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— Pode ser que encontremos uma arma — disse Pitkin, apontando 
com o dedo para a casa de guarda ao lado do portão. — Pum!

— Ou uma metralhadora — respondeu-lhe Tamás, disparando 
uma arma imaginária sacada da zona da anca. — Ratatatatá!

— Ou um tanque!
— Eles levaram os tanques — retorquiu Tamás, com um realismo 

súbito e inapropriado.
— Uma granada, então — sugeriu Pitkin. — Não achas possível 

que eles se tenham esquecido de uma granada algures?
— Bem, nunca se sabe — respondeu-lhe Tamás, para evitar des-

truir por completo a esperança do amigo.
A noite acabara de se instalar. O dia estivera chuvoso e o cheiro a 

chuva e a humidade ainda se fazia sentir no ar. Se não tivesse parado 
de chover, o mais certo seria não terem vindo. Mas ali estavam eles — 
ele e Pitkin —, e, embora não acreditasse realmente nas milagrosas 
pistolas, metralhadoras ou granadas, o entusiasmo fervilhava dentro de 
si, como se o seu estômago fosse uma garrafa de refrigerante agitada.

Havia uma vedação em redor do velho acampamento militar, mas o 
solitário guarda-noturno há muito que desistira de tentar defendê-lo con-
tra as hordas de ladrões de sucata e traficantes de droga. Deixava-se ficar, 
simplesmente, na sua minúscula casinha, o único edifício que ainda ti-
nha luz e água, a ver televisão num pequeno televisor a preto-e-branco  
que levava para casa todas as manhãs, no final do turno. Numa ocasião, 
chegara a disparar um tiro contra os irmãos Rákos, quando estes ten-
taram roubar-lhe o televisor — algo que lhe valera um certo respeito.  
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Agora havia uma espécie de cessar-fogo inquietante: o território do 
guarda estendia-se da casinha ao portão e por toda a área circundante; 
nem mesmo o mais empreendedor dos ladrões locais se atrevia a inva-
dir esse espaço. Porém, o resto era terra de ninguém, e tudo o que fosse 
minimamente portátil há muito que desaparecera — incluindo uma 
parte da vedação, de que György Motas roubara longos segmentos para 
o parque de atividades do seu cão.

Tamás tinha plena noção de que as probabilidades de encontrar 
algo de valor eram incrivelmente diminutas. Mas o que mais poderia 
fazer-se numa noite quente de primavera sem um tostão? E embora 
Pitkin falasse como uma criança de 8 anos, tinha quase 18 e era mais 
forte do que a maioria. Talvez tivessem sorte e encontrassem algo que 
os outros tivessem deixado para trás por ser demasiado pesado.

Esgueiraram-se por baixo da vedação. O entusiasmo fervilhante 
motivado pelo facto de se encontrarem num local proibido aumentou 
de intensidade e Tamás esboçou um sorriso na escuridão. Em redor 
deles, viam-se as paredes de betão despidas do que antes fora a mes-
se dos oficiais, os chuveiros, as bancadas de trabalho e os escritórios, 
fazendo lembrar locais de filmagens abandonados. Portas e janelas há 
muito que tinham desaparecido, utilizados para outro fim qualquer, 
e o mesmo acontecera aos barrotes e às telhas, aos radiadores, canos 
de água, torneiras, lavatórios e sanitas velhas. As casernas de madeira 
onde em tempos os soldados rasos soviéticos dormiam já não existiam, 
tendo sido removidas tábua a tábua até restar apenas a fundação de 
cimento. O edifício de maior dimensão, e também o mais intacto, era a  
velha enfermaria, que, com três pisos, se erguia acima de tudo o res-
to, qual castelo medieval circundado pelas casinhas dos camponeses.  
Durante vários anos após a partida dos russos, servira de clínica para os 
habitantes locais, gerida por uma das inúmeras organizações de auxílio 
ocidentais. Porém, com o passar do tempo, os médicos, enfermeiros e 
voluntários que falavam inglês haviam-se ido embora, e o espaço fora 
invadido por autênticos saqueadores, como uma praga de gafanhotos. 
As primeiras semanas tinham sