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Uma Pintura

À hora a que a escuridão e o silêncio tomam conta das ruas, 
uma rapariga acomoda-se a uma pequena secretária na cave  
de uma loja de bonecas. À sua frente, uma cabeça careca de por-
celana fita-a com um olhar vazio. Espreme as aguarelas verme-
lha e branca para a concha de uma ostra, afina a extremidade 
do pincel com os lábios e compõe o espelho à sua frente. A vela 
sibila. A rapariga semicerra os olhos perante a folha branca.

Adiciona água e mistura as cores até conseguir o tom de pele.  
A primeira pincelada de tinta sobre a página é tão impetuosa 
quanto uma bofetada. O papel é grosso, prensado a frio, e não 
se encarquilha.

À luz da vela, as sombras amplificam-se e as extremidades 
do seu cabelo fundem-se com a escuridão. Continua a pintar, um 
traço único para o queixo, branco nas maçãs do rosto, a captar 
o reflexo da chama. Retrata fielmente os seus defeitos: os olhos 
demasiado afastados, a curva deformada da clavícula. A irmã e 
a dona da loja estão a dormir no piso de cima, e até o roçar do 
pincel lhe parece uma intrusão, um barulho ensurdecedor que 
as poderá despertar.

Franze a testa. Pintou a cara demasiado pequena. Tencionava 
que enchesse toda a página, mas a cabeça flutua sobre uma área 
vazia, em branco. O papel, que lhe custou o salário amealhado 
de uma semana, está arruinado. Devia ter esboçado o contorno 
primeiro, ter sido menos apressada em começar.

Mantém-se sentada, imóvel, por um momento, com a pin-
tura e a luz por companhia. O seu coração bate com mais força;  
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o rosto da boneca observa-a. Seria melhor voltar para a cama, antes 
que seja descoberta. 

Porém, inclina-se para a frente, sem tirar os olhos do espelho, 
e puxa a vela para si. É de cera de abelha, não de sebo, furtada à  
reserva secreta da sua patroa. Mergulha o dedo na cera quente e  
faz um dedal. Depois, passa a mão pela chama, a ver por quanto 
tempo suporta o calor, até ouvir os pelos macios do dedo a crepitar.
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Primeira Parte

«Por certo que neste coração reside algo imperecível,  
e a vida é mais do que um sonho.»

Mary Wollstonecraft, Letters Written During a Short 

Residence in Sweden, Norway and Denmark (1796)

«O que é belo há de ser eternamente
Uma alegria e há de seguir presente
Não morre onde quer que a vida breve
Nos leve, há de nos dar um sono leve,
Cheio de sonhos e de calmo alento.1»

John Keats, Endymion (1818)

1  Tradução de Augusto de Campos, in Byron e Keats: Entreversos, Editora Unicamp, 
2009. [N. T.]
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A Loja de Curiosidades 
Antigas e Modernas de Silas Reed

Silas está sentado à secretária, com uma rola embalsamada na 
palma da mão. A cave é um lugar silencioso e calmo, como um 
túmulo, não fossem as leves lufadas de ar provocadas pela sua 
respiração, que agitam a plumagem da ave.

Contrai os lábios enquanto trabalha. À luz da lâmpada, não 
é um homem feio. Apesar dos seus 38 anos, ainda tem uma 
cabeleira farta, que não mostra sinais de querer ficar grisalha. 
Olha à sua volta, para os frascos de vidro que cobrem as paredes, 
todos etiquetados, albergando as carcaças inchadas dos espéci-
mes preservados. Cordeiros intumescidos, serpentes, lagartos e 
gatinhos pressionados contra os limites das suas prisões.

— Não tentes escapar, minha marota — admoesta ele. Pega 
no alicate e aperta o arame que prende a ave pelas garras.

Gosta de falar com as suas criaturas, de inventar histórias 
acerca da maneira como foram parar à sua mesa de trabalho. 
Tendo congeminado muitos enredos para aquela rola — que 
incluíam perturbar a circulação de barcas no canal e fazer um 
ninho no velame de um navio —, decidiu-se por um que lhe  
agrada, e repreende a sua companheira pelo hábito fantasiado de  
atacar vendedores de agrião. Solta a ave e esta permanece rigida-
mente empoleirada no suporte de madeira.

— Pronto! — exclama ele, inclinando-se para trás e afas-
tando o cabelo dos olhos. — Talvez isto te sirva de lição por teres 
derrubado aquele molho de verduras dos braços da menina. 

Está satisfeito com o seu trabalho, sobretudo tendo em conta 
que foi necessário acelerar as etapas finais para garantir que  
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a encomenda estaria pronta pela manhã. Tem a certeza de que a  
ave será do agrado do artista; conforme solicitado, está imobili-
zada em pleno voo e as asas desenham um «V» perfeito. Além 
disso, Silas obteve um lucro extra, ao acrescentar mais um cora-
ção de rola a um dos frascos amarelados. Pequenos orbes casta-
nhos flutuam em líquido de embalsamento, prontos para serem 
vendidos a bom preço a curandeiros e boticários.

Limpa as ferramentas e arruma a oficina. Vai a meio da escada 
de mão, já com o ombro a empurrar o alçapão, enquanto segura 
a rola, quando o som rouco da campainha se faz ouvir.

Deve ser o Albie, supõe ele, uma vez que ainda é cedo. Deixa a 
ave num armário e atravessa a loja apressadamente, interrogando- 
-se o que o miúdo lhe trará. Os achados mais recentes do rapaz  
têm sido cada vez mais despiciendos: ratazanas putrefactas, gatos 
velhos com os crânios esmagados e até um pombo meio estro-
piado com uma pata deformada. («Mas se o senhor soubesse 
como é difícil, com os trapeiros a ficarem com o melhor…») Para 
que a coleção de Silas chegue à ribalta, precisa de algo verdadei-
ramente excecional para a completar. Pensa na padaria ali perto, 
na Strand, que pouco ou nenhum dinheiro fazia a vender volu-
mosos pães de farinha integral, bons apenas como batentes de 
portas. Então, o padeiro, à beira da falência e da prisão, começou 
a preservar morangos em açúcar e a vendê-los em frascos. O ne- 
gócio transformou a loja, tornando-a famosa até em panfletos 
turísticos sobre a cidade. 

O problema é que Silas acha frequentemente que encontrou  
o espécime único e especial, mas depois termina o trabalho  
e deixa-se consumir pela dúvida e pela ânsia de conseguir mais e 
melhor. Os patologistas e colecionadores que admira — intelec-
tuais e médicos do calibre de John Hunter e Astley Cooper — 
não têm falta de espécimes. Mais de uma vez, verde de inveja, 
deixou-se ficar a escutar as conversas entre médicos, nos pubs 
junto à University College London, a discutirem as disseca- 
ções daquela manhã. Silas pode não ter os conhecimentos deles,  
mas, seguramente, um dia Albie irá trazer-lhe algo — as mãos 
tremem-lhe — verdadeiramente excecional. Então, o seu nome 
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será gravado no átrio de um museu, e todo o seu trabalho, todo 
o seu esforço árduo, será reconhecido. Imagina-se a subir os 
degraus de pedra com Flick, a sua querida amiga de infância, 
detendo-se ambos ao verem «Silas Reed» gravado no mármore; 
ela, incapaz de conter o orgulho que sente, encosta a palma da 
mão às costas dele. Ele a explicar-lhe que fez tudo aquilo por ela.

Porém, não é Albie, e, a cada pancada na porta e toque da 
campainha, o desapontamento cresce. Uma criada quer enco-
mendar um colibri embalsamado para o chapéu da sua patroa. 
Um rapaz de casaco de veludo observa tudo interminavelmente 
e, por fim, decide-se por um alfinete de peito com uma borbo-
leta, que Silas vende com um frémito de desdém. O tempo todo, 
Silas move-se apenas para colocar as moedas numa bolsa de pele 
de cão. No silêncio que permeia as horas, o seu polegar percorre 
uma única frase na revista médica The Lancet: «Tu-mor que se-
-pa-ra os os-oss-ossos navi-cu-la-res.» O toque da campainha e as 
pancadas na porta são o coração pulsante da sua vida. No piso de 
cima, o quarto no sótão; no piso de baixo, a cave escura. 

