


Para a Lizzie, o Jack, a Alice e a Bea,
marinheiros ainda na peneira.
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A montra da loja de Kusselmann estava cheia de den-
tes. Dispostos em filas muito aprumadas, ao longo 

de prateleiras de ébano envernizado, ou em montinhos 
dentro de taças de porcelana azuis e brancas, do  tamanho 
de uma mão. 

Dentes. 
Centenas de dentes. 
E isso era só a montra. Se entrássemos na loja, encon-

trávamos ainda mais dentes, expostos em bandejas forra-
das com tecido em cima do balcão e em vitrinas ao longo 
das paredes. 

As pessoas precisam sempre de dentes. 
Quando os seus apodrecem e a dor é insuportável, 

lá vão elas, de queixos inchados, à loja de Kusselmann. 
Este senta-as na sua cadeira preta de couro, segura o ali-
cate de pontas planas com a mão gorda e suada, abre-lhes 
as bocas e… 

Bem, podem imaginar o resto. 
O rapaz ficava na rua diante da loja — empoeirada no 

verão, enlameada no inverno — e, com um grande tam-
bor amarrado à cintura, batia com quanta força podia 
para abafar o barulho dos gritos. 
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O nome do rapaz era Klaus.
Devia andar pelos 12 anos, embora fosse difícil ter 

a certeza, por ser tão pálido e magro. 
Mas tinha uns belos dentes brancos. Fora por isso 

que Kusselmann o escolhera — por causa dos dentes. 
Mas agora já lhe faltavam dois — dos grandes, um de 
cada lado. 

As pessoas podiam escolher os dentes que quisessem 
na loja de Kusselmann. Era o seu negócio — arrancava 
dentes e também os vendia. Exibia-os, para as pessoas 
verem, media-os com as suas ferramentas de precisão e 
fixava-os em gengivas de borracha, como um joalheiro 
incrustando diamantes num anel ou numa pregadeira; 
depois, se a pessoa ficasse satisfeita, arranjava-os para 
ela. Havia muito por onde escolher, tamanhos e cores 
diferentes — os mais brancos eram os mais caros. 
O marfim não era a mesma coisa: manchava dentro da 
boca. Não. Se alguém queria dentes novos e verdadeiros, 
 Kusselmann encontrava-os e depois fixava-lhos, com um 
espigão, na gengiva. 

Era muito doloroso. 
É claro que também podiam ser usados numa placa, 

era o que algumas pessoas faziam — e Kusselmann 
também fabricava desses —, e outros eram ligados por 
pequenas molas que abriam e fechavam ao mastigar. 

Eram todos muito caros. Mas as pessoas precisavam 
de dentes quando os seus apodreciam e eram arranca-
dos. E uma boca cheia dos dentes de Kusselmann era 
branca e perfeita. Os seus dentes eram muito apreciados. 
Os pais até os ofereciam às filhas como presente quando 
faziam 16 anos. Nessa altura, elas arrancavam todos os 
seus dentes. 
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E porque não? Isso acabaria por acontecer um dia. 
Porque não despachar logo o assunto — e ter dentes 
novos e brancos que nunca apodreciam? As senhoras 
elegantes olhavam para os sorrisos perfeitos umas das 
outras e sabiam quanto tinham custado, até ao último 
guinéu de ouro. 

Mas onde é que Kusselmann encontrava aqueles 
perfeitos dentes brancos, se os da maioria das pessoas 
 estavam gastos e podres e amarelos? 

Eu conto-vos. 
Homens mortos. 
E mulheres. 
E rapazes. 
E raparigas. 
Ele arrancava os dentes aos cadáveres. E havia sem-

pre cadáveres. Por vezes, era a família que os vendia. 
 Kusselmann pagava algumas moedas por cada dente e, 
quando se é pobre, isso é um negócio muito bom. Além 
disso, os mortos não precisam de dentes. Por vezes, 
encontrava um corpo na morgue, ou um barqueiro do 
rio falava-lhe de um afogado. Mas Kusselmann não 
arrancava qualquer dente, como é óbvio, apenas os mais 
 brancos e os melhores. 

E, por vezes, nem todas as bocas de onde arrancava 
dentes estavam mortas. 

Era o caso de Klaus.
Fora por isso que o escolhera.
Encontrara-o no meio dos meninos de rua, a dormir 

desconfortável numa laje sob a ponte da vila, e levara-o 
para a loja. Dentes assim tão bons e brancos dar-lhe-iam 
jeito. Sempre era melhor do que estragarem-se na boca 
de um miúdo de rua. 
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Agora Klaus dormia por baixo do balcão da loja. 
Quando não estava a tocar o tambor, varria a loja ou 
cumpria a centena de outras tarefas de que Kusselmann 
o incumbia — como lavar o sangue dos dentes que ele 
arrancara, ou segurar a lata enquanto removia os den-
tes dos cadáveres e, um a um, os atirava lá para dentro. 
Klaus fechava os olhos e tentava não ouvir o barulho do 
dente a ser arrancado da gengiva, ou o estalido quando 
Kusselmann abria o alicate e o deixava cair na lata. 

Mas o que podia ele fazer? Sabia o que era deitar-se 
com fome, e ter de encontrar uma laje seca debaixo da 
ponte, e dormir no meio dos outros meninos de rua com 
um pau na mão, para afugentar as ratazanas durante 
a noite. 

No inverno estava frio, no verão fazia calor. 
É que, por vezes, não há mesmo escolha.
E Kusselmann podia devolvê-lo à rua, se quisesse. Era 

o que faria um dia quando todos aqueles belos dentes 
brancos tivessem sido usados. Fora isso que fizera ao seu 
último rapaz, embora Klaus não o soubesse. A única coisa 
que Klaus sabia era que tinha uma cama seca e comida 
quente. Não era muita comida, mas era melhor do que 
alguma vez tivera. Melhor do que mendigar, melhor do 
que a laje por baixo da ponte ao pé das ratazanas e das 
outras crianças famintas. 

Mesmo que isso já lhe tivesse custado dois dentes.
Mas havia um sítio especial onde Kusselmann encon-

trava os dentes que enchiam a sua loja. E foi assim que 
tudo começou — com uma visita à casa de Frau Drecht.

A casa de Frau Drecht ficava na esquina da Bergens-
trasse. Não era uma boa parte da cidade. As crianças que 
dormiam nas ruas dessa zona eram pálidas e tinham 
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olhos encovados. Klaus aprendera há muito tempo a 
acautelar-se delas. As fachadas das casas inclinavam -
-se ebriamente umas para as outras, por cima do esgoto 
estreito que era a rua. A de Frau Drecht era alta, com 
uma escadaria estreita e escura, a precisar de ser var-
rida, e que subia depois das portas robustas, direta-
mente até ao sótão. Frau Drecht ocupava os quartos do 
piso térreo, que davam para a rua. Os dos andares de 
cima, arrendava -os. Quanto mais alto se subia naquela 
escuridão húmida com cheiro a ratazanas, mais baixa se 
tornava a renda, sendo as mais baratas as que ficavam 
mesmo lá em cima, no sótão que ela dividira em baias 
— parecia mais um estábulo do que uma casa. Havia 
traves nuas e divisórias feitas com cobertores e madeira 
fina, e colchões sujos — um em cada baia — mais cheios 
de piolhos do que palha. 

Idealmente, ninguém iria querer viver naquele sótão.
Mas, por vezes, não há mesmo escolha. 
E as pessoas viviam lá. 
Mas não muito tempo. 
Costumavam ser pessoas que tinham ascendido 

na casa de Frau Drecht — talvez à medida que os seus 
rendimentos desciam ou a saúde lhes falhava. E assim 
subiam, piso a piso, até finalmente chegarem ao sótão 
escuro, húmido e malcheiroso.

E aí morriam. 
Morriam sempre. 
Mais cedo ou mais tarde. 
E então passava a haver lugar para outra pessoa na 

casa: Frau Drecht punha um anúncio na janela, e toda 
a gente se mudava mais para cima, e uma pessoa nova 
era encontrada. 
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Mas quem quer que fosse essa pessoa nova, tinha 
sempre bons dentes brancos. Frau Drecht era bastante 
particular a esse respeito. 

Klaus não gostava nem um bocadinho de ir a casa de 
Frau Drecht. As visitas eram sempre iguais. 

A certa altura durante a manhã, Kusselmann rece-
bia um recado — uma das crianças de olhos encovados 
das soleiras das portas da Bergenstrasse é que o levava 
— e então ele mandava Klaus ir buscar o seu saco de 
couro preto — o que continha a lata e o alicate —, e lá 
iam. Apesar de ser um homem muito gordo, caminhava 
notavelmente depressa. Seguia com passo rápido pelas 
ruas, ao longo dos molhes com os seus barcos acabados 
de chegar do mar — a pintura e as amarras mancha-
das pelo sal e pelos elementos —, com o seu chapéu 
alto preto na cabeça e a corrente do relógio apertada 
de encontro à barriga gorda. A corrente segurava um 
relógio enorme, com um tiquetaque tão alto que, num 
quarto silencioso, Klaus poderia ouvi-lo a tiquetaquear 
por baixo do casaco de Kusselmann. Klaus seguia atrás 
com o saco. Tinha de o segurar com ambas as mãos 
e era difícil acompanhar o passo do homem. Mas não 
fazia mal, porque ele sabia exatamente aonde é que 
Kusselmann ia. 

A Bergenstrasse.
Seguia-o o mais depressa que conseguia através dos 

molhes apinhados, abrindo caminho por entre os barris 
e as cordas, através dos peixes azuis e cor de prata espa-
lhados no chão ao longo de tábuas lascadas, prontos para 
serem amanhados e salgados, e durante todo o tempo 
as duras pegas de marfim do grande saco preto enterra-
vam-se-lhe nos dedos. Chegava sempre à casa um pouco 
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depois de Kusselmann, já este estava a tomar café com 
Frau Drecht nos seus aposentos. 

