha e bebeu até estar
saciado. Ardia-lhe a garganta, mas sentia-se um pouco melhor.
Nesse momento, uma coisa branca moveu-se atrás dele.
Ahmed virou-se mesmo a tempo de ver um lanudo gato
branco a mirá-lo antes de se escapar para a divisão ao lado. Com
o coração a bater como um tambor, seguiu o gato até à lavandaria
com pilhas de roupa suja ao lado de uma máquina de lavar e outra
de secar. Sentiu-se tentado a despir as suas roupas encharcadas e
a secá-las ali. Mas avançou, penetrando num espaço atravancado
com cadeiras, um colchão, um tapete enrolado e peças dispersas
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de mobiliário. Abriu outra porta na extremidade dessa divisão e
deu por si num corredor baixo repleto de caixas de mudanças
com um aspeto novo. Era como se a família que ali residia também tivesse acabado de se mudar. Ahmed ziguezagueou por
entre as caixas, desviando aquelas que lhe bloqueavam o caminho. Esperava encontrar uma parede no final do corredor, mas,
em vez disso, avistou uma pequena porta. Na fechadura estava
a chave mestra.
Girou a chave e abriu a porta. Da escuridão chegou-lhe um
desagradável odor húmido e frio. Conseguia ouvir água a pingar lá dentro. Desceu dois degraus pequenos e irregulares até se
encontrar por baixo da cave, naquilo que lhe parecia uma subcave. Do lado direito, ficava um espaço vazio com paredes de
terra. Ao lado, estava uma divisão rebocada, pormenor em que
Ahmed reparou ao sentir as paredes húmidas e ásperas. Com
a mão encostada à parede para se guiar, atravessou a sala e por
pouco não bateu com a cabeça num arco baixo. Baixando-se, atravessou uma cortina de teias de aranha até chegar a uma terceira
sala. Ainda que um pouco húmida, era mais seca do que as outras
duas, e uma pequena janela retangular deixava entrar alguma luz
ali dentro, o suficiente para iluminar um interruptor na parede.
O rapaz acionou-o e uma lâmpada despida acendeu-se.
Ao início, Ahmed acreditou ter descoberto uma cripta. As paredes estavam revestidas por profundos cubículos. Contudo, nada
havia no seu interior; a sala estava vazia com exceção das teias de
aranha. Era evidente que ninguém entrava ali há semanas, talvez
meses.
O sírio percebeu para onde o seu pensamento se estava a desviar, mas afastou a ideia.
Alguém acabaria por encontrá-lo e seria preso por entrar
numa casa sem autorização. Apesar disso, a ideia não o abandonava. Não tinha dinheiro, não tinha telefone. Não tinha nada
— apenas um passaporte falso e um relógio, nem sequer um
bilhete de autocarro para regressar ao Parc Maximilien. Engoliu
a saliva e sentiu a mesma dor na garganta. Tinha a casa de banho
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no exterior, onde podia ir buscar água e fazer as suas necessidades, e até um nicho na parede sob a minúscula janela onde podia
esconder-se se alguém aparecesse.
E se ficasse ali só por uma noite ou duas?
Ahmed recuou até à lavandaria. Puxou uma toalha da pilha de
roupa para se secar e um cobertor onde dormir. Depois regressou
à pequena porta do corredor e fechou-a. Ao encostar-se à porta,
sentiu as pernas fracas. Cambaleou de volta até à cripta, despiu
as calças encharcadas e a camisola rasgada e deixou-se cair sobre
o cobertor.
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