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Então, querida, dize à carne que se arruína,
Ao verme que te beija o rosto,
Que eu preservei a forma e a substância divina
De meu amor já decomposto!

Charles Baudelaire

Neste mundo
caminhamos no telhado do inferno
e olhamos as flores.

KoBayashi issa

(1763–1828)
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ÁUSTRIA, 1978

Havia uma lenda que pesava naquele sítio. Uma daquelas que 
se colam aos lugares como um odor persistente. Dizia-se que no 
outono anterior, antes de as chuvas se transformarem em neve, 
o lago alpino exalava uns bafos sinistros.

Emergiam como vapor de água e subiam a encosta juntamente 
com a bruma da manhã quando a superfície do lago refletia o céu. 
O Paraíso espelhado no Inferno.

Podiam ouvir-se longos assobios, como uivos, que envolviam 
o edifício de finais do século xix, sobre a margem leste.

A Escola. Era o nome que lhe davam lá na terra, mas aqueles 
muros tinham mudado de destino e de nome diversas vezes ao 
longo do tempo: residência de caça imperial, comando nazi, sana-
tório infantil para tratamento da tuberculose.

Agora, nos corredores só havia silêncio e paredes descasca-
das, estuque descolorido e ecos de passos solitários. E depois, em 
novembro, aqueles uivos que emanavam da neblina e trepavam 
ao longo das janelas dos pisos mais altos, até ao telhado íngreme 
que luzia de geada.

No entanto, as lendas só se adequam às crianças e aos velhos 
melancólicos, de corações demasiados ternos. Agnes Braun 
sabia-o bem. A Escola era a sua casa há demasiado tempo para 
se deixar impressionar por um murmúrio noturno. Conhecia o 
rangido de cada trave, de cada cano ferrugento que deslizava nos 

Flores acima do inferno.indd   9 06/12/18   16:39



I l a r I a  Tu T I

10

interstícios das paredes, embora a maior parte dos pisos estivesse 
agora fechada e as portas dos quartos trancadas com tábuas e 
pregos.

Desde que o edifício se tornara um sanatório para órfãos, os 
fundos estatais eram cada vez mais escassos e nenhum privado 
dava um passo para doar uns trocos.

Agnes atravessou a cozinha, que se situava na cave — entre os 
espaços antes ocupados pela despensa e lavandaria.  Empurrava 
um carrinho, manobrando-o por entre os recipientes que dali 
a poucas horas exalariam vapores untuosos. Estava sozinha, 
naquele momento que não era noite nem dia. A fazer-lhe compa-
nhia, só tinha mesmo a sombra furtiva de um rato e as silhuetas 
das carcaças penduradas a macerar na antiga geleira.

Serviu-se do monta-cargas para chegar ao primeiro andar, a 
ala de que era responsável. Há algum tempo, aquele encargo pro-
vocava-lhe um incómodo sem nome, como um mal-estar latente 
que não se decidia a eclodir.

O monta-cargas rangeu ao acolher o seu peso e o do carri-
nho. As correntes e os cabos metálicos começaram a guinchar. 
A cabina vibrou e começou a subir, parando poucos metros depois 
com um solavanco. Agnes abriu a rede metálica. O corredor do 
primeiro andar era uma longa fita colorida de um azul empoei-
rado, com manchas de humidade e guarnecido de um lado por 
grandes janelas aos retângulos.

Uma portada batia a intervalos regulares. A mulher afas-
tou-se do carrinho para a ir fechar. O vidro estava frio e emba-
ciado.  Limpou-o com uma mão, desenhando uma espécie de 
vigia. O alvorecer estava a clarear a povoação, lá em baixo no vale. 
Os telhados das casas eram minúsculos mosaicos cor de chumbo. 
Mais acima, 1700 metros acima do nível do mar, entre a zona 
habitada e a Escola, a extensão imóvel do lago coloria-se de rosa 
por entre a bruma. O céu estava limpo. Mas Agnes sabia que, 
naquele dia, o sol não aqueceria a clareira íngreme. Percebia-o 
mal pousava um pé fora da cama e era assaltada pela enxaqueca.

A neblina estava a levantar-se e a absorver tudo em redor: a 
luz, os sons, até os odores se impregnavam com o seu humor 
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estagnante, que cheirava a ossos. E das suas espirais, que ao trepar 
sobre a erva queimada pelo gelo pareciam ganhar vida, ergueram -
-se as lamentações.

A respiração dos mortos, pensou Agnes.
Era o vento, o Buran, que soprava violento de nordeste.  Nascido 

nas estepes longínquas, tinha percorrido milhares de quilómetros 
até penetrar no grande canal do vale, rosnar contra os diques do 
rio, sob a linha do bosque, agitar-se nas lezírias e reemergir a asso-
biar para depois se quebrar na parede rochosa.

É apenas o vento, repetiu a mulher para si mesma.
O relógio de pêndulo da entrada bateu seis badaladas. Já era 

tarde, mas Agnes não se moveu. Sabia que estava a protelar. 
E também sabia porquê.

É impressão minha, disse para consigo. É apenas impressão 
minha.

Apertou as mãos em torno do aço do tabuleiro. Os recipientes 
tilintaram quando se decidiu a dar um passo na direção da porta 
ao fundo do corredor.

O Ninho.
Um pensamento repentino provocou-lhe um espasmo no 

estômago: era realmente um ninho. Tinha-se tornado isso nas 
últimas semanas. Fervilhava de uma intensa atividade submissa, 
misteriosa. Como um inseto laborioso, preparava a muda. Agnes 
tinha a certeza disso, embora não soubesse explicar o que estava 
a acontecer naquele local. Não tinha falado sobre isso com nin-
guém, nem mesmo com o diretor: tê-la-ia tomado por louca.

Levou uma mão ao bolso da farda. Os dedos roçaram o tecido 
áspero do capuz. Tirou-o e colocou-o sobre o rosto. Uma subtil 
rede cobria também os olhos, velando o mundo exterior. Era a 
regra.

Entrou.
A sala estava imersa em silêncio. O grande aquecedor de ferro 

fundido ao lado da entrada ainda conservava algumas brasas e 
emitia uma tepidez agradável. Os lugares estavam alinhados em 
quatro filas de dez. Não constava qualquer nome nas etiquetas de 
identificação, apenas números.
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Não se ouviam choros nem chamamentos. Agnes sabia o que 
teria visto se tivesse olhado: olhos inexpressivos, mortiços.

Em todos os lugares, exceto num.
Agora que se tinha habituado ao silêncio, podia senti-lo: pai-

rava lá ao fundo, adquiria força. Preparava-se. Para quê, não sabe-
ria dizê-lo. Talvez fosse mesmo louca.

Passo a passo, aproximou-se do lugar número 39.
Contrariamente aos outros, o indivíduo pulsava de vida. 

Os seus olhos, muito particulares, estavam atentos, giravam 
seguindo os seus movimentos. Agnes sabia que o indivíduo pro-
curava o seu olhar para lá da rede do capuz. Ela afastava-o, emba-
raçada. O indivíduo número 39 estava consciente da sua presença, 
embora não devesse.

A mulher verificou se algum empregado tinha aparecido à 
porta e alongou um dedo. E o indivíduo mordeu, apertou a carne 
entre as gengivas, com força. Nos seus olhos, surgiu uma expres-
são diferente — demoníaca. Um breve lamento nervoso deslizou-
-lhe dos lábios quando Agnes recuou com uma imprecação.

É esta a sua verdadeira natureza, pensou ela. Carnívora.
Foi o que aconteceu um instante depois que a convenceu que 

não podia guardar só para si certos pensamentos.
Os lugares ao lado daquele número 39 já não estavam silen-

ciosos. As respirações tinham-se tornado agitadas, como se os 
indivíduos estivessem a responder a um apelo. O Ninho fervilhava.

Mas talvez fosse apenas impressão sua.
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HOJE

O corvo jazia ao lado do trilho; as penas com reflexos violáceos, 
em desordem, e o bico, escancarado. Uma mancha de sangue 
impregnara a terra sob o seu ventre inchado, mas já estava seca 
não obstante a humidade da tarde.

Quem sabe há quanto tempo o animal estava ali, um olho vítreo 
apontado para o céu que prometia neve, o outro perdido algures.

Mathias observava-o há algum tempo, agachado. Perguntava-
-se se as pulgas teriam abandonado o corpo mal o coração parara 
de bater. Um dia ouvira um caçador dizer isso e aquele pormenor 
perturbara-o durante bastante tempo. Achava-o simultaneamente 
impressionante e fascinante.

Tocou no corvo com a ponta de um dedo. Era um animal velho. 
Percebeu-o pelo bico, nu e branco. As patinhas estavam rígidas, as 
garras robustas agarravam o nada.

Limpou rapidamente a luva nas calças. Se o seu pai soubesse, 
pregava-lhe um bofetão. Tinha-o surpreendido várias vezes a 
observar as carcaças dos pequenos animais que encontrava no jar-
dim ou no pinhal atrás da casa e tinha-lhe ralhado, usando uma 
palavra que Mathias não conhecia, mas que fazia lembrar algo de 
feio. Não procurara o significado no dicionário. Não se recordava 
dela, mas tinha que ver com loucura.

Quando fosse grande, Mathias queria ser veterinário e todas 
as ocasiões eram boas para aprender. «A observação», dissera-lhe 
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o avô um dia, «é já meia aprendizagem. O resto passa por experi-
mentar e experimentar de novo.»

O menino levantou-se, os olhos fixos no animal. Gostaria de 
o enterrar, mas depois disse para consigo que era justo assim: a 
natureza era carnívora, tinha fome daquele tipo de restos que não 
seriam desperdiçados.

Os sinos da catedral lá em baixo na povoação deram dois 
toques e meio. Era tarde, os outros estavam à sua espera no local 
secreto.

Foi andando ao longo do trilho gelado. Naquela manhã, a 
povoação de Travenì tinha despertado sob um manto de neve. 
Uma brancura ligeira, que se dissolvia muito rapidamente, mas 
que prenunciava bem a época de esqui à porta.

Chegou ao promontório um pouco fora da povoação. O monu-
mento aos mortos das guerras napoleónicas vislumbrava-se entre 
os bosques mais baixos de abetos vermelhos e pinheiros. O gra-
nadeiro brônzeo perscrutava o horizonte com semblante severo, 
os longos bigodes revirados para cima. Na baioneta esvoaçava um 
cachecol azul, indicando que alguém do grupo já trepara até lá 
acima para dar o sinal.

Mathias acelerou o passo. Naquela manhã, na escola, a pro-
fessora tinha explicado o significado da palavra leader. Ele tinha 
ficado fascinado. Gostava da forma como soava — tinha algo de 
definitivo —, mas sobretudo agradava-lhe a ideia de ser um guia 
para os outros.

«Um leader protege os seus companheiros», dissera a profes-
sora, e era precisamente assim que Mathias se sentia. Estava cons-
ciente de que era o chefe do grupo, para os seus amigos, e não só 
porque era o mais velho — dez anos, dois meses e uma semana 
naquele dia —, mas porque se podia contar com ele.

Por isso mesmo, o cachecol pendurado na estátua deveria 
ser o seu e não o de Diego. Devia ter chegado primeiro e aberto 
o caminho aos seus companheiros, mesmo que já o tivessem 
percorrido sabe-se lá quantas vezes. Em vez disso, atrasara-se a 
observar restos mortais de animais à beira da estrada. Talvez o pai 
tivesse razão.
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O promontório do granadeiro estava rodeado de paredes 
rochosas escarpadas, a pique sobre o leito de uma torrente. 
 Algumas dezenas de metros mais abaixo, a água borbulhava entre 
as ramagens escuras.

Mathias começou a descer as íngremes curvas do trilho, sal-
tando para ganhar tempo e agarrando-se à paliçada que delimitava 
o percurso quando as pedras rolavam sob as solas das sapatilhas 
de ginástica. Chegou à margem de cascalho sem fôlego, os joelhos 
a tremerem e o rosto afogueado.

Seguiu o percurso dos desfiladeiros, escavado ao longo dos 
milénios. À superfície da água, plataformas intervaladas alterna-
vam com escadas de ferro e madeira presas às rochas. Por entre as 
grades, a torrente tinha reflexos de esmeralda e perfumes de gelo. 
No fundo daquele horror, a luz e a tepidez do Sol quase nunca 
chegavam.

Mathias conseguia ouvir o rumor da própria respiração e o do 
coração no peito. De repente, apercebeu-se de que estava sozinho. 
Naquele período do ano, os turistas preferiam as pistas de esqui: 
demasiado frio lá em cima, além do risco de queda.

Acelerou o passo, sem saber porquê.
Acima da cabeça, entre os cumes pontiagudos dos abetos, o 

esboço de céu era atravessado pela ponte da velha linha ferroviária 
já encerrada, a mais de 60 metros de altura. O avô do seu avô tinha 
participado nos trabalhos de construção, um século e meio antes.

Mathias, de nariz virado para cima, escorregou numa pedra 
coberta de gelo e bateu com um joelho no chão. A sua exclamação 
de surpresa foi seguida por um ruído no bosque. Um grito baixo. 
Voltou-se, com a respiração curta.

«A floresta não é sítio para crianças.»
As palavras da sua mãe começaram a dançar-lhe na cabeça.
Pôs-se de pé, sem verificar os danos nas calças de ganga e nas 

palmas das mãos que ardiam sob a lã das luvas. Atravessou uma 
plataforma que rodeava uma rocha saliente. Musgo de um lado, 
turbilhões de água do outro. O trilho prosseguia através de uma 
pequena gruta. Mathias percorreu os poucos metros de escuro a 
correr, dizendo para consigo que era a pressa que impelia as suas 
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pernas e não o medo. Quando chegou ao outro lado, parou. Um 
raio de Sol trespassava o verde e incendiava de ouro o matagal. 
A cascata que alimentava a corrente lançava-se num salto temerá-
rio, vaporizando minúsculas gotas de água que, no verão, quando 
a luz conseguia chegar ao fundo, adquiriam as cores do arco-íris.

Na praia de seixos, os seus amigos esperavam-no sentados em 
círculo. Lucia, Diego e Oliver.

Bastou aquela visão para afugentar os receios. Despontou-lhe 
um sorriso nos lábios. Não havia ninguém atrás dele. Ninguém 
tinha seguido os seus passos.

Perscrutou mais uma vez as trevas da gruta, como que em 
desafio. Tinha vencido, era realmente um leader. Mas depois o 
sorriso foi-se extinguindo, até desaparecer.

De repente, teve a certeza.
Havia alguém, escondido na obscuridade, e estava a observá-lo.
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O corpo jazia sobre as ervas, coberto de geada. A alvura da pele 
contrastava com o negro dos cabelos e do púbis. Ao fundo, o verde -
-escuro da natureza de montanha. Algumas manchas de neve per-
sistiam nas zonas mais sombrias, abrigadas pelo bosque. Durante 
a noite tinham caído alguns flocos, e um cristal ficara preso entre 
as pestanas do cadáver.

O homem estava estendido de costas, os braços ao longo dos 
flancos, as mãos pousadas em almofadas de musgo. Não havia 
cortes. Por entre os dedos despontavam algumas flores de inverno 
com pétalas pálidas e transparentes.

Parecia uma pintura. As cores eram as do sangue já frio, das veias 
esvaídas, dos membros rígidos. O gelo tinha-o conservado. Não havia 
cheiro, a não ser o da floresta: terra húmida e folhas marcescentes.

Alguém tinha tomado conta dele.
No terreno à volta do corpo estavam dispostas algumas arma-

dilhas rudimentares, feitas com cordel e nós corrediços.
— Para manter os animais afastados do cadáver. Queria que o 

encontrassem intacto — disse uma voz rouca. Os lábios moviam-
-se junto do microfone do telemóvel, lançando no ar palavras e 
vapor. Tudo à volta era uma intensa atividade abafada, batas bran-
cas, flashes e luzes intermitentes.

— Não fazia trabalhos manuais. As mãos são lisas e o ouro do anel 
não tem riscos. As unhas estão cuidadas. Não parece haver sujidade.
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A aliança no anelar da mão esquerda brilhava mesmo na luz 
lívida de dezembro. Nuvens planas cobriam de sombra aquele 
recanto do mundo.

O homem tinha sofrido um golpe violento na face, mas o resto 
do corpo estava incólume. A pele dos lados do pescoço estava 
estriada pelo azul intenso dos vasos sanguíneos. Tinha-se bar-
beado cuidadosamente antes de morrer. O ligeiro velo de barba 
era uma consequência da retração da pele post mortem.

— Vestígios hemáticos mínimos, incompatíveis com o corte. 
Provavelmente o sangue será mais abundante na roupa. Foi-lhe 
despida peça a peça.

Uma pausa.
— O assassino despiu a vítima, preparou-a.
Não obstante aquela escrupulosa montagem, havia numero-

sas marcas, no corpo e no terreno, um misto de lama e de gelo, 
como se o autor se tivesse esquecido de repente dos detalhes. 
Além das marcas relativas à vítima, havia pegadas pertencentes a 
uma única pessoa, um homem, a julgar pela medida tirada, o 45.

Nos braços, nos pulsos e nos tornozelos do cadáver não havia 
sinais de contenção. A vítima tinha um físico atraente, era alta 
e com uma musculatura bastante desenvolvida. No entanto, o 
assassino tinha conseguido dominá-la. Tinha atacado com uma 
violência animalesca.

Conhecias o assassino, por isso não reagiste de imediato para te 
defenderes. O que terás pensado naquele momento, quando compreen-
deste que estavas prestes a morrer?

Pela expressão do cadáver, não se percebia. Os lábios estavam 
fechados e os olhos…

O corpo tinha sido abandonado entre um canal de escoamento 
natural e um trilho percorrido por turistas durante a maior parte 
do ano. Fora descoberto por um excursionista poucas horas antes. 
Não era um acaso, nem um erro: o assassino tinha optado por não 
o esconder.

— Não vejo intenções sexuais. Ainda assim, despiu-o.
O chefe da polícia local dissera que se tratava de um pai de 

família desaparecido há dois dias, depois de ter levado o filho à 
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escola. O automóvel estava a uma centena de metros do corpo, 
num precipício, ocultado pelas árvores. Tinha sido empurrado. 
No terreno, marcas de pneus e de sapatos.

— O assassino seguiu a pé. As marcas continuam no bosque.
A inspetora-chefe Battaglia interrompeu o relatório e ergueu 

o olhar para o céu. Alguns corvos grasnavam, pairando sobre as 
suas cabeças. As nuvens ameaçavam um nevão iminente.

Não havia tempo. Tinham de ser mais rápidos, mais eficientes.
A inspetora-chefe ergueu-se e sentiu as articulações a ranger. 

Demasiados dias da sua vida passados de joelhos. Ou demasiados 
anos às costas, pensou. Demasiados quilos a queimar.

— Avancem com os levantamentos — ordenou.
Os homens da Polícia Científica eram sombras brancas e 

silenciosas, dobradas sobre os detalhes que só os olhos experi-
mentados podiam captar. Fotografavam, recolhiam indícios, clas-
sificavam. A cadeia de captação do ADN mal começara. Só seria 
concluída horas depois, num laboratório do Instituto de Medicina 
Legal, na cidade, a uma centena de quilómetros dali.

Alguns curiosos tinham sido atraídos pela chegada da polí-
cia. Um grupo de turistas e de habitantes locais estava a observar, 
imóvel, sob o painel de madeira que indicava o sentido para che-
gar à povoação vizinha, Travenì. Apenas quatro quilómetros. Era 
fácil distinguir os habitantes locais: tinham rostos rudes de cam-
poneses. Não havia vestígios do bronzeado uniforme das pistas de 
esqui, mas sim de peles escurecidas pela exposição às temperatu-
ras, ressequidas pelo vento.