Mas isso também era sempre igual. 
Klaus batia à porta e uma rapariga alta, mais ou 

menos da sua idade — uma rapariga da Bergenstrasse, 
de rosto pálido e olhos encovados — abria-lha. O nome 
dela era Liesel. Ele sabia-o porque ouvira Frau Drecht 
berrar-lho muitas vezes — esse e também um chorrilho 
de outros nomes. 

Da primeira vez que lhe abrira a porta, a rapariga 
ficara quieta como uma estátua, fitando-o como se tivesse 
visto um fantasma, e mesmo depois disso, de cada vez 
que ele lá ia a casa, ela observava-o silenciosamente das 
sombras ao fundo das escadas. 

Nunca falava, e isso não lhe agradava nada. Podia 
sentir os olhos dela nas suas costas enquanto esperava à 
porta do salão, segurando o pesado saco preto. 

Sabem, na Bergenstrasse todos os cuidados são pou-
cos, e Klaus sabia-o. 

Ele batia rapidamente à porta do salão, depois 
entrava, deixando a rapariga alta na escuridão húmida 
do vestíbulo. Frau Drecht pusera uma mesinha com as 
suas melhores chávenas, e segurava cuidadosamente 
uma chavenazinha com o dedo ligeiramente dobrado, e 
havia um copinho de aguardente em cima da mesa ao 
lado do pires, e um bolo pequeno — um pastelinho — 
para  Kusselmann, que pendurava um guardanapo diante 
do seu peito imenso, como se fosse uma bandeira. 

Klaus sentava-se na cadeira de madeira junto da 
parede, e esperava. Por vezes tinha um último vislumbre 
da rapariga através da porta entreaberta, quando ela se 
virava e ia cuidar das suas tarefas. 
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Frau Drecht ouvia as novidades que Kusselmann 
lhe levava da vila, e fazia beicinho e abanava a cabeça. 
Tinha cabelos compridos com caracóis apertados, que 
Klaus não acreditava nem por um momento que fossem 
mesmo dela. Eram muito pretos, e quando ela abanava a 
cabeça mexiam-se de uma forma muito graciosa — pelo 
menos Frau Drecht assim devia julgar, pois não perdia 
uma oportunidade de virar a cabeça para os exibir na sua 
versão mais favorável. A sua voz era macia como man-
teiga quando se dirigia a Kusselmann, mas dura e áspera 
quando dizia alguma coisa a Klaus ou a Liesel.

Depois do café, ela acendia uma cigarrilha e seguia-se 
a parte comercial da visita. À frente de Kusselmann, subia 
as escadas que percorriam a casa até ao sótão, o fumo da 
cigarrilha enchendo o ar bafiento.

Klaus seguia-os, de saco na mão. Normalmente, iam 
para o sótão, mas dessa vez pararam junto de uma porta 
aberta no patamar abaixo. Através da porta, Klaus viu 
o interior do quartinho sujo. Havia uma cama de ferro 
com um homem lá deitado. O homem estava afundado 
nos lençóis e na almofada gordurosa. Tinha a boca aberta 
e fitava, de olhos vidrados, o teto, respirando com longos 
assobios superficiais. 

Mas só pararam junto da porta o tempo suficiente 
para Frau Drecht cerrar os lábios e inclinar a cabeça para 
um lado. 

— Pobre homem — disse. — Temo que não lhe reste 
muito tempo neste mundo. 

Depois deu uma passa na sua cigarrilha e conduziu-
-os pelas últimas escadas até ao sótão. 

— Encontrá-lo-á ao fundo — disse, tocando levemente 
no braço de Kusselmann e acrescentando: — E não se 
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esqueça de ir ter comigo quando terminar o seu trabalhi-
nho, claro. 

Kusselmann fez uma vénia e ela deixou-os, ao homem 
e a Klaus, na semiobscuridade. 

O sótão estava vazio, à exceção da última baia. Frau 
Drecht entregara-lhes uma pequena candeia.  Kusselmann 
pendurou-a num gancho, arrancou o saco preto das mãos 
de Klaus, abriu-o e tirou o alicate de pontas planas.

No quarto do andar de baixo, Frau Drecht ficou por 
momentos a olhar o homem de olhos vidrados que 
arquejava. Calculou quanto poderia obter pelos seus den-
tes. Eram muito brancos e direitos.

E Kusselmann estava mesmo ali em cima… 
— Era uma pena o homem ter de vir cá duas vezes, 

meu caro — disse. 
E, segurando a cigarrilha firmemente entre os dentes, 

arrancou a almofada gordurosa que estava sob a cabeça 
do homem e premiu-lha com firmeza na cara. 