É exasperante, pensa Silas, olhando em redor da acanhada 
loja, que os itens menos interessantes sejam os que lhe pagam 
a renda. Não há nada que explique o fraco gosto das massas.  
A maioria dos seus clientes ignora as verdadeiras maravilhas  
(o crânio centenário de um leão, o leque produzido a partir do  
tecido pulmonar de uma baleia, o macaco embalsamado na re- 
doma de vidro) e vai direito ao armário dos lepidópteros, ao fundo 
da loja, que exibe asas escarlate de borboletas aprisionadas entre 
dois pequenos quadrados de vidro; alguns são pendentes para 
fios, outros apenas para exposição. Ninharias ridículas que eles 
mesmos poderiam fazer, se possuíssem imaginação para tal.  
Só os pintores e os boticários é que lhe sustentam os verdadei- 
ros interesses.

Quando o relógio dá as 11 horas, ouve, então, umas leves pan- 
cadas e o gaguejar ténue da campainha, na cave.

Estuga o passo até à porta. Há de ser uma criança tola com 
uns míseros dois dinheiros para gastar, ou, se for Albie, trará 
mais um maldito morcego ou um cão sarnento que só servirá 
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para um guisado; ainda assim, o coração de Silas bate mais 
apressado.

— Ah, Albie — diz ao abrir a porta, esforçando-se por man-
ter a voz firme. O nevoeiro do Tamisa esgueira-se pela frincha.

O rapaz de 10 anos sorri-lhe. («Sei que serem 10, senhor, 
porque nasci no dia em que a rainha casou com Albert.») No 
maxilar superior sobressai um solitário dente amarelo, como 
um cadafalso.

— Hoje trago-lhe uma bela criatura fresquinha — declara 
Albie. 

Silas dá uma olhadela rápida ao beco sem saída, às casas 
decrépitas e vazias, encostadas umas às outras, cada uma mais 
vacilante do que a anterior, como uma fila de bêbados.

— Mostra lá isso, rapaz — pede ele, beliscando-lhe o queixo 
para afirmar a sua superioridade. — O que é? A perna dianteira 
de um megalossauro, ou talvez a cabeça de uma sereia?

— Nesta altura do ano faz demasiado frio para haver sereias 
no Regent’s Canal, senhor, mas essa outra criatura… o mega-
-qualquer-coisa… diz que lhe deixa um joelho quando esticar o 
pernil.

— Simpático da parte dele.
Albie limpa o nariz à manga.
— Trouxe-lhe uma verdadeira joia, senhor, da qual não me 

separo por menos de dois xelins. Mas aviso-o já de que não é 
vermelho como o senhor gosta.

O rapaz alarga o cordão do saco que traz com ele. Os olhos de  
Silas seguem-lhe os dedos. Uma golfada de ar escapa-se, fétida, 
doce e pútrida, e Silas leva a mão ao nariz. Não suporta os chei-
ros associados à morte; mantém a loja limpa e imaculada como 
uma botica, combatendo diariamente o fumo do carvão, o cotão 
e o fedor. Teve vontade de destapar o frasquinho de óleo de alfa-
zema que traz no colete, de o aplicar no lábio superior, mas pre-
fere não distrair o rapaz; nos seus melhores dias, o limiar de 
atenção de Albie é equivalente ao de um musaranho.

O rapaz pisca o olho e engalfinha-se com o saco, fingindo que 
o animal está vivo. 
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Silas esboça um sorriso dissimulado. Detesta quando aque- 
le miúdo de rua, aquele fedelho maltrapilho, faz pouco dele. 
Deixa-o ensimesmado, a recordar-se de quando tinha a idade de 
Albie e carregava sacas pesadas de porcelana de um lado para  
o outro do pátio da olaria, com os braços doridos dos punhos da 
mãe. Fá-lo interrogar-se se alguma vez deixou de facto aquela 
vida, já que mesmo em adulto se deixa provocar por um diabrete 
desdentado.

Porém, nada diz. Finge um bocejo, embora observe tudo, meio  
de lado, de olhos semicerrados, traindo o seu falso desinteresse   
ao não pestanejar sequer.

Albie esboça um sorriso rasgado e afasta o saco, exibindo com 
ostentação dois cachorrinhos mortos.

Pelo menos parecem dois cachorrinhos, mas, quando Silas 
os agarra pelos membros superiores, repara num cachaço ape-
nas. Um só pescoço. Uma cabeça. O crânio está segmentado.

Solta uma exclamação e sorri. Passa os dedos ao longo da linha 
de junção da coroa para verificar que não se trata de um truque. 
Unir dois cães com agulha e linha não seria coisa que Albie não 
fosse capaz de fazer se, com isso, conseguisse mais algumas moe- 
das. Segura-os contra a luz, observa-lhes a silhueta, apalpa-lhes 
as oito pernas, os processos espinhosos das vértebras.

— Isto, sim! — exclama. — Oh, sim!
— Dois xelins — pede Albie. — Nada menos do que isso.
Silas ri-se e saca da carteira.
— Um xelim e pronto! E deixo-te entrar e visitar a minha 

oficina. 
Albie nega com a cabeça, recua para o beco e olha à sua volta. 

Uma expressão de medo parece perpassar o rosto do rapaz, mas 
logo se desvanece quando Silas lhe coloca a moeda na mão. Albie 
escarra e cospe o seu desdém nas pedras da calçada.

— Um mero xelim? Não se importa que um rapaz morra à 
fome?

Contudo, Silas fecha a porta, ignorando as pancadas sucessivas.
Apoia-se no armário para recuperar o equilíbrio. Olha para 

baixo, constatando que os cachorros ainda ali estão, abraçados 
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contra o seu peito, como uma menina a segurar uma boneca.  
As suas oito pernas peludas pendem, inertes e moles como tou-
peiras. Dir-se-ia que não viveram tempo suficiente para toma-
rem sequer o primeiro fôlego.

Tem-no, finalmente. O seu morango em conserva.
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O Rapaz

Depois de Silas fechar a porta, Albie mete o xelim entre o dente 
e a gengiva de baixo e morde-o, por nenhum motivo especial, 
apenas por ter visto a irmã a fazer o mesmo. Chupa-o. É doce. 
Está satisfeito; nunca esperou conseguir os dois xelins. Mas se,  
quando pedimos dois, só recebemos um, o que acontece se pe- 
dirmos um? Encolhe os ombros, cospe a moeda e guarda-a na 
algibeira. Comprará uma tigela de orelha de porco cozida para o 
almoço e dará o que sobrar à irmã. Contudo, primeiro tem outra 
tarefa a fazer, e já está atrasado.

Há um segundo saco de cânhamo junto do saco das Criaturas 
Mortas. Contém saias minúsculas que ele coseu durante a noite.  
Tem o cuidado de jamais confundir os dois. Por vezes, ao entregar  
o saco na loja de bonecas, convence-se de que os trocou e sente o  
coração disparar. Não gostaria de ver a cara irascível da Sra. Salter 
se abrisse um saco de ratazanas putrefactas.

Sopra para as pequenas mãos, para as aquecer, e abandona o 
beco a correr sobre as pernas raquíticas e canejas. Ziguezagueia 
pelas ruas, em direção a oeste, atravessando a imundície do Soho. 
Prostitutas escanzeladas seguem a trajetória das suas pernas em 
corrida com um olhar enfermiço, tal como um gato extenuado 
observaria uma mosca.