— Encontrámos a roupa — gritou uma voz, do bosque.

Um espantalho, foi o primeiro pensamento da inspetora-chefe 
Battaglia.

De entre as silvas, aquela figura despontava do matagal como 
um ser dissonante, incongruente. Era composta de ramos e corda, 
alguma folhagem e roupa ensanguentada.

A simular uma cabeça, a camisola interior da vítima, esto-
fada de folhas e palha, duas bagas vermelhas no lugar dos olhos. 
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O casaco e as calças pendiam do esqueleto de madeira, o relógio 
estava ligado ao ramo que fazia de pulso. A camisa estava endure-
cida, manchada de sangue. Era impossível dizer qual seria a cor 
original do tecido.

Um agente aproximou-se.
— Os vestígios desaparecem a uma centena de metros a norte, 

entre as rochas — referiu.
O assassino sabia como se mover. Era da zona ou conhecia-a 

muito bem.
A inspetora-chefe aproximou de novo o microfone da boca, os 

olhos fixos no descampado, onde o cadáver era um perfil diáfano 
sobre o qual pousavam os flocos de neve que tinham começado 
a cair há poucos minutos. Alguém estava a estender uma lona 
sobre ele.

— Este fetiche representa o assassino — disse. — Admira a 
sua obra e quis exibi-la…

Um ruído repentino impediu que continuasse a sua análise. 
Semicerrou os olhos, perguntando-se se o espetáculo era real ou 
não. Um homem avançava no descampado, entre os carros e o 
bosque, afundando-se de vez em quando nos charcos. Mas não se 
dava por vencido. O casaco esvoaçante, de bom corte, e a camisa 
manchada de lama e granizo eram as suas únicas proteções con-
tra o gelo. Tinha uma expressão agressiva, marcada por um rubor 
que indicava cansaço. Ou talvez mal-estar, vergonha.

Quando a inspetora-chefe percebeu de quem poderia tratar-se, 
bastou uma única palavra para sintetizar o seu estado de espírito.

— Merda.
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Massimo estava imerso no pântano até acima dos tornozelos.
Uma série de emoções fustigava-lhe o rosto: raiva, descon-

forto, incredulidade, mas sobretudo vergonha. Arrastava-se entre 
tufos de erva insidiosos, que se afundavam sob os pés, revelando-
-se uma armadilha de lama.

Tinha os olhos de todos aqueles estranhos em cima: a sua 
nova esquadra, depois da transferência. Sabia que o seu superior 
estava a observá-lo do limite do bosque.

Inicialmente incerta, agora a neve caía copiosamente. Tocava-
-lhe ao de leve nas faces quentes: o seu peso sobre a pele durava 
um bater de pálpebras.

Massimo ousou erguer os olhos por um instante. O inspetor-
-chefe Battaglia devia ser aquele tipo por volta dos 40 anos, um 
pouco menos alto do que ele, pele escura e cigarro nos lábios, que 
o sondava com olhos perspicazes. Um agente indicara-lho, com 
um aceno naquela direção. Fora a única coisa que Massimo lhe 
perguntara, pelo que ignorou o grito do colega. Só compreendeu a 
sua agitação quando se afundou na lama, depois de alguns metros 
percorridos em passo de marcha, para ostentar desenvoltura.

Nunca esqueceria aquele dia. Chegara ao serviço com alguns 
minutos de atraso e tinha esperado num corredor da esquadra 
de polícia mais de meia hora até que alguém se dignasse a dizer-
-lhe que a sua equipa não estava: tinha sido destacada para um 
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 suspeito caso de homicídio. Ninguém se preocupara em esperá-lo 
ou informá-lo. Tinham-se simplesmente esquecido dele.

Cinco minutos de atraso.
Massimo ainda pensou tratar-se de uma brincadeira, mas o 

colega tinha sido lapidar: «Battaglia não tem sentido de humor», 
assegurara-lhe. Também ele não o devia ter, a julgar pela expressão.

Massimo só tinha duas alternativas: esperar, sentado, o regresso 
da equipa, ou juntar-se a ela onde quer que estivesse.

Infelizmente, tinha escolhido a segunda.
Não esperava ter de conduzir quase duas horas sob um dilúvio 

que despejava paredes de água no asfalto; o GPS, enlouquecido, 
os olhos, colados ao para-brisas. Quando chegara ao vale, come-
çara o pesadelo do gelo. Curvas estreitas e escorregadias faziam 
patinar os pneus e perder algumas batidas do coração. O carro blo-
queara a meio de uma subida, dado que a aderência dos pneus era 
inadequada à superfície gelada. Um trator, de passagem, parara. 
O proprietário, um velho com hálito de vinho e fala entaramelada, 
insistira em ajudá-lo. Dizia que acontecia muitas vezes com os 
turistas naquele período do ano e para ele não era um problema 
rebocá-lo até ao planalto.

«Troncos, estrume ou carros, qual é a diferença?», dissera.
Massimo aceitara com um tremor. Uma última olhadela preo-

cupada ao carro, antes de enganchar a corrente ao para-choques, 
subir e pô-lo em ponto-morto.

Fora assim que chegara a Travenì — rebocado por um trator.
Com os músculos das costas doridos da tensão e uma dor de 

cabeça furiosa, conseguia finalmente observar a paisagem. Era 
de uma beleza primitiva, de fazer perder as referências. Os cumes 
nevados dominavam uma floresta milenar, surgindo como lâminas 
opacas do tapete denso dos bosques. Faziam lembrar os gigantes da 
mitologia; obrigavam a manter o nariz para cima, com uma sensa-
ção de vertigem na alma. No mato, entre pinheiros-suíços e silvas 
de mirtilos, jorravam cursos de água transparentes, a escorrerem 
ágeis, por entre as rochas, estalactites de gelo e musgo perfumado. 
Na neve à beira da estrada, Massimo descobrira numerosas pega-
das de animais.
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Era um mundo distante daquele a que estava habituado, um 
mundo que sussurrava a pequenez humana, que sugeria a inuti-
lidade da angústia. Um paraíso natural distante, mas de essência 
pura: parte de uma vertente oferecia-se à vista quase nua.  Algumas 
escavadoras estavam paradas num planalto ocupado pelas barra-
cas de um estaleiro e por outras máquinas para a movimentação 
da terra. Estava em marcha um desflorestamento.

Massimo desviara o olhar, como que incomodado por uma 
mancha num belo quadro.