No sótão, Kusselmann resmungava ao arrancar cada 
um dos dentes. Não era fácil, mas o seu pulso era forte 
como uma mola de aço. Quando um deles se soltava, 
erguia-o para a luz da candeia e, qual connoisseur, exa-
minava o dente cuidadosamente. Se não estivesse bom, 
 atirava-o por cima do ombro; se servisse, deitava-o — ping 
— na lata que Klaus segurava. 

Quando terminou, contou cuidadosamente os dentes 
e calculou quanto tinha de pagar a Frau Drecht; depois 
fechou a tampa da lata e guardou-a no saco. Tirou a can-
deia do gancho e, pisando cautelosamente em redor dos 
colchões no chão, desceu as escadas. Klaus seguiu-o. 

Mas Frau Drecht não estava nos seus aposentos ao 
fundo da escada. Esperava-os no patamar. 
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— Onze — disse Kusselmann. — Ao preço habitual? 
Frau Drecht franziu a testa. 
— De certeza que não são mais? — perguntou. 
Kusselmann abanou a cabeça tristemente.
— Partidos — explicou. 
Ela cerrou os lábios, como se já se tivesse dado ao 

trabalho de investigar a matéria e tivesse a certeza de 
que eram mais. Mas Kusselmann tirou a carteira 
de dentro do casaco e contou algumas moedas, que lhe 
estendeu. A mulher olhou-as por um momento antes 
de as aceitar. 

— Se o senhor o diz. 
Ele ia recomeçar a descer as escadas quando Frau 

Drecht lhe pôs uma mão no braço e o fez parar. Forçando 
uma expressão de desgosto, abanou a cabeça na direção 
da porta do homem doente — que agora estava fechada. 

Limpou a cara com um lencinho de renda. Trazia-o 
sempre dentro da manga. 

— Faleceu — disse ela. — Exatamente quando eu lhe 
ajeitava a almofada. 

Kusselmann tirou o chapéu da cabeça e encostou-o 
ao peito, num breve sinal de respeito. Depois olhou para 
Frau Drecht. 

— Gostaria que eu…? — disse, deixando a pergunta 
em suspenso. 

Ela contraiu os lábios novamente. 
— Já agora — concordou, abrindo a porta. 
O que surpreendeu Klaus ao entrar no quarto foi quão 

silencioso e quieto o espaço ficara entretanto. Até aquela 
respiração arquejante fora mais do que aquele silêncio. 

— Acabou de falecer — disse Frau Drecht. Examinou 
por um momento a figura composta, a almofada agora 

O Homem de Penas.indd   18 06/09/18   14:26



O  H O m e m  d e  P e n a s

19

alisada e reposta sob a sua cabeça. — Deixo-o entregue 
ao seu trabalho. 

Kusselmann esperou que ela saísse, depois abriu a 
boca do homem. 

Os dentes eram melhores do que esperava. Klaus 
viu a expressão de surpresa perpassar-lhe o rosto. Mas 
depois Kusselmann franziu a testa e aproximou-se mais. 

Eram demasiado bons. Demasiado regulares. 
Fez um estalido de irritação com a língua e, abrindo 

o saco, procurou o alicate. Prendeu um dos dentes da 
frente e puxou-o com força para cima e para baixo. Era 
o que ele pensava: os dentes eram um trabalho barato 
de gesso. Pareciam muito bonitos, mas eram tão falsos 
como uma moeda de chumbo. O dente partiu-se e desfez -
-se na ponta do alicate quando ele o torceu. 

E então ele parou. 
Introduziu a mão na boca quente do homem e remo-

veu os pedaços partidos. Depois voltou a usar o alicate e, 
partindo o dente seguinte, fez o mesmo. Endireitou-se. 
Sem fôlego e suado, virou-se para Klaus. 

— Vai fechar a porta — disse num sussurro urgente. 
— Mas Klaus não compreendeu o que Kusselmann 
queria que ele fizesse. Continuou a segurar a lata, pre-
parada para receber os dentes. — Fecha a porta! — sus-
surrou Kusselmann novamente e, vendo que Klaus não 
se mexia, tirou-lhe a lata das mãos. — A porta! — disse, 
com gotinhas de saliva nos lábios. — Depressa! 

Klaus foi fechar a porta. Kusselmann já introduzira 
outra vez o alicate na boca do homem; estava a quebrar 
apressadamente todos os dentes e a juntar os pedacinhos. 
Klaus não resistiu a debruçar-se sobre a cama, e logo per-
cebeu porquê. 
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Sob a cobertura de gesso, todos os dentes do homem 
eram feitos de ouro sólido. 

Todos os dentes, menos um. 
E esse, profundamente cravado no osso do maxilar, 

era feito de um único diamante, do tamanho da ponta do 
polegar grosso de Kusselmann.
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Kusselmann estava de boca aberta, fitando o homem 
morto na cama. 

Depois, de repente, recuperou a lucidez. Empurrou 
Klaus para a porta. 

— Não deixes entrar ninguém — disse-lhe em surdina. 
Klaus não se lembrava de ninguém que quisesse 

entrar para ver Kusselmann arrancar os dentes a um 
morto, mas ficou junto da porta, como lhe fora ordenado. 