Desemboca na Regent Street, lança um olhar rápido à loja que 
vende dentaduras por quatro guinéus, encosta a ponta da língua 
ao seu único dente e catapulta-se para a frente de um cavalo. 
Este corcoveia-se e empina-se. Albie salta para trás e domina o 
medo, berrando para o cocheiro:
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— Cuidado, homem! 
Antes mesmo de o cocheiro ter tempo de lhe gritar de volta 

ou de lhe dar com o chicote, Albie precipita-se para o outro lado da 
rua e atravessa a soleira do Empório das Bonecas da Sra. Salter.
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O Empório das Bonecas da Sra. Salter

Iris passa a unha do polegar pelas costuras das minúsculas saias, 
preparada para matar qualquer pulga que aviste. Puxa por um 
fio solto e dá-lhe um nó.

Muito embora seja quase meio-dia, a sua patroa, a Sra. Salter, 
ainda não se levantou da cama. Rose, a irmã gémea de Iris, está 
sentada atrás dela, de cabeça inclinada sobre a costura.

— Sem pulgas, ao menos. Mas tens de ter mais cuidado com 
os fios — diz Iris a Albie. — A cidade está cheia de costureiras 
que venderiam os seus filhos para te roubar este trabalho.

— Mas, menina, a minha irmã está com gripe e tive de pas-
sar a noite toda em claro, a olhar por dela. Há dias em que nem 
vou patinar, e também não é justo.

— Coitadinho. — Iris olha em volta, mas Rose está absorta. 
Baixa o tom de voz. — Não te podes esquecer de que estás a 
lidar com um demónio, não com uma mulher. A justiça nunca 
foi uma preocupação da Sra. Salter. Alguma vez a viste deitar a 
língua de fora? — Albie nega com a cabeça. — É bifurcada.

O sorriso de Albie é tão franco, tão desprovido de artifício, 
que Iris tem vontade de o abraçar. O cabelo louro e imundo,  
o dente solitário, a cara manchada de fuligem: nada disso é culpa 
dele. Num outro mundo, ele poderia ter pertencido à família 
dela, em Hackney.

Enfia a nova pilha de tecidos no saco dele, certifica-se uma 
vez mais de que Rose não está a ver e estende-lhe meio xelim. 
Planeava usá-lo para comprar uma folha nova de papel e um 
pincel. 
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— Para comprares uma canja à tua irmã. — Hesitante, Albie 
olha fixamente para a moeda. — Não é nenhuma artimanha — 
garante ela.

— Obrigado, menina — balbucia ele. Os seus olhos são ne-
gros como cabeças de alfinetes. Arranca-lhe a moeda da mão, 
como se receasse que ela mudasse de ideias, e corre dali para 
fora, quase embarrando no italiano tocador de realejo, que o 
enxota com a bengala.

Iris fica a vê-lo desaparecer e solta um suspiro. Albie pode 
ser um malandreco imundo, mas, ainda assim, não consegue 
entender por que motivo ele fede tanto a putrefação.

A loja na Regent Street, muito mais comprida do que larga, está 
entalada entre duas confeitarias rivais. Devido a algumas fissu-
ras na chaminé, o Empório das Bonecas da Sra. Salter cheira 
sempre a açúcar fervilhante e a caramelo queimado. Por vezes, 
Iris sonha que come bombons, geleia de ameixa, pequenas tar-
tes com natas batidas e que vai ao Palácio de Buckingham mon-
tada num elefante feito de bolo de gengibre. Noutras ocasiões, 
sonha que está a afogar-se em melaço a ferver. 

Quando ela e a irmã se tornaram aprendizes da Sra. Salter — 
é um mistério para Iris se ela é, ou alguma vez foi, casada —, ficou 
de imediato fascinada com a loja. Tendo em conta a sua clavícula 
deformada e as marcas de varíola de Rose, contava que fossem 
relegadas para o armazém, na cave. Ao invés, encaminharam-
-nas para uma secretária dourada no meio da loja, onde os clien-
tes mais curiosos podiam observar o seu trabalho. Deram-lhe 
tintas em pó e pincéis de pelo de raposa para decorar os pés, 
as mãos e as caras das bonecas. É claro que ela sabia que os dias 
seriam longos, mas maravilhara-se com os armários de ébano 
que ocupam todo o comprimento da loja, as prateleiras api-
nhadas de bonecas de porcelana. Era também um lugar quente 
e luminoso; havia velas em castiçais dourados e uma lareira ao 
canto. 
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Senta-se à secretária, ao lado da irmã, pegando numa boneca 
de porcelana e num pincel gasto, e esforça-se por reprimir um 
bocejo. A exaustão é um fardo que jamais poderia ter imaginado, 
uma escravidão que não seria maior se trabalhasse numa fábrica 
em vez de numa loja. Tem as mãos vermelhas e gretadas, devido 
ao frio invernal, mas, se as untar com sebo, o pincel escorrega-
-lhe e esborrata os lábios e as faces da boneca que estiver a pin-
tar. Olha à sua volta, para os armários — que, afinal, não são de 
ébano, mas de carvalho vulgar pintado de preto —, para o verniz 
dourado que se descasca dos candelabros devido ao calor das 
chamas e para o elemento que mais detesta: o pedaço coçado de 
carpete que a Sra. Salter percorre diariamente, de um lado para 
o outro, e que se tornou mais ralo do que o cabelo da patroa.  
O cheiro enjoativo a doces, a sala abafadiça e as filas de bonecas 
de olhar vazio conferem ao local o aspeto de uma cripta, mais 
do que de uma loja. Há alturas em que Iris sente dificuldade em 
recuperar o fôlego.

— Morta? — sussurra à irmã, empurrando um daguerreó-
tipo na direção dela. 

Trata-se de uma pequena imagem a sépia de uma menina 
com as mãos graciosamente cruzadas sobre o colo, como se fos-
sem pombas. Iris ergue os olhos quando a Sra. Salter entra na 
loja, vendo-a sentar-se junto à porta. A lombada da Bíblia estala 
quando ela a abre.

Rose tenta silenciar a irmã com um olhar.
É uma das poucas diversões de Iris ali na loja, ainda que a 

faça sentir-se culpada: avaliar se as crianças nos daguerreótipos  
estão mortas. Por alguma razão que não é capaz de explicar, apre-
cia saber se está a fazer uma boneca para um funeral, que seria  
colocada na sepultura de uma criança falecida, ou se está a  
pintar uma boneca de brincar para uma criança viva e cheia de 
energia. 

A Sra. Salter retira a maior parte do seu rendimento deste 
serviço por encomenda. É inverno, e o frio e as doenças que  
a estação acarreta fazem duplicar o número de encomendas, 
muitas vezes incrementando as horas de trabalho de 12 para 20.  
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«É compreensível», dirá a Sra. Salter, que nessas alturas afeta 
uma voz de cliente, «e assaz natural que se queira celebrar um 
querido espírito falecido. Afinal de contas, como diz na Segunda 
Carta aos Coríntios: “Cheios dessa confiança, preferimos exilar-
-nos do corpo, para irmos morar junto do Senhor.” A alma par-
tiu, e esta boneca é um símbolo do recetáculo terreno que ela 
deixou para trás.»

Deduzir se as crianças nas imagens estão mortas pode ser 
uma operação subtil, mas Iris aprendeu a identificar as pistas.  
Às vezes, é fácil. A criança parece estar a dormir rodeada de flo- 
res. Pode haver um adereço óbvio por trás do menino ou meni- 
na, ou mesmo uma pessoa a segurá-la, que depois é escondida 
de maneira a parecer uma peça de decoração; ou, se houver 
outras pessoas no daguerreótipo, a exposição irá desfocá-las a 
todas, exceto à criança, que ficará realçada numa nitidez perfeita 
e imóvel.