A povoação de Travenì surgia depois das últimas curvas em 
ziguezague, sobre o planalto que assomava sobre o fundo do vale. 
Era uma vila recolhida na cratera formada por uma coroa de monta-
nhas. As casas de estilo alpino eram de pedra e madeira. No exterior 
de cada soleira, uma pilha de lenha ordenada libertava o aroma da 
resina. No minúsculo centro, a arquitetura mudava: os edifícios com 
mais pisos tinham tonalidades de cores pastel, sótãos com ar nór-
dico, decorações natalícias de azevinho e fitas vermelhas nas varan-
das. Na rua principal havia lojas e estalagens antigas, uma mercearia 
e dois cafés. No exterior de um pub havia grupos de rapazes com 
pranchas de snowboard debaixo do braço e um copo de vinho quente 
na mão: as pistas de esqui não estavam longe. Também havia lugar 
para uma farmácia e umas lojas na moda para turistas.

O proprietário do trator deixara Massimo e o seu carro na praça 
principal, recusando o dinheiro que o forasteiro insistia em dar-
-lhe. Partira saudando-o com o braço erguido e uma buzinadela. 
A povoação parecia uma imagem de um cartão-postal. Presos com 
pioneses no painel no exterior do edifício da Câmara  Municipal, 
diversos folhetos convidavam para uma reunião no ginásio da 
escola naquela tarde: os habitantes do vale eram chamados a 
participar numa assembleia contra a construção do novo centro 
de esqui. Massimo lembrara-se do estaleiro que vira no sopé da 
montanha e nas árvores cortadas. Nem ali, longe da cidade, havia 
verdadeira paz.

Encontrar a equipa não fora difícil: o corpo da vítima tinha sido 
descoberto a pouca distância da vila, nos seus limites. Chegava -
-se lá percorrendo uma estrada de terra que seguia por entre 
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 pedregulhos e pinhais baixos. Os carros da polícia local já tinham 
limitado o acesso, criando uma barricada dos dois lados da via. 
Um polícia estava meticulosamente a tomar nota das matrículas 
de todos os carros de passagem e os dados pessoais dos curiosos 
que estendiam o pescoço para captar qualquer pormenor.

Massimo mostrara-lhe o cartão e perguntara pelo inspetor-
-chefe Battaglia. E foi assim que acabou no charco onde ainda se 
estava a arrastar com dificuldade.

Pelo menos, o superior deixara de olhar para ele. Estava a falar 
com uma velha agasalhada num casaco de lã quase até aos pés. 
Era impossível não a ver: a forma do penteado parecia um capa-
cete, a franja até aos olhos, de um vermelho artificial que destoava 
daquela harmonia natural de tons delicados. Estava a indicar algo 
no canal que entrava pela vegetação rasteira, e ele anuía.

A mulher devia ser uma testemunha. Talvez tivesse sido ela 
a encontrar o corpo.

Massimo deu os últimos passos. Alguém lhe estendeu uma 
mão para sair do pântano. Aceitou com um agradecimento emba-
raçado, mas que saiu num murmúrio.

Pela primeira vez desde o fim da academia sentia-se como se 
estivesse num exame. Ofegava e sentia as mãos suadas, apesar do 
gelo. Sabia que o início dificilmente podia ser pior.

— Inspetor Massimo Marini — apresentou-se, estendendo a 
mão a Battaglia. — Fui destacado para a sua equipa. Ninguém me 
avisou da saída, caso contrário teria chegado mais cedo.

Não sabia porque o dissera. A sua voz soara de forma petu-
lante até a si próprio, como a de um menino ressentido.

Ninguém lhe apertou a mão. Massimo baixou-a. Dava-se por 
vencido perante aquele dia errado.

O homem fitava-o sem dizer uma palavra. Pareceu-lhe vê-lo 
sacudir levemente a cabeça, como uma advertência furtiva. Foi a 
velha que respondeu.

— O morto não teve a decência de avisar antes, nem sequer 
a nós, inspetor.

Tinha uma voz rouca e todo o ar de o considerar menos do 
que nada.
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Massimo observou-a. O barrete de lã cravejado de lantejoulas 
esmagava a franjinha traquinas que não condizia com o rosto mar-
cado pela idade e por uma dureza que prenunciava um caráter um 
tanto áspero. Os olhos pequeninos trespassavam-no como mãos 
inquietas, sondavam-lhe o rosto em busca de uma qualquer con-
firmação. Estava a mordiscar as hastes de uns  óculos.  Massimo 
notou que tinha os lábios finos: de vez em quando franzia-os, 
como que a avaliar um pensamento. Talvez um juízo.

Sob o casaco de lã, podia adivinhar-se um físico atarracado. 
O tecido estava tenso nos flancos robustos.

Um agente aproximou-se com um telemóvel. Entregou-o à 
mulher.

— Inspetora-chefe, é o diretor. Pergunta se tem um instante.
Ela anuiu e afastou-se alguns passos para responder. De vez 

em quando lançava uma olhadela.
Massimo ficou petrificado. Apercebeu-se então de que o homem 

que julgava ser Battaglia lhe apertava agora a mão, apresentando-se 
como agente Parisi. Estava a salivar demais e sentia-se enregelado. 
Procurou formular mentalmente umas desculpas que pudessem 
não parecer idiotas, mas quando a viu terminar a chamada, a única 
frase que conseguiu pronunciar foi a menos apropriada.

— Ninguém me disse para procurar uma mulher, senhora 
inspetora-chefe.

Ela perscrutou-lhe o rosto com o mesmo ar que usaria se esti-
vesse a olhar para cocó no sapato de outra pessoa.

— Pois, inspetor. Nem tal pensamento lhe passou pela ideia, 
pois não?

Inspetor. Era pouco mais do que um rapaz e parecia saído de 
uma publicidade de moda. Teresa tinha sentido o seu perfume a 
metros de distância. Destoava naquele ermo alpino, que estava a 
encher-se de neve e sangue, o sangue que a água lavava do musgo 
e arrastava com ela para terra. Sangue de um homem, assassi-
nado de um modo a que raramente um polícia tinha acesso no 
decurso da sua carreira.
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Massimo Marini tinha um rosto bonito, mas velado por uma 
sombra. Não tinha feito a barba. Alguma coisa correra mal logo 
pela manhã. Mais de uma coisa, a julgar pelo seu aspeto.

O início não tinha sido dos melhores. A tentativa do jovem 
inspetor de parecer resoluto tinha falhado miseravelmente. Mas 
Teresa era da opinião de que o benefício da dúvida se concede a 
qualquer um, mesmo a casos quase perdidos, como o dele.

Estava curiosa para descobrir a razão do seu pedido de trans-
ferência de uma grande cidade para um pequeno município de 
província. Tinha posto uma distância de mais de 500 quilómetros 
entre ele e o tal algo, ou alguém.