Kusselmann abriu a boca do homem e arrancou-lhe 
todos os dentes de ouro, guardando-os nas dobras do 
seu lenço. Por fim, retirou o diamante. Klaus viu como 
ele o libertava cuidadosamente do maxilar descaído do 
homem. Fez um pequeno ruído de sucção ao soltar-se. 

Kusselmann ergueu-o para a luz. Mesmo naquele 
quarto escuro, só com uma janelinha manchada de fuli-
gem, refulgia como uma estrela. Kusselmann engoliu em 
seco. Pegou no diamante e guardou-o cuidadosamente 
no bolso do colete. Depois atirou o alicate para dentro do 
saco preto, guardou também a lata que apanhou do chão 
e fechou-o.

Durante todo o processo, Klaus não fez um único 
movimento. 
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Kusselmann avançou para ele, com o saco preto na 
mão, e empurrou-o para o lado, mas ao rodar a maça-
neta da porta parou e olhou-o de esguelha, como que 
lembrando -se, subitamente, de alguma coisa. Estendeu a 
mão gorda e, segurando o rosto de Klaus, apertou-o com 
força. O seu aperto era como o de um torno. 

— Nem… uma… palavra — murmurou. — A nin-
guém. Compreendes? 

Klaus fez que sim com a cabeça. Pequenos acenos 
rápidos. Ele sabia que era melhor não discutir com 
 Kusselmann. Ele tinha um cinto de couro grosso pen-
durado na loja, na parede atrás do balcão. Era a primeira 
coisa que Klaus via todas as manhãs quando abria os 
olhos. Por vezes, era necessário para amarrar as pes-
soas à cadeira enquanto Kusselmann lhes arrancava os 
dentes. Mas também o usava em Klaus. O cinto tinha 
uma fivela de metal dura e o homem não poupava nas 
sovas.

— Muito bem — disse Kusselmann, e deu uma pal-
madinha na bochecha de Klaus. 

Voltaram a descer as escadas e dirigiram-se ao salão 
de Frau Drecht, onde a cafeteira esperava em cima da 
mesa. 

Frau Drecht já examinara a dentição do morto e, 
embora não soubesse avaliar a sua qualidade tão bem 
como Kusselmann, tinha muito jeito para contar dentes. 

— Uma bela dentadura, julgo eu, Herr Kusselmann 
— disse ela, com um leve movimento de cabeça que pôs 
os caracoizinhos a dançar. 

— É bem verdade — respondeu ele. Porém, Klaus 
notou-lhe um nervosismo na atitude, uma tossezinha ao 
pigarrear. — É bem verdade — repetiu. 
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E, se Klaus o notara, Frau Drecht também. Olhou-o, 
desconfiada, depois encheu-lhe a chávena de café. 

— Quantos eram? — perguntou. 
Julgava que Kusselmann pretendia enganá-la num 

ou dois dentes. Ainda suspeitava de que o fizera no sótão. 
Mas não. 
— A dentadura completa — disse Kusselmann, tos-

sindo de novo. — Brancos como pérolas, e perfeitos. 
Frau Drecht hesitou, a colher suspensa por cima da 

chávena de Kusselmann. 
— Os 32? — perguntou. 
— De facto. Todos eles. 
Klaus observava-a muito atentamente; podia fazê-lo 

porque a mulher nunca lhe prestava qualquer atenção e 
ele tinha um fascínio mórbido em observar Frau Drecht 
— as suas faces empoadas com giz de um tom de rosa-
-claro, os lábios brilhantes de vermelho e os olhos como 
pequenas passas pretas num bolo. Mas dessa vez ela lan-
çou-lhe subitamente um olhar intenso e frio, como se 
pretendesse confirmar na sua expressão aquilo de que já 
suspeitara na de Kusselmann. Cruzou o olhar com o dele 
antes de Klaus ter tempo de o desviar. 

E o que viu foi suficiente. 
— Todos, é o que diz? — disse ela, e mexeu o café de 

Kusselmann. 
A cara do homem estava agora um pouco húmida. 

Tinha uma película de brilho na pele. Começou a puxar 
o lenço para fora do bolso, para limpar a humidade 
dos queixos gordos, mas lembrou-se mesmo a tempo 
de que esse estava cheio de dentes de ouro. Parou e, 
em vez disso, passou a mão pela cara e  limpou-a ao 
casaco. 
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— Não tenho mais moedas pequenas comigo — 
disse. — Já cá mando o rapaz, se não se importar. 

Ele já tinha feito isso uma ou duas vezes. Sabia que 
Frau Drecht não teria razão para se opor. 

E não se opôs. 
— Com certeza, Herr Kusselmann — ronronou ela. 