— Viva — decide Iris. — Tem os olhos turvos.
— Silêncio! Não tolero tagarelice — rosna a Sra. Salter, com 

o súbito fulgor de um fósforo aceso. 
Iris afunda a cabeça e mistura um rosa ligeiramente mais 

escuro para a sombra entre os lábios da boneca. Não ergue os 
olhos, receando encorajar um dos beliscões da Sra. Salter, apli-
cados sempre na zona interior do cotovelo. 

As gémeas passam o dia sentadas lado a lado. Poucas pala- 
vras trocam e mal se mexem. A única pausa que fazem é para 
uma refeição de pão com banha.

Iris pinta as caras de porcelana, faz passar o cabelo pelos bura-
cos no escalpe e, por vezes, encaracola-o com ferros aquecidos 
no carvão, caso a criança usasse canudos. Entretanto, a agulha  
de Rose sobe e desce, como o arco de um violinista. A sua tarefa  
é adicionar os pormenores mais delicados e especializados às  
saias e corpetes que as costureiras desleixadas fazem aos serões. 
Pérolas minúsculas, mangas pregueadas, guarnições em passa-
manaria, botões de veludo, pequeninos como narizes de rato.

Muito embora sejam idênticas, as gémeas não podiam ser 
mais diferentes. Em criança, Rose era sempre destacada como 

A Fabrica de Bonecas.indd   26 01/04/2019   11:46



A Fábrica de Bonecas

27

a mais bonita das duas, a preferida dos pais, e agarrava-se com  
unhas e dentes a esta condição, como se fosse um tesouro. A cla- 
vícula deformada de Iris, um defeito congénito que faz com 
que o seu ombro esquerdo se arqueie para a frente, encorajava  
uma amabilidade protetora por parte da irmã que, ocasional- 
mente, irritava Iris. («Não sou inválida, sabias?!», ripostava  
quando  Rose insistia em carregar algum pacote, estugando o 
passo e ultrapassando-a, como se esperasse que Iris a seguisse.)  
Também se zangavam, discutindo sobre quem comeria a maior 
batata assada, quem conseguiria dar pulinhos durante mais 
tempo, quem teria a letra mais bonita. Eram capazes de desferir 
golpes inusitados e cruéis, porque sabiam que, no seguimento 
de cada desavença, vinha uma reconciliação: membros imbrica-
dos quando se sentavam em frente ao lume e congeminavam 
detalhes acerca da sua loja imaginária — Flora —, com as pra-
teleiras a abarrotar de adornos floridos e os suportes na parede 
repletos de lírios e rosas.

Quando as irmãs completaram 16 anos, Rose contraiu varíola, 
e a doença quase a matou. Na verdade, ela desejou ter morrido, 
ao ver a cerrada concentração de pústulas que lhe veio cobrir  
o rosto e o corpo; o olho esquerdo turvo e cego. A pele adqui- 
riu um tom arroxeado, agravado pelo constante coçar e arra-
nhar. As cicatrizes deixaram-lhe crateras nas pernas. «Porquê 
eu? Porquê eu?», pranteava-se ela. Uma vez, num sussurro meio 
cuspido, que Iris ficou na dúvida se teria ouvido bem, chegou a 
dizer: «Devias ter sido tu.» 

Agora, com 21 anos, o cabelo das irmãs exibe o mesmo tom 
acobreado escuro, mas Rose usa o seu como uma penitência, 
penteado para a frente, de forma a cobrir o mais possível as faces 
bexigosas. O de Iris chega-lhe à cintura, numa trança espessa,  
e a sua pele é provocadoramente macia e pálida. 

Já não riem juntas, já não murmuram segredos. Não conver-
sam sobre a loja.

Por vezes, de manhã bem cedo, Iris acorda e vê a irmã a 
olhá-la fixamente com uma expressão tão impassível e fria que 
a assusta.
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Iris sente as pálpebras pender, tão pesadas como se fossem de 
chumbo. 

A Sra. Salter está a atender uma cliente e a voz dela parece 
um cantarolar melodioso.

— Cada encomenda é tratada com a maior das atenções e 
cuidado… Porcelana pura das fábricas do Norte… Somos uma 
espécie de família… As minhas raparigas são muito hones-
tas, tão diferentes daquelas aliciadoras que vendem chapéus 
em Cranbourne Alley… Umas desavergonhadas, da primeira à 
última.

Iris crava as unhas nas coxas para se manter acordada. Ao tom-
bar para a frente, interroga-se se seria assim tão terrível adorme-
cer por um instante…

— Credo, Rosie! — murmura ela, indignada. Endireita-se 
com um movimento brusco e esfrega o braço. — Com cotovelos 
assim, admira-me que precises de agulhas!

— Se a Sra. Salter tivesse visto… 
— Não aguento — segreda Iris. — Não aguento mais! — 

Rose fica em silêncio. Escarafuncha uma crosta que tem na 
mão. — O que farias, se pudéssemos fugir daqui? Se não tivésse-
mos de…

— Somos umas sortudas — cochicha Rose. — E o que irias 
tu fazer? Abandonavas-me aqui e tornavas-te uma prostituta em 
part-time?

— Com certeza que não! — sibila Iris. — Gostava de pintar 
coisas reais, não este sem-fim de olhos e lábios e bochechas, 
e… hum… — Sem se dar conta, cerra a mão num punho. Abre-a 
e tenta pensar na dor que está a causar à irmã. Mas a doença dela 
não é culpa de Iris; porém, é castigada por isso todos os dias, 
rechaçada de qualquer afeto. — Não aguento mais viver no antro 
da Madame Satanás.

Na outra ponta da loja, a cabeça da Sra. Salter gira com a rapi-
dez da de uma coruja. Franze o sobrolho. Rose sobressalta-se e 
pica-se com a agulha.
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A porta bate com o vento. Iris fixa o olhar nas vidraças ene-
grecidas de fuligem. Vê as carruagens a passar e imagina as 
senhoras aninhadas lá dentro.

Morde o lábio, sacode um pouco de pó azul e mergulha de 
novo o pincel no frasco da água.
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Os Cachorrinhos

— Ora bem, seus cachorrinhos travessos — diz Silas. A franja 
negra tomba-lhe para os olhos quando se senta à mesa da cave. 
— Lamento que tenhamos chegado a isto, mas, se não tivessem 
pilhado o maçapão à cozinheira, talvez as coisas tivessem sido 
diferentes. — Ri-se, satisfeito com a história que arquitetou, e ali- 
nha três facas de tamanhos diferentes. Os cachorrinhos siameses 
encontram-se deitados à sua frente, de barriga para cima.

Ao início, pensou em preservar as criaturas, mas mudou de 
ideias e vai transformar o par em dois espécimes articulados.  
Quando edificar o seu museu de paredes de mármore, a figura 
embalsamada e o esqueleto surgirão lado a lado, no hall de en- 
trada, ladeados por colunas de estuque.

Limpa a testa, transpirada apesar do frio de novembro. Flete 
os dedos. Sente a faca maior a arrefecer-lhe a mão.

Executa uma pequena incisão no abdómen do cachorro da 
esquerda e puxa a pelagem com uma pressão uniforme. A sua 
respiração é um assobio ténue por entre os dentes. Acautela-se 
para não perfurar a carne e os órgãos aconchegados por baixo 
dela, tudo muito bem armazenado atrás de uma membrana pur-
púrea. Desvia-se alguns centímetros para a esquerda, para que a 
luz incida sobre os cachorros, e depois corta a pele até onde lhe 
é permitido, parando junto às almofadas das patas e ao focinho 
em forma de losango com quatro narinas. As sombras dificul-
tam a precisão, obrigando-o a trabalhar mais devagar, usando o 
escalpelo mais pequeno para realizar os últimos cortes. Retira  
a pele, inteira e intacta. Lá fora, o dia dá lugar à penumbra. 
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— Aqueles convidados todos sem maçapão para acompa-
nhar a fruta de estufa e as natas. Vocês são mesmo uns cachor-
rinhos marotos — admoesta ele, e imagina-os imaculadamente 
embalsamados. 

Se Gideon o pudesse ver agora… O quanto progrediu na 
última década e meia… Porém, afasta esse pensamento. Está 
decidido a desfrutar daquela fase, em que o cadáver o presenteia 
com todo o seu potencial, antes de a esperança se desvanecer. 
A emoção é semelhante à que sentiu quando encontrou o seu 
primeiro crânio.

«Acompanha-me», pediu ele a Flick, naquele dia, quando 
saíram juntos da fábrica de cerâmica. Por uma razão qualquer 
de que não se recorda, porém, foi acabar sozinho no campo.

Encontrou, então, por acaso, a carcaça em decomposição 
de uma raposa. Primeiro, sentiu-se enojado e tapou o nariz, 
mas depois reparou que o pelo do animal era tão ruivo quanto 
o cabelo de Flick. A raposa era bela, frágil, cada peça do seu 
esqueleto mais perfeita do que a de um puzzle. A criatura vi- 
vera e respirara, e agora encontrava-se naquele curioso limiar  
entre a beleza e o horror. Tocou-lhe no crânio e, em seguida, 
no seu. 

Visitava-a todos os dias, observando o modo como as larvas 
tomavam conta dela, como a pele desaparecia e a complexidade 
da sua alva estrutura se tornava evidente, tão semelhante ao 
lento desabrochar de uma flor. Reparava em coisas novas a cada 
visita: a surpreendente delicadeza do fémur, o entrelaçado dos 
ossos da cabeça. Deu-lhe um piparote com a unha, e o crânio 
ressoou com um tom surdo. Ao perceber que estava limpo de 
carne, embrulhou-o num trapo e levou-o consigo.

Naquele verão, com a pele coberta por uma pasta espessa 
de pó e suor, passou a pente fino todos os tufos de erva, outei-
ros, matas e margens de rio que encontrou, e reuniu 15 crânios. 
Montou armadilhas, transformou paus em lanças, perseguiu 
os coelhos mais velhos e lentos e comprimiu-lhes as traqueias 
com as próprias mãos. Os animais contorciam-se e esperneavam 
durante o primeiro minuto, e, frequentemente, Silas sustinha a 
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respiração com eles. Por fim, aquietavam-se, mas, ainda assim, 
ele não os largava, pelo sim pelo não.

Dispunha os crânios com um imenso cuidado. Pensara que 
se contentaria com cinco ou dez, mas precisava de mais. Cada 
espécime deixava-o mais feliz e mais ansioso do que o anterior.  
E agora tem este tesouro. Esta criatura peluda, araneiforme, 
mais primorosa do que qualquer outra coisa que pudesse ter 
imaginado em criança, e crê que jamais voltará a querer outra. 

O seu trabalho está tão terminado quanto possível por aquele 
dia; a experiência ensinou-lhe que arruinará o espécime se con-
tinuar implacavelmente. Devem ser quase 17 horas; boceja e 
decide ir descansar. Põe os cachorros esfolados num balde de 
estanho. Mais tarde, depois de fervida a carne, montará o esque-
leto com o auxílio de uma pinça, de cola e de arame tão fino 
como linha de coser.

Sobe a escada que conduz à loja e depois as escadas para 
o sótão. Enquanto veste a camisa de noite, contempla a prate-
leira de ratos embalsamados junto à cama, cada um num traje 
minúsculo.

Silas pega num ratinho castanho. Afaga-lhe as saias de es- 
tambre, o xaile que tricotou com lã finíssima, o pequeno prato 
redondo que segura nas patinhas. Devolve-o à prateleira e apaga 
a vela.

Já quase adormeceu quando ouve uma série de pancadas.
Tapa a cabeça com uma almofada.
As pancadas transformam-se num ribombar.
— Silaaaas!
Suspira. Que homem tão impaciente! É uma bênção Silas 

não ter vizinhos. E será que ele não sabe ler o letreiro que diz 
«fechado»?

— Ouvrez la porte! — insiste o homem.
Silas geme, senta-se na cama, veste um casaco e umas calças, 

acende uma vela hesitante e abre caminho pelas estreitas esca-
das abaixo. 

— Je veux ma colombe!
— Sr. Frost — diz Silas, mal abre a porta. 
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Louis Frost, um homem alto e magro, de andrajos salpica-
dos de tinta, olha-o fixamente. Transmite uma espécie de mag-
netismo frenético, uma prerrogativa e uma autoconfiança que  
deixam Silas dividido entre querer agradar-lhe e desprezá-lo. 
Louis sorri-lhe.

— Pronto! Eu sabia que o senhor estaria em casa. Vim bus-
car a minha rola, se é que não a assustei e a fiz abandonar o 
poleiro. — Não espera por uma resposta. Berra para uma figura 
recortada em silhueta contra a entrada do beco e faz-lhe sinal 
que avance. — Aqui! Estou aqui! Atrasado, como é costume.

A noite já quase caiu e Silas esforça-se por identificar o 
homem que percorre apressadamente o beco, desviando-se dos 
montes fétidos de cascas de legumes e cinzas. Quando se apro-
xima, o seu rosto é iluminado pela lamparina. Johnnie Millais.  
É tão magro que mais parece um pónei emaciado.

— Céus, Louis, o que é que aconteceu à tua roupa? Eu não 
vestiria essa camisa ao meu cão!

— É um prazer ver-te, Millais, como sempre — respondeu 
Louis, entrando na loja sem sequer ser convidado e sem limpar 
os pés no raspador de botas.

— É uma sorte que ainda esteja aberto — comenta Millais, 
seguindo o exemplo de Louis, e Silas não o contradiz.

— O Silas tratou da minha rola. Onde está ela, então? — 
Louis pega na cabeça do leão com ambas as mãos e finge que  
a lança a Millais. Ruge, mas o som mais parece um ronco. 

Silas retesa-se, desejando ter coragem de lhe pedir que a 
pouse; ao invés, vai tirar a rola do armário.

— Oh! Está esplêndida! Exatamente como eu imaginei!  —  
exclama o artista. Arrebata-a das mãos de Silas e acaricia-lhe a 
cabeça. — Se ao menos os meus modelos ficassem tão imóveis 
quanto tu. — Louis passa um guinéu para a mão de Silas, o 
dobro do que combinaram. — E, Millais, tens de arranjar um 
rato para o canto do teu Mariana. Para dar algum movimento 
àquela porção desnuda de tela. — Retira de uma prateleira um 
rato doméstico embalsamado, pegando-lhe pela cauda, e diz:  
— Levo este também.
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— É frágil… — tenta advertir Silas, mas Louis parece não o 
ouvir, e enfia a ave e o rato numa sacola, de cabeça para baixo.

Silas fica a ver os dois homens a descerem o beco estreito. 
Louis segue atrás de Millais, com as mãos nos ombros dele,  
e executa uma espécie de saltarico a cada três passos. A luz da 
lamparina faz-lhe realçar os tornozelos e o alvor do seu pulso. 
Faz-lhe lembrar Flick, o toque dela, que não sente há mais de 
20 anos.

Quando o par desaparece no meio da escuridão, Silas olha 
em redor da sua loja; repara no teto baixo, nos armários peque-
nos e lascados, que se esforçou ao máximo por pintar, e os can-
tos da sua boca descaem.

— Nada de continuar a atacar vendedores de agrião, está 
bem? — diz ele. — O teu novo amigo não iria gostar disso. 
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A Pintora

Apesar da sonolência vespertina, Iris não consegue dormir.  
O cheiro a açúcar queimado provoca-lhe dor de cabeça, e uma 
cerda de cavalo pica-lhe a anca através do colchão. Muda de posi-
ção, tira o braço pegajoso para fora da coberta da cama e deixa-o 
arrefecer. Tenta concentrar-se em manter-se quieta e tranquila, 
em regular a cadência da sua respiração pela da irmã. A sua 
mente, contudo, está inquieta. Iris quer pintar. Imagina as del-
gadas bisnagas metálicas de aguarelas Winsor & Newton, as con-
chas de ostra onde as mistura e o seu próprio sortido de pincéis 
de zibelina, que conseguiu comprar finalmente ao fim de meio 
ano de poupanças cuidadosas e de frugalidade.