Foge daquilo que assusta e fere, ou quer tornar-nos prisioneiros 
disso, pensou.

Um amor acabado só nas palavras, talvez, mas no seu rosto 
não havia traços de angústia e noites de insónia. Apenas tensão, 
de momento, e a causa era ela, não qualquer bela rapariga reti-
cente. Qualquer outra coisa o fizera escapar.

Ele continuava imóvel enquanto os flocos de neve começavam 
a pousar nas suas costas, um pouco mais curvadas do que quando 
chegara.

Teresa manteve um sorriso de satisfação. Tinha prazer em 
estender até ao espasmo os nervos dos recém-chegados e não 
abriria exceção para ele. Olhara-a com um ar de cachorro, quase 
comovente. Teresa sabia que por um instante tivera medo: de ser 
admoestado, de ter sido mal-educado, de ter feito figura de ingé-
nuo quando era suposto ter marcado todos com uma conduta 
segura.

Ignorou-o e voltou a dirigir-se a Parisi, continuando a conversa 
interrompida pela chegada rocambolesca do inspetor.

— É necessário descer ao canal e procurar também ali, entre 
a vegetação — disse.

O agente anuiu.
Teresa olhou para Marini. Perguntou-se onde teria deixado o 

seu sobretudo ou aquilo que normalmente vestia para se proteger 
do frio. Evitou falar-lhe nisso.

— Inspetor, vai você? — disse apenas.
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Viu-o vacilar, como que a perguntar-se do que estaria a falar. 
Mas não se fez rogado. Desceu para o canal tal como estava, 
agarrando -se a alguns ramos para não cair na água estagnada.

Teresa abanou a cabeça. Para que servia tanto ego se não para 
complicar a vida?

Mas foi lá de imediato. Não foi preciso repetir.
Era bom sinal: queria remediar a situação e estava disposto 

a tudo para o conseguir.
Parisi quis tirar as botas que calçara para o levantamento 

e dá-las ao colega em dificuldade, mas ela reteve-o.
Ambos viram os sapatos do inspetor afundarem-se novamente 

na lama, entre restos de folhas fedorentas e sabe-se lá que mais.
Teresa quase sentiu pena dele, mas a cena era divertida.
— O que devo procurar? — perguntou-lhe, depois de alguns 

minutos a revistar às cegas.
Finalmente, um pedido de ajuda.
— Os olhos — respondeu Teresa. — Ainda não os encontrámos.
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ÁUSTRIA, 1978

Na povoação muita gente falava da Escola, mas poucos a conhe-
ciam realmente — quase ninguém tinha lá entrado. Os episó-
dios sobre a Escola eram geralmente fantasias alimentadas pelo 
seu aspeto misterioso. Algumas manhãs, ao alvorecer, o edifício 
ao estilo da Europa Central surgia das nuvens baixas como uma 
miragem de luzes cambiantes. De planta retangular, assentava 
num pedestal de pedra viva, proveniente das pedreiras vizinhas, 
ao qual se seguia o piso térreo revestido de cimento ornamen-
tado. Uma moldura de vides entrelaçadas separava-o dos níveis 
superiores, polidos à mão. A fachada principal, da qual deri-
vavam as alas este e oeste, tornava-se imponente com as suas 
quatro colunas de ordem jónica, intercaladas por janelas com 
tímpano triangular. O último piso, o terceiro, era encimado por 
uma cúpula sob a forma de calote truncada. A mansarda cen-
tral albergava um relógio que, segundo a memória dos homens, 
nunca funcionara. Dizia-se que a hora indicada — as 3 horas 
em ponto — era a da morte do seu projetista: um jovem arqui-
teto de Lienz, atingido por um relâmpago nas proximidades do 
lago quando estava a contemplar a obra que acabara de realizar. 
 Passados quase dois séculos, os velhos ainda falavam da cólera 
de Deus pela afronta sofrida: aqueles locais eram para o silêncio, 
para o vento e as flores de altitude, e o homem tinha-os violado 
com a sua soberba.
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Agora que podia avistar a Escola, de tão perto como nunca, 
Magdalena percebia o significado daquela conversa: a construção 
fora um erro, destoava do sítio. Um capricho de uma aristocracia 
que não aceitava limites.

Chegou lá a pé, percorrendo a estrada que subia da povoação 
até ao planalto. Dali tinha seguido o trilho que trepava ao longo 
do lado oposto da montanha, para poupar tempo. O lago emanava 
um odor penetrante, de líquenes e fundos lamacentos. Parecia 
um olho da Terra.

Chegou à entrada sem fôlego e com um tufo de caracóis saído 
do chignon. Apressou-se a apanhá-lo com um gancho, enquanto 
verificava o estado dos sapatos. O portão maciço escancarou-se 
antes de que a rapariga tivesse tempo de alcançar o batente em 
forma de cabeça de lobo. Um rosto comprido e sem idade fitou-a 
com pequenos olhos severos.

— Magdalena, suponho. Por favor, siga-me.

A enfermeira Agnes Braun era como o edifício que a acolhia: aus-
tera e decadente. Os cabelos grisalhos e densos enquadravam um 
rosto muito mais jovem do que Magdalena tinha esperado. Com 
alguns cuidados, aquela mulher poderia parecer mais do que 
agradável, mas, aparentemente, certas atenções não eram valori-
zadas na Escola. Para a entrevista de emprego, fora-lhe sugerido 
que se apresentasse sem maquilhagem, com os cabelos presos 
e roupa simples.

Com uma cortesia fria, Braun apresentou-a àquilo que devia 
considerar o seu reino, a julgar pelo modo como se movimentava 
entre os mármores, frisos dourados e os poucos móveis de valor 
que restavam: com a maneira de andar de uma soberana. Mas o 
edifício parecia desabitado, tão silencioso que  Magdalena se per-
guntou onde estariam os hóspedes.

A entrada estava imaculada, decorada com um mosaico que 
reproduzia o brasão imperial austro-húngaro: uma águia negra 
com duas cabeças sobre fundo dourado. O trompe-l’oeil que deco-
rava as paredes representava cenas de caça. A única mancha escura 
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na harmonia de tons pálidos era a de um relógio de pêndulo com 
dois mouros incrustados a ladear o quadrante. A expressão dos 
seus rostos era assustadora: as bocas escancaradas mostravam 
dentes excecionalmente aguçados, de marfim.

Agnes Braun deve ter notado a estupefação da recém-chegada.
— Foi construído com um artefacto proveniente do conti-

nente africano — explicou-lhe com ar complacente. — Pertence à 
família do diretor. Ele quis fazer uma doação à Escola.

Magdalena achava-o pavoroso, mas esforçou-se por sorrir edu-
cadamente.