— Sei que posso confiar em si. 
Só que não confiava, nem um bocadinho. 
E com razão — Frau Drecht era muito boa a contar. 
Sabia que só havia 25 dentes na boca do morto. Assim 

sendo, porque queria Kusselmann pagar-lhe 32? Não era 
do seu género, pensou. Ele não era pessoa de se separar 
tão facilmente do seu dinheiro. O que significava que ali 
havia gato.

— Mande cá o rapaz — disse ela, enchendo mais um 
copinho de aguardente para Kusselmann acompanhar o 
café. Pegou na sua chávena e bebeu, com o mindinho 
ligeiramente encurvado. — É tão bom rapaz — acrescen-
tou, e a sua voz era como manteiga, toda macia e oleosa, 
mas deitou a Klaus outro daqueles olhares frios e rápi-
dos. O que quer que Kusselmann estivesse a tramar, ela 
arrancá-lo-ia da boca daquele rapaz. 

Kusselmann bebeu o seu café e a aguardente e, 
tomando a mão de Frau Drecht, beijou-a. Ela sorriu sedu-
toramente e os caracóis tremeram-lhe de encontro à boche-
cha empoada de cor-de-rosa. Ficou assim sentada, ainda a 
sorrir, enquanto Liesel acompanhava Kusselmann e Klaus 
à porta. Só quando ouviu a porta da frente fechar-se é que o 
sorriso desapareceu e a sua cara se tornou dura e matreira. 

— Hum…, 32 dentes, o tanas! — disse.

* * *
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Klaus seguiu atrás de Kusselmann, que arquejava e 
bufava ao longo da estrada. Kusselmann levava nos bol-
sos todos os dentes de ouro e o grande e refulgente dia-
mante. Talvez por isso caminhasse ainda mais depressa 
do que era costume: queria chegar a casa em segurança. 

Klaus tinha de correr para o acompanhar. 
Kusselmann não era um homem honesto. Klaus já 

o vira tirar coisas antes — pequenas coisas que encon-
trara no bolso do casaco de um afogado: o relógio e a 
corrente. Até já o vira vasculhar os casacos esfarrapa-
dos no sótão de Frau Drecht, embora só Deus soubesse 
o que esperava ali encontrar, tirando os piolhos. Mas 
aquilo era diferente e o Klaus sabia-o. As pessoas não 
tinham dentes de ouro sólido e grandes diamantes na 
boca sem uma razão. E se os tivessem, exibiam-nos, não 
os escondiam. 

E era isso.
Era esse o pensamento que se desenrolava na cabeça 

do Klaus ao correr pela rua atrás de Kusselmann. Se uma 
pessoa esconde uma coisa, é porque não quer que os 
outros saibam que a tem. E se não quer que os outros sai-
bam, há sempre uma razão. Por exemplo, alguém anda 
à procura dela.

Klaus achava que o que Kusselmann fizera não estava 
certo. E sabem que mais? 

Ele tinha razão. 

Havia um pequeno cartão pintado na montra da loja 
de Kusselmann, avisando os transeuntes de que estava 
«fechado». Normalmente, quando voltava,  Kusselmann 
virava-o para indicar que estava «aberto», mas dessa vez 
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não se incomodou a fazê-lo — de imediato, pelo menos. 
Arrastou Klaus para dentro, fechou a porta e trancou-a. 
Ao fundo da loja havia uma porta que dava para os apo-
sentos de Kusselmann. Klaus não tinha permissão para 
entrar aí. Uma vez levara uma sova de cinto só por esprei-
tar da ombreira. 

Kusselmann desapareceu para o fundo da loja. 
Esteve ausente apenas um momento e, quando voltou, 
tinha uma bolsinha na mão. Pousou-a no balcão diante 
de Klaus. 

— Há aí o suficiente para lhe pagar — disse. Quando 
Klaus estendeu a mão para pegar na bolsa, Kusselmann 
segurou-lhe o pulso. — Nem… uma… palavra — disse 
mais uma vez, e olhou de esguelha para o grosso cinto 
de couro pendurado na parede do fundo da loja. Não era 
uma ameaça que se pudesse ignorar.

Klaus pegou na bolsa, guardou-a dentro da camisa e 
voltou para a rua, em direção às vielas estreitas que leva-
vam à Bergenstrasse. Não tinha medo de que os miú-
dos de rua lhe tentassem roubar a bolsa de Kusselmann 
— bastava-lhe dizer que o conteúdo da mesma perten-
cia a Frau Drecht para os fazer mudar rapidamente de 
ideias — o que o preocupava era aquele olhar que Frau 
Drecht lhe lançara. Dava-lhe uma sensação desconfortá-
vel. Por isso, passando pela floresta de mastros de navios 
que orlavam os molhes, pelos homens de pele tisnada 
que descarregavam os barris e as grades e pelos amanha-
dores de peixe espalhando a pesca do dia, já decidira o 
que ia fazer. Bateria à porta e daria o dinheiro à rapariga. 
Nunca era a própria Frau Drecht que abria a porta, por 
isso não teria de a ver. Nem sequer precisaria de entrar, 
pelo que não haveria problema. Mesmo assim, cismava 
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naquela sensação desconfortável à medida que as ruas se 
tornavam mais estreitas e escuras, até que a mesma se 
transformou num nó na barriga quando ele chegou aos 
degraus da casa de Frau Drecht.