Acotovela a irmã.
— Mas eu não vi o periquito — resmunga Rose, e Iris per-

cebe que ela irá dormir como uma pedra até que os sinos de 
Saint George batam as 5 horas. 

Através da parede, ouve os gemidos e assobios dos roncos da 
Sra. Salter, como uma locomotiva. Fica quase comatosa após os 
seus tragos noturnos de láudano.

Quando já não consegue aguentar mais, Iris liberta-se das 
cobertas. As tábuas do soalho rangem sob os seus pés, e o trinco 
da porta do quarto, que Iris mantém bem oleado, corre com faci-
lidade. Sente uma estranha compulsão para rir, mas pressiona a 
palma das mãos contra a boca para abafar as risadas. 

Ao avançar para o corredor, a sua camisa de noite é soprada 
por uma brisa ligeira, e ela repara que a Sra. Salter tem a porta 
do quarto entreaberta. A lamparina projeta uma poça de luz 
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biliosa no chão, e, pela frincha, emana um fedor a ácido estoma-
cal. Iris tem a certeza de que a doença da Sra. Salter é provocada, 
e não mitigada, pela caterva de comprimidos que toma à noite: 
o «Amigo das Mães» para as dores gástricas, os «Comprimidos 
Inofensivos de Arsénio do Dr. Munro» para ocultar as borbulhas. 
Iris está farta de esfregar o tapete endurecido pelo vomitado, 
de ficar com as mãos a arder por causa do vinagre. Pior ainda, de 
suportar as bofetadas da Sra. Salter nos dias em que as alucina-
ções a fazem acreditar que alberga duas prostitutas gémeas em 
casa e que Iris está prestes a ser seduzida por um cavalheiro de 
pele verde e presas de elefante.

Se ao menos o boticário lhe deitasse veneno para os ratos nos medi-
camentos, pensa Iris para com os seus botões, ao descer as escadas 
em bicos de pés, pelas bordas dos degraus, pois rangem menos.

A cave, que serve de arrecadação, é pequena e apertada, e tem as 
paredes manchadas de humidade. O cheiro a tijolos de gesso 
bolorentos dissimula até o mais ténue aroma a açúcar. 

Iris dirige-se ao armário sem portas, ao canto. Está carregado 
de cestos com braços, pés e cabeças de porcelana por pintar. Um 
saco de tecido alberga as meadas de cabelo humano, rapadas 
dos escalpes de camponesas do sul da Alemanha. Iris levanta o 
saco e tira o quadro que se encontra imediatamente por baixo 
e os seus materiais de pintura, ocultos pelo papel. Leva tudo para 
a mesa e senta-se.

A escala do seu rosto continua a estar errada, tal como se 
lembrava. Ao início, o desespero toma conta de si: não é e jamais 
será boa o suficiente. Porém, observando com mais atenção, des-
cobre uma rudeza que lhe agrada, bem como uma vivacidade. 
Se ao menos a cabeça não flutuasse tão alheadamente no topo da 
página; se ao menos conseguisse ancorá-la melhor. Sente relu-
tância em cortar o papel; a página já é demasiado pequena. Talvez 
consiga salvá-la, afinal; talvez consiga encontrar uma maneira 
de preencher o espaço vazio.
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O tecido humilde da camisa de dormir — flanela branca  
com manchas amarelas nos sovacos — pica-lhe o pescoço. Antes 
sequer de ter tempo para se perguntar o que está a fazer, levanta-
-se e despe-a. O seu corpo, iluminado pela luz da vela, é tão 
pálido e acetinado quanto um vairão. 

Por um momento, imagina a repugnância dos pais perante 
semelhante atitude, a ênfase inabalável que sempre colocaram 
na moralidade. Mas não corre o risco de ser apanhada por eles; 
mais alarmante é pensar no desapontamento de Rose, ou pior, 
imaginar que a Sra. Salter entra ali, estremunhada, o seu horror 
exacerbado pelo efeito do láudano. Os nomes que lhe chamaria 
(«pega», «meretriz»), a possibilidade real de perder o emprego, 
e, com ele, as 20 libras por ano. Porém, não repisa esse pensa- 
mento; mistura as aguarelas, sentindo o frio da cadeira nas coxas.

Olha-se novamente ao espelho, mas, desta vez, permite que 
o olhar desça até aos seios pequenos com os mamilos eretos. 
Morde o lábio. Deformada. Ainda assim, interroga-se se haverá 
algum vestígio de beleza em si. 

Costumava odiar aquela dismorfia da clavícula, a maneira 
como o osso sarara, num ângulo cujo vértice apontava para fora, 
em resultado da fratura sofrida à nascença. Apenas lhe afetou 
ligeiramente a marcha, mas os miúdos da vizinhança exagera-
vam («Ali vem a corcunda»), e a irmã repreendia-os com uma 
leve comiseração, colocando-se, igualmente, à mercê das suas 
línguas viperinas («As gémeas gigantes»). Nos últimos anos, 
no entanto, Iris começara a aceitar a deformidade como uma 
parte de si que não mudaria, ainda que pudesse. Não que esta 
desencoraje os galanteios dos vendedores de rua. Por vezes, 
tentam agarrá-la pela cintura quando ela passa. «Vai uma roça-
dela?» ou «Tenho cá para mim que procura uma mocada com o 
meu cacete.» Nessas ocasiões, Iris faz uma cara séria («Então, 
menina, é o amor que não lhe assiste? Anime-se!»), avança pelo 
meio deles e ignora os comentários. Rose, ignorada, intocada, 
indesejada, crava os olhos no chão, e Iris rodeia-lhe os ombros 
com o braço e recorda-a do quanto odeia aqueles apupos, num 
tom que soa demasiado insistente.
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Presume que um dia terá de encorajar um dos rapazes que 
se põem na soleira da loja a torcer o boné, porque o casamen- 
to é uma saída… embora não saiba muito bem para onde. Tem 
21 anos, afinal de contas, e não tardará que a sua beleza azede,  
à semelhança das natas. Os pais escreveram-lhe, dando conta de 
um moço de fretes que queria visitá-la, mas ela evitou-o quando 
ele apareceu. 

Mas… e Rose? A irmã jamais encontrará um marido; o me- 
lhor que Iris pode esperar é casar com um bom partido, na medida 
do possível, e sustentar a irmã. Deixá-la… Não sabe se seria ca- 
paz de tal coisa. São gémeas, ligadas uma à outra, e a doença de 
Rose apertou e, simultaneamente, desfez esse nó que as une. 
Quando eram crianças e Iris garatujava com carvão em qualquer 
pedaço de papel a que deitasse a mão — os invólucros da man-
teiga, recortes de jornais, restos de papel de parede velho —,  
a irmã deixava-se fascinar pela maneira como o seu lápis fazia 
eco das formas que tinha à frente. «Desenha aquela tesoura», 
pedia ela, e Iris fazia-lhe a vontade. «Desenha-me um elefante», 
mas nunca foi capaz de improvisar. Agora a irmã vira-lhe as cos-
tas quando ela tenta diverti-la com um desenho.

Iris afasta o pensamento e mistura o tom certo de rosa para 
a parte inferior do seu seio, onde a sombra recai. Faz correr o 
pincel pela folha, vê a aguarela a desabrochar no papel. Sente 
que detém o controlo, como se o corpo lhe pertencesse de novo, 
como se não fosse o meio que a Sra. Salter usa para esfregar o 
chão, não fosse apenas um lembrete diário para Rose do que ela 
poderia ter sido. Sente um estremecimento, talvez causado por 
vergonha, talvez por prazer ou até simplesmente pelo frio.

Olha para o tronco. É-lhe impossível imaginar a mão áspera 
de um homem ali. Pressiona a palma contra o flanco, fá-la desli-
zar até ao seio e agarra-o. Encolhe-se e regressa ao quadro. 

Nunca conversou com Rose acerca do que a viu fazer com 
Charles, o «seu cavalheiro», como elas lhe chamavam. Ao iní-
cio, Rose não falava de mais nada, mostrando a Iris, com um 
orgulho jovial, os presentes que ele lhe enviava: bombons de 
chocolate e um canário amarelo (que voou pela chaminé acima 
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e morreu). Tinham 15 anos e supunha-se que ele a resgataria da 
labuta daquela vida, a embelezaria enquanto esposa na modes- 
ta casa citadina que tinha em Marylebone. Também se tornou 
amigo de Iris e disse-lhe que lhe emprestaria algum dinheiro 
para elas poderem montar a loja quando ele e Rose… Coibiu-se 
de pensar naquela insinuação de casamento. Flora deixaria de 
ser um produto da imaginação e tornar-se-ia uma realidade. Iris 
chegou a falar com a irmã para se assegurar de que esta não se 
importava que o seu cavalheiro a incluísse nos sonhos do casal. 

Charles vinha visitar Rose todos os domingos, quando os 
pais delas saíam. Rose pedia sempre a Iris que se mantivesse no 
quarto do piso de cima, mas, uma tarde, no seguimento de um 
desentendimento entre ambas, Iris rebelou-se contra a clausura 
e contra o facto de ser mantida à parte pela irmã. Avançou pé 
ante pé até à porta fechada e espiou-os pelo buraco da fecha-
dura. Viu-o sentar-se, puxar Rose para ele, levantar-lhe as saias e 
desabotoar as calças. Iris ainda mal tinha pestanejado e já Rose 
estava escarranchada em cima dele, erguendo-se e baixando-se 
com um ritmo aprendido com a prática. Iris ficou horrorizada, 
fascinada, incapaz de desviar o olhar, hipnotizada pelos esgares 
dele, pela forma como as suas mãos apertavam as coxas leitosas 
de Rose. Por um momento, desejou ser ela quem tinha as saias 
arrepanhadas para cima, e a sua irmã quem espiava pelo buraco 
da fechadura. Tudo decorrera com uma facilidade terrível, com 
tamanha simplicidade, na cadeira de madeira que o avô fizera.

Iris continua sem saber como é que Charles descobriu que 
Rose tinha contraído varíola. Um dia após o corpo e o rosto da 
irmã se terem coberto de pústulas, Iris recebeu-o à entrada, no 
vestíbulo, e aceitou a carta que ele lhe entregou. «Ela vai ficar tão 
contente por ter notícias suas. É apenas uma virose, e, num ins-
tante, ela já estará melhor», mentiu, mas Charles pouco ou nada 
disse e partiu abruptamente. A missiva não era um billet-doux, 
uma carta de amor, mas um ponto final no relacionamento,  
e, com isso, nas gargalhadas sonoras de Rose, nas suas confidên-
cias sussurradas. Quando Rose gritou com Iris, escorraçando-a 
do quarto, ela pegou na cadeira e lançou-a contra a parede. 
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Ouve-se um som repentino. Passos. Pesados.
Iris está tão absorta na recordação que dá um pulo e derruba 

a água turva em cima da mesa.
Precipita-se para a pintura e arrebata-a antes que o líquido a 

invada. Os passos desvanecem-se.
— Oh, céus! — murmura, levando a mão ao peito nu, capaz 

de rir de alívio. 
Que patetice a sua! Porém, o barulho soara-lhe tão próximo 

e tão alto que se convenceu de que era a Sra. Salter, nas escadas. 
Eram apenas os aprendizes da confeitaria, de regresso após uma 
noitada numa qualquer casa de espetáculos reles.

Ao enxugar a água, repara na cabeça da boneca. Pragueja. 
Foi respingada pelo frasco quando este tombou. Uma marca de 
água cinzenta desfeia-lhe o rosto.

— Oh, não! — resmunga. 
Pega na cabeça e limpa-a com a camisa de noite. Demorou 

horas a pintá-la. Esfrega a porcelana com mais força, cuspindo 
em cada face, mas de nada lhe vale. A cara está irremediavel-
mente manchada.

Cerra os dentes e solta uma rosnadela animalesca. E pensar 
que eram apenas pessoas a passar lá fora. Agora — olha pela 
janela gradeada, conjeturando que será meia-noite, na melhor 
das hipóteses — terá de velar a noite toda para pintar outra cara.

Veste a camisa de noite, subitamente consciente do frio que 
faz na cave. Não olhará para o seu retrato. Obsceno. 

É acossada pela familiar sensação de que há algo profunda-
mente errado em si, como um tumor que não pode ser lance-
tado. Devia queimar o quadro, aproximar da vela a extremidade 
do papel.

Contudo, levanta-se, esconde-o debaixo do cesto e escolhe 
outra cabeça de porcelana em branco.
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A Grande Exposição

É sábado de manhã e os sinos dobram. Silas esteve tão absorto 
na construção dos pálidos esqueletos dos cachorros ao longo 
da última quinzena que se alimentou apenas de bolo cediço e 
cerveja mole. Anseia por um brandy amanteigado no Dolphin. 
Consulta o relógio; só abrirá dali a várias horas.

— Oh, bolas! — reclama.
Decide matar o tempo indo visitar o edifício onde decorrerá a 

Grande Exposição. Não sabe bem o que pensar dele: como poderá 
a sua pequena loja alguma vez comparar-se a um dos maiores 
museus jamais construídos? Um edifício tão vistoso parece des-
tinado unicamente a rebaixar as suas proezas, mas Silas dá por si 
a observar a construção quase semanalmente, ansiando por que 
fique completa.

O seu beco costuma estar deserto, mas há um par de homens 
estatelados no meio da imundície que se acumulou na sar-
jeta, um deles sujo de vomitado e com as calças mijadas. Silas 
observa-os por um momento. O formato da cabeça e do ombro 
do homem faz-lhe lembrar Gideon, mas sabe que está enganado. 
Tapa o nariz com um lenço e passa pelos homens bem junto à 
parede do beco.

Silas conheceu Gideon quando chegou a Londres, em 1835, 
numa altura em que vivia num quarto atravancado de animais 
embalsamados e de crânios que arrendara numa residência 
partilhada e apinhada. Mudara-se para a cidade na esperança 
de expandir a sua reputação para lá das salas de estar de Stoke; 
além disso, de nada lhe serviria ficar à espera, depois de Flick 
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ter desaparecido. Ouvira falar de um círculo restrito de cirur-
giões, de homens da medicina fascinados pela dissecação e pela 
preservação. 

Não foi difícil encontrar a University College London, e, todas 
as tardes, Silas observava, pelas grades da vedação, os cirur-
giões de renome a atravessar o imaculado relvado quadrangular,  
a subir os degraus e a entrar pelas pesadas portas.

À noite, rondava os claustros das traseiras, sabendo que, em 
breve, iriam trazer os cadáveres, apesar de não fazer ideia de onde.  
De facto, ao fim de um curto compasso de espera, de um mo- 
vimento do outro lado do pátio, do relincho de um cavalo e do  
surgimento de uma carruagem preta, o tesouro era transportado  
em pranchas de madeira, embrulhado num pano. Ele chegava- 
-se mais à frente, esticava o pescoço, desejando assistir à aula em 
que cada um daqueles cadáveres seria discutido.