Braun estudou-a em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre o colo.
— Achas que é de bom gosto? — perguntou-lhe.
Os olhos da rapariga fugiram ao seu olhar.
— Sim — respondeu, mas apercebeu-se imediatamente de 

que soara a falso.
Voltou a olhar a mulher e viu despontar um sorriso no seu 

rosto. Agnes Braun parecia satisfeita.
— Não fiques envergonhada — ouviu-a dizer. — A tua 

pequena mentira fez-me perceber que poderás ser adequada para 
este local. A Escola requer devoção, e a devoção pressupõe algu-
mas renúncias à própria liberdade, mesmo a do pensamento. Não 
estás de acordo?

Magdalena anuiu, sem sequer se dar conta. Havia qualquer 
coisa naquela mulher que a inquietava. Tal como com a Escola, 
também ali havia qualquer coisa que não parecia bater certo.
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Algo tinha assustado os adultos. Mathias percebia-o pelos olha-
res que a sua mãe lhe dirigia enquanto falava com a professora e 
outras mulheres: eram como um puxão na coleira da sua atenção, 
uma maneira de o manter ao seu lado mesmo à distância. O seu 
irmão Markus, de poucos meses, repousava nos seus braços. 
Embora tivesse adormecido há pouco tempo, não o tinha posto 
no carrinho.

A aula magna da escola era percorrida por sussurros nervosos. 
As luzes dos projetores iluminavam os fatos coloridos abandona-
dos no palco. Os ensaios da récita natalícia tinham sido interrom-
pidos pouco antes por dois homens que Mathias nunca tinha visto 
na povoação. Tinham falado com a professora, depois foram ter 
com a mãe de Diego e, após uma breve conversa, ela seguira-os 
como um zombie, pálida e rígida. Só o chamamento da mãe de 
Mathias a tinha lembrado da presença do filho. Voltara atrás para 
lhe dizer para ficar ali e portar-se bem, que a professora se ocupa-
ria dele até a avó chegar. A voz tremia-lhe.

Mathias olhou para Diego. Estava afundado numa cadeira 
da plateia, com o olhar preso na fila de janelas altas, a observar 
o céu negro. A noite chegava cada vez mais cedo e a sua escu-
ridão parecia contagiar também as pessoas. Travenì deixara de 
ser a terra que Mathias amava. Nas últimas horas, tinha sido 
agitada por suspeitas que caíam sobre os habitantes como a 
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neve. Desde que o pai de Diego desaparecera, o medo tinha 
envenenado o ar.

Aproximou-se do amigo. Com um cone de luz proveniente do 
palco a tocar-lhe ao de leve, o seu rosto era uma pequena lua triste, 
e talvez um pouco enfurecida também. Mathias gostaria de dizer 
alguma coisa, mas sabia que as palavras não surtiriam nenhum 
efeito nele.

O pai de Diego estava morto. Ainda ninguém tinha pronun-
ciado aquelas palavras, mas ambos o sabiam, como se sabe que 
uma bofetada vai acontecer, como se sente a febre subir quando a 
testa ainda está fresca.

Mathias apertou o barrete nas mãos, transformou-o numa 
bola e lançou-lha.

A mão de Diego saltou fulminante e agarrou-o sem que os 
olhos deixassem o escuro que fixavam.

Mathias deixou escapar um rápido sorriso. Diego ainda estava 
ali com ele, mas ao mesmo tempo encontrava-se mergulhado 
num pântano de confusão. Era o seu melhor amigo e o maior 
rival. Mas, naquele momento, queria apenas dizer-lhe que já 
não lhe interessava ser o chefe do grupo, que ele podia tomar o 
seu lugar, porque não lhe faltava nada para ser um leader. Mas 
ficou calado, consciente de que não seria uma sucessão honrosa. 
 Continuariam a desafiar-se, uma e outra vez, mas a ligação fra-
terna que os unia nunca seria posta em causa.

Mathias sentiu um impulso para lho dizer, mas um pensa-
mento repentino mudou subitamente as palavras que tinha nos 
lábios.

— Onde está o Oliver? — perguntou.
Aquele nome fez Diego voltar à Terra. Oliver só tinha menos 

um ano do que eles, mas no entender de todos não passava do 
cachorrinho da alcateia.

Entreolharam-se, com o mesmo pensamento urgente. Tinham 
de o encontrar. Tinham de o proteger, especialmente ali, dentro 
daquelas paredes.

* * *
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O corredor que conduzia às casas de banho dos alunos era 
uma faixa de sombra sem fim à vista. Alguém apagara as luzes. 
As salas eram buracos negros que emanavam um odor a gesso 
e papel.

Oliver engoliu em seco e sentiu o rumor da saliva na garganta. 
Procurara o interruptor da luz, mas não se recordava de onde 
estava. Nunca necessitara dele. Voltou-se de novo para a luz débil 
que o tranquilizava. Depois da esquina, a meio de outro corredor, 
as portas da aula magna estavam abertas.

Não estou sozinho, repetiu para si mesmo.
Voltou a enfrentar o corredor. Uns meros metros que pare-

ciam abismos e que teimara em percorrer sem pedir ajuda.
Oliver sabia-o: ele estava algures naquela escuridão, ou talvez 

estivesse no ginásio, a pôr em ordem o equipamento, ou na can-
tina, a verificar que todas as janelas estavam fechadas. Movia-se 
sempre em silêncio, perscrutava todos com olhar severo. Mas só 
com Oliver mostrava realmente o que era: mau como um vilão 
das fábulas. Sem motivo, sem medida. Só de pensar nisso, sentiu 
um espasmo na barriga.

Oliver piscou os olhos várias vezes. Era como se a escuridão 
tivesse um peso e se agarrasse às pestanas, à pele, à roupa, e qui-
sesse fazê-lo afundar. Deu um passo, e mais outro. Imaginava que 
tinha entrado naquela bolha de escuro, agora mais próximo do 
seu centro e demasiado longe da luz.

E se de repente uma mão o agarrasse e arrastasse… Repeliu 
o pensamento, mas o espasmo na barriga permaneceu para lho 
recordar. A porta das casas de banho não devia estar longe. Mais 
alguns metros e senti-la-ia sob a palma das mãos, que mantinha 
estendidas diante de si, e todo o medo seria varrido pela luz. 
Então, Mathias e Diego ficariam orgulhosos dele e vê-lo-iam como 
um dos seus.

Avançou com mais convicção, até sentir nas pontas dos dedos 
a superfície lisa da parede. Fez deslizar os dedos até à porta, pro-
curou o manípulo às apalpadelas e baixou-o. O habitual cheiro 
a cloro e detergente confirmou-lhe que o local era precisamente 
aquele.
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Hesitou, enquanto reunia coragem para penetrar o escuro 
com uma mão.