Respirou fundo. Assegurou-se de que a bolsa conti-
nuava dentro da camisa, e subiu as escadas. Não havia 
batente. Para ser ouvido, tinha de esmurrar violenta-
mente a porta. Ainda estava a esfregar a mão quando a 
porta se abriu bruscamente. 

Só que não foi a rapariga que a abriu. 
Foi Frau Drecht.
Antes de ele conseguir recuar sequer um passo, a 

mulher já o segurara pelos cabelos e, puxando-o para 
a frente, fê-lo entrar. Bateu-lhe com a cabeça, com força, 
na ombreira da porta, pelo sim, pelo não, e depois 
fechou subitamente a porta atrás dele, empurrando-a 
com o seu pequeno botim de atacadores e, com os dedos 
 firmemente enrolados no seu cabelo, arrastou-o para o 
pequeno salão. 

— O que é isto? — grunhiu. 
A cafeteira e a chávena já não estavam ali. Em cima da 

mesa agora vazia espalhavam-se os pedacinhos de gesso 
que Kusselmann arrancara da boca do homem morto. 
A maioria deles não tinha uma forma particular, mas 
Frau Drecht juntara cuidadosamente alguns dos pedaços 
maiores, de modo a voltarem a parecer dentes, mas ocos, 
como se vazios de um conteúdo passado. 

— O que é que havia dentro deles? — perguntou.
Abanou Klaus com violência pelos cabelos. O rapaz 

tentou segurar-se, mas ela afastou-lhe as mãos e voltou a 
sacudi-lo, como a uma ratazana. 

— Dentes! — disse ele sem fôlego. 
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— Não me mintas. — A voz dela era dura e rouca. 
Não se deu ao trabalho de voltar a perguntar-lhe.  Enrolou 
mais os dedos no seu cabelo, arrastou-o para o corredor 
e, passando diante da escadaria, levou-o até ao fundo 
do corredor sem luz, para o buraco escuro que era uma 
cozinha. Liesel estava junto da mesa. Virou-se, alarmada, 
quando ouviu Frau Drecht chegar. Acabara de ir buscar 
um balde de água à bomba do pátio e preparava-se para 
a deitar na grande panela de cobre, para a aquecer. Frau 
Drecht empurrou-a para fora do caminho com uma mão 
e, com um movimento da outra, enfiou a cabeça de Klaus 
profundamente no balde. 

— Eu dou-te os dentes — disse. 
Klaus esperneou e debateu-se, mas Frau Drecht era 

uma mulher forte. Tinha os dedos firmemente enrolados 
no seu cabelo e segurava-lhe a cabeça com a palma da 
outra mão. A água estava gelada. Ele susteve a respira-
ção até poder ouvir o sangue a latejar-lhe nas orelhas, e 
depois não aguentou mais. Engoliu, num instante uma 
grande golfada de água. Frau Drecht puxou-o para cima, 
engasgado e sufocado, apenas o tempo suficiente para 
ele inalar meia respiração, depois enfiou-lhe novamente 
a cabeça no balde. Só que, dessa vez, ele não tinha respi-
ração dentro de si para suster e engoliu outra golfada de 
água. Mas ela não o deixou subir. Manteve-lhe a cabeça 
submersa. 

Liesel encostara-se à parede suja. Segurava o avental 
nas mãos enquanto via Frau Drecht tornar a submergir a 
cabeça de Klaus e segurá-la. 

— Não — disse ela num gritinho assustado. Não tivera 
intenção de o dizer, mas não pôde evitar. Escapou-se-lhe. 

Frau Drecht lançou-lhe um olhar frio. 
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— Não? — disse ameaçadoramente. — Eu dou-te o 
não. — E empurrou a cabeça de Klaus até ao fundo do 
balde. — Mais um pio, e a próxima és tu. 

Liesel mordeu o lábio enquanto Frau Drecht man-
tinha a cabeça de Klaus no balde pelo que parecia uma 
eternidade; depois levantou-o, ele tossia e estava prestes 
a vomitar, bateu-lhe com a cabeça no tampo da mesa 
e inclinou-se sobre ele. 

— O que é que havia dentro dos dentes? — silvou. 
Klaus não conseguiu responder. Nem sequer conseguia 
respirar. — Parece-me que precisas outra vez daquele 
balde — disse Frau Drecht, endireitando-o. 

Desesperadamente, Klaus abanou a cabeça de um 
lado para o outro, a água a escorrer-lhe do nariz e da boca. 
Ela empurrou-lhe a cara para cima do balde e segurou - 
-lha mesmo acima da água fria. 