Uma tarde, Gideon abordou-o. Era um estudante de medi-
cina, atarracado e senhor de um ar lânguido de quem gozava 
de privilégios. Falou a Silas dos espécimes que havia na sala de 
dissecação: os pulmões cancerosos em frascos, as filas de crâ-
nios sifilíticos, um cérebro conservado em formol, com um corte 
resultante de uma machadada e com o sistema nervoso pre-
servado em cera. «Obviamente, reunimos estas amostras para 
compreendermos a vida, para vermos de que maneira podemos 
prolongá-la. O seu interesse em preservar os mortos é diferente, 
se bem que assaz fascinante…» Silas inchou de orgulho.

Com o passar dos dias, Gideon procurou a sua companhia 
cada vez com mais frequência. Persuadiu-o a revelar-lhe porme-
nores acerca da sua coleção. Junto à vedação, Silas relatou-lhe 
detalhes do seu trabalho em pardais, ratazanas e ratos do campo, 
confidenciando-lhe os seus planos para erigir um museu que 
desse continuidade ao seu nome. Interrogava-se em que altura 
se haviam tornado amigos; parecia-lhe um momento que deve-
ria ter sido acompanhado de celebração, mas sucedera sem que 
um ou outro se tivesse dado conta disso.

— Julgo — comentou Gideon, quando Silas levou um pin-
tarroxo embalsamado, no seguimento de numerosos pedidos 
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— que a inclinação caprichosa do bico, um fenómeno que nunca 
observei na natureza, é o aspeto mais impressionante deste espé-
cime. — O seu bigode contraiu-se, e ele escondeu a admiração 
que sentia atrás da mão. — Uma verdadeira raridade científica. 
Realmente, não me recordo de alguma vez ter visto um pintar-
roxo com um aspeto tão desequilibrado e assimétrico. Um pro-
dígio, um prodígio.

Silas quase se riu. Gideon, um estudante de medicina, um 
cavalheiro, estava impressionado com o seu trabalho. Consigo. 
E ter um amigo assim, que optava por conviver com ele qua- 
se todas as tardes, ainda que por breves momentos, era uma  
honra.

Depois disso, reuniu coragem para pedir a Gideon um «item 
para a sua coleção», e Gideon insinuou que o que tinha em men- 
te para Silas era um tesouro absoluto que ditaria o seu êxito.

— É um espécime pelo qual até o anatomista Frederik Ruysch 
daria voltas na tumba — segredou Gideon, quando, por fim, 
lhe estendeu um pequeno saco de pano. O seu lábio superior 
tremeu. 

Silas pegou nele com uma calma deliberada e começou a 
desembrulhá-lo, imaginando as discussões subsequentes que 
teria com Gideon, num pub, ambos com as cabeças baixas. Pelo 
peso, seria um coração, talvez, ou…

— Não — pediu Gideon, travando a mão de Silas. — Espe- 
ra até chegares a casa. É um tesouro demasiado esplêndido.  
Se os meus professores descobrissem que o dei…

— Quanto? Não poderei pagar uma quantia muito avultada.
— Ora essa, não penses nisso. Depois de todos os… — Gideon 

hesitou — prazeres que a tua companhia me proporcionou.
— Nem sei como te agradecer.
— Talvez pudesses mencionar-me no teu museu famoso? 

Quando abrir.
— Claro, com certeza. — Silas assentiu com a cabeça e sorriu.
Não obstante a ânsia de abrir o saco, acatou as instruções de 

Gideon, e correu para casa, desviando-se das carruagens, na sua 
pressa de chegar.
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Bateu com a porta, rodou a chave e rasgou o pano que envol-
via o tesouro.

Uma perna de galinha meio comida e duas cenouras dema-
siado cozidas foi o que encontrou.

Silas mordeu o lábio para não chorar, e só então se apercebeu  
do escárnio que cada comentário, cada estremecimento do bigode 
de Gideon escondia. 

Sem dar conta, Silas avança por um caminho pedonal no Hyde 
Park. O cansaço provoca-lhe cãibras na coxa. Olha para trás e 
toma consciência de que aquele passeio é uma lacuna na sua 
memória; a sua mente esvaziou-se depois de ver aqueles dois 
homens embriagados. É uma sensação familiar; sempre oblite-
rou memórias ocasionais, como um daguerreótipo antes de ser 
exposto aos vapores do mercúrio. Sacode a cabeça, mas nenhuma 
imagem se materializa. Não deveria preocupar-se.

Ali o ar é menos salobro, e um pássaro canta. Há beleza. 
As árvores esqueléticas são bonitas; largam as últimas folhas, 
e os galhos secos estalam como ossos. Um homem acotovela-o, 
pede desculpa e Silas prossegue o seu caminho, seguindo a mul-
tidão até ao local da obra da Grande Exposição.

Silas visita-o com frequência para testemunhar a sua cons-
trução, e paga o bilhete que lhe permite entrar na paliçada de 
madeira. Não entende por que motivo o edifício será desman-
telado ao fim de um ano. Para que serve um museu senão para 
preservar os seus objetos para sempre? Porém, ao contemplar a 
estrutura, as silhuetas dos guindastes e das roldanas recortadas 
contra o céu, como abutres, sente um certo retraimento. É mag-
nífico! Resguardar e exibir um número tão grande de produtos 
da indústria, do comércio, do design, da ciência (mais de cem 
mil objetos em exposição, leu algures), e tudo sob um gigantesco 
telhado de vidro… Silas nem sequer sabe para onde olhar pri-
meiro. Não é de admirar que a revista Punch lhe tenha chamado 
Palácio de Cristal. 
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O local fervilha de atividade. Um capataz berra instruções 
para operários de chapéu alto transportados em cordas gros-
sas, enquanto outros vergastam os flancos de cavalos de tração. 
O vapor eleva-se no céu. A vasta caixa torácica que o transepto 
constitui é içada lentamente, baloiçando ao sabor da brisa.

Se ao menos os organizadores lhe pedissem um espécime 
para a secção das artes. Mas ninguém o abordou. Ninguém res-
pondeu às suas cartas. E porque não? Porque é que a sua coleção 
não é levada a sério?

Tenta varrer as teias do ressentimento, mas tem os punhos 
cerrados com força. 

Nuvens baixas precipitam-se de um lado ao outro do céu.  
Os pulmões negros de Londres enchem-se e esvaziam-se. Um ca- 
valo relincha.

Redobrará os seus esforços. Trabalhará com mais afinco, até 
mais tarde, e talvez um dia abra um museu ainda mais gran-
dioso do que aquele.

Vê uma criança a dar uma corrida e a surripiar um lenço ver- 
melho da carteira de uma senhora. Olha com mais atenção e 
reconhece aquela cabeleira louro-pálida. A familiaridade é um 
bálsamo, um lembrete de que não está sozinho no meio daquele 
emaranhado industrial. Silas sorri e chama:

— Albie! 
Contudo, o rapaz não o ouve. Silas compreende, então: foi 

apanhado. Vê a mão de uma mulher a segurar-lhe o pulso, o lenço 
a pender da dele, como uma bandeira desenfunada. Silas estuga 
o passo e escorrega num pedaço de turfa na sua pressa de chegar 
a Albie, preparando-se para desempenhar o papel de salvador, 
para suplicar à mulher que não chame as autoridades. Repara 
nesse instante que o rapaz está a rir.

Silas observa a mulher mais atentamente. Tem a altura de um  
homem e o cabelo ruivo preso numa trança comprida. É… Flick? 
Crescida, uma mulher. Não pode ser. Aquela mulher tem uma 
ligeira cifose do lado esquerdo.

É como se uma campainha tivesse tocado numa casa velha. 
Silas sente a oscilação do cabo à medida que se adentra, cada 
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vez mais, no edifício, através das paredes e dos vários andares. 
Fica petrificado, colado ao chão, as vibrações a despertarem uma 
série de campainhas mais pequenas.

Não percebe o que aquilo significa.
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