Idiota, disse para si mesmo, sentindo vergonha, ainda que não 
estivesse ninguém a assistir ao seu medo.

Apertou os lábios e estendeu um braço. Sentia calor e frio ao 
mesmo tempo. Às apalpadelas, chegou finalmente ao interruptor 
e o néon do teto acendeu-se a crepitar.

Os azulejos azuis cintilavam atingidos pela luz fria. Uma tor-
neira frouxa deixava pingar de tempo a tempo uma gota num dos 
lavatórios.

O peito de Oliver esvaziou-se da inspiração retida: não havia 
ninguém à sua espera.

Caminhou para as sanitas, uma fila de três portas abertas 
diante dele. Escolheu a do meio e começou a desapertar as calças. 
Ao primeiro botão parou.

Já não estava sozinho. Estava alguém atrás dele. Outra respira-
ção unira-se à sua no silêncio. Um hálito pesado que fedia a alho 
e tabaco.

— Olá, estuporzinho.
Oliver virou-se devagar, como se as palavras pronunciadas 

pela voz grosseira fossem uma ordem. Estava a tremer.
Diante dele, a silhueta imponente do seu pesadelo quotidiano 

fê-lo sentir-se ainda mais pequeno do que era.
Abramo Viesel era o contínuo da escola de Travenì. Era 

mais velho do que os seus pais, mas mais novo do que os avós. 
O seu corpo era tão grande que tinha dificuldade em mover-se 
e, quando caminhava, balançava de um lado para o outro como 
um navio à mercê das ondas. Mas Oliver não o definiria como 
gordo. A palavra que lhe vinha à cabeça sempre que o via e que 
sofria as suas torturas era «poderoso». Como o vilão de uma 
banda desenhada de super-heróis. Tão poderoso que consegui-
ria esmagá-lo.

Olhou para as suas mãos: eram grandes como a sua cabeça. 
Imaginou-a prisioneira daqueles dedos fortes e peludos.

— Então tiveste coragem para vir aqui sozinho — disse-lhe. 
— Não foi uma boa ideia.
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Oliver não respondeu. Qualquer palavra seria errada, já sabia. 
O Sr. Viesel divertia-se a atormentá-lo desde o primeiro dia em 
que pusera os pés na escola. Só por palavras, sem nunca lhe tocar, 
mas Oliver sentia que em breve o faria. Voltou a olhar para as suas 
mãos e viu-as serem assaltadas por breves espasmos, como se os 
músculos vibrassem sob a pele. Fizeram-lhe lembrar os peixes 
do rio, quando afloravam a superfície com saltos rápidos para se 
alimentarem de insetos.

Sabia que também o Sr. Viesel estava à procura de alimento, 
daquele que saciava a sua fome mais secreta — o medo de Oliver. 
Desviou o olhar para o volumoso abdómen do homem. Ocupava 
todo o espaço de saída.

— Estão à minha espera — conseguiu dizer num sopro.
O estômago do Sr. Viesel retraiu-se, movido por uma risada 

baixa que se extinguiu quase de imediato.
— Vieste mijar. Então, vai lá — ordenou-lhe, sem se mexer. 

Um ombro bloqueava a porta.
Oliver fechou os olhos com força. O peso que sentia a sobre-

carregar a bexiga estava a transformar-se em dor.
— Tenho de ir — disse. — Por favor.
— Não, tu ficas. Quieto como um soldadinho até te mijares 

pelas pernas abaixo.
Oliver sentiu as faces a ficarem húmidas.
— Oh, e agora chora como uma menina — gozou o Sr. Viesel.
Oliver pensou que também Lucia era uma menina, mas era 

corajosa e forte. Abriu os olhos. Via a silhueta do torturador tre-
melicar por entre as lágrimas.

O homem debruçou-se sobre ele.
— Sabes o que faço se andares para aí a contar alguma coisa, 

não sabes?
Oliver não respondeu.
— Vou-te procurar uma destas noites, enquanto dormes, e…
Simulou o ato de o agarrar. Oliver sufocou um grito e Viesel 

desatou a rir. Mas algo o atingiu na cabeça e caiu ao chão.
Viesel olhou para o objeto e Oliver seguiu o seu olhar. Era um 

apagador. Deixara uma marca branca de giz na bochecha do homem.
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O Sr. Viesel virou-se para a entrada e Oliver aproveitou para se 
esgueirar entre o seu flanco e a porta, empurrando com todas as 
suas forças para alcançar a liberdade.

— Onde julgas que vais? — ouviu-o dizer, mas já estava a 
salvo.

Mathias e Diego interpuseram-se entre ele e o torturador.
— Ah… cá estão os teus amiguinhos a protegerem-te — gru-

nhiu o homem. — Quando deixarás de ser o cagarolas?
— Deixa-o em paz! — disse Mathias.
— E tu o que queres, Klavora? O teu pai não te bateu o sufi-

ciente esta semana?
Abramo Viesel limpou o giz da cara.
— E aqui está também o jovem Valent — continuou, olhando 

para Diego. Apanhou o apagador do chão. — O teu velho teve um 
final infeliz.

— Cala-te!
A ordem de Mathias passou despercebida. Oliver viu-o agarrar 

em Diego por um braço e tentar levá-lo dali, mas Diego parecia 
ter-se tornado uma estátua.

— Vamos embora! — suplicou-lhe.
— Ouvi o que os polícias disseram no parque de estaciona-

mento, antes de entrarem para levar a tua mãe — sussurrou  Viesel, 
como se quisesse partilhar uma confidência. — Queres saber?

Diego não respondeu, continuando a olhá-lo fixamente. A  Oliver, 
pareceu hipnotizado.

— Queres saber como morreu?
E, nesse momento, já os três estavam o ouvi-lo.
Abramo Viesel ergueu as mãos, os dedos arqueados imitando 

garras afiadas e, devagar, aproximou-as da cara de Diego.
— Levaram-no para o bosque e arrancaram-lhe os olhos. Assim!
A voz da professora que os chamava no corredor interrom-

peu a narrativa. Oliver sentiu-se puxado por Mathias, que estava a 
arrastar também Diego para a saída.

Atrás deles, Abramo Viesel lamentava-se num tom cho-
ramingas do seu cansaço de limpar as casas de banho depois 
das  brincadeiras de rapazinhos mimados, quando tinha tantos 
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 problemas de saúde. Oliver não se virou para olhar para ele, mas 
tinha a certeza de que agitava o apagador numa mão e com a 
outra apoiava as costas.

Olhou para Diego e não o reconheceu. Estava tão pálido que 
parecia morto. Precisamente como o seu pai.

Flores acima do inferno.indd   37 06/12/18   16:39