— O que é que havia nos dentes? 
Ele soltou uma palavra. 
— Ouro! 
Ela não sabia se tinha ouvido bem. Inclinou a cabeça 

junto dele, para ouvir melhor. 
— O quê? 
— E um diamante! — arquejou Klaus.
Dessa vez, ouviu bem. 
Por um momento, a face empoada de cor-de-rosa 

ficou linda. Depois endureceu. 
— Ora, ora, Kusselmann — disse para si mesma. 

— Parece-me que tens alguma coisa para me devolver. 

O pátio nas traseiras da casa não passava de um saguão 
frio, formado pelas paredes altas dos edifícios que o 

O Homem de Penas.indd   29 06/09/18   14:26



30

J e r e m y  d e  Q u i d t

envolviam. A luz não penetrava ali nem nos dias mais 
ensolarados. Era escuro e húmido. 

Num canto ficava um buraco, onde eram feitos os 
despejos da casa, e no centro a bomba de água gotejava 
para os mosaicos gastos e enlameados.

Frau Drecht abriu a porta do pátio e empurrou o 
Klaus para lá. Depois fechou a porta e puxou a tranca de 
cima e a de baixo. Ia mantê-lo ali, pelo sim pelo não, até o 
seu assunto com Kusselmann estar resolvido. 

— Vai buscar o meu chapéu e o casaco, Liesel — disse. 
Enquanto esperava que Liesel voltasse, pôs-se diante 

do espelho sujo do corredor, fazendo boquinhas e com-
pondo os caracóis, depois vestiu o casaco grosso e pôs o 
chapéu que a rapariga fora buscar. 

Quando abriu a porta para a rua, ocorreu-lhe um pen-
samento. Voltou a olhar para o corredor onde Liesel se 
mantinha no escuro, junto das escadas. 

— É melhor que ele ainda esteja lá fora quando eu 
voltar, rapariga — disse. — Ou terás de te haver com 
o ferro quente. 

Depois fechou a porta com força. 
Durante alguns minutos, Liesel ficou no silêncio do 

corredor escuro, observando a porta, mas essa não tor-
nou a abrir-se. Não conseguia ouvir nenhum movimento 
nos quartos lá em cima. Virando a cabeça, voltou a olhar 
o corredor que levava à cozinha e ao rapaz trancado no 
pequeno pátio húmido e escuro. Mentalmente, ainda via 
a sua expressão aterrada quando Frau Drecht lhe enfiara 
a cabeça no balde pela segunda vez. 

Outrora, Liesel tivera um irmão. Se estivesse vivo, 
seria exatamente igual àquele rapaz do tira-dentes. Fora 
por isso que fitara fixamente Klaus ao vê-lo pela primeira 
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vez. E que o observara das sombras todas as vezes depois 
dessa. Era a cara chapada do irmão, até na forma como 
virava a cabeça e a olhava de esguelha. 

Ela tentava não pensar em como as coisas tinham 
acontecido, na maneira como o irmão morrera, mas pen-
sava nisso o tempo todo — porque a culpa fora dela. Pelo 
menos, era isso que dizia a si mesma: ele estava doente 
e com frio e, quando precisara mais da irmã, ela não 
ficara com ele; em vez disso, fora com aquele homem, 
o da casaca de teatro e chapéu de seda, que aparecera 
a espreitar na rua — o homem que prometera dar-lhe 
algum dinheiro e comida, bastava que o acompanhasse 
ao sítio onde os tinha. Só que não havia dinheiro nem 
comida, apenas uma escura soleira de porta e um degrau 
duro, e ninguém vira o que acontecera, e quando ela 
compreendeu, era demasiado tarde para fugir. E quando 
finalmente voltou para junto do irmão, era demasiado 
tarde também. 

E agora estava no corredor escuro, a olhar para a porta 
da cozinha. Não podia deixar ali o rapaz. 

Só que ela sabia muito bem o que Frau Drecht lhe 
faria se o soltasse. Pousou uma mão na manga da blusa. 
Sob o tecido, sentia as crostas das marcas que o ferro 
quente lhe deixara no braço. Eram imensas. Era o castigo 
favorito de Frau Drecht, mas era isso ou voltar para as 
ruas. Voltar a esperar, sob a janela das crianças pedintes 
no convento de Marienkirche, por que as freiras desces-
sem um cesto de pão numa corda, para as crianças de 
rua, geladas e famintas. Essa fora muitas vezes a única 
comida que ela tinha, e ainda era obrigada a lutar por 
uma simples côdea. 

Sabem, às vezes, não há mesmo escolha. 
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Mas não podia deixar ali o rapaz. Não podia tomar 
outra vez a decisão errada, e sabia que deixá-lo ali era 
errado. 

Liesel mordeu o lábio e olhou para a porta da rua 
fechada. 

Tomando uma decisão, respirou fundo e percorreu 
o corredor até à cozinha. 

Esticando-se, primeiro para cima e depois para baixo, 
deslizou as trancas da porta que dava para o pátio. 

Estava prestes a levantar a fechadura quando alguém 
bateu à pesada porta da rua. 
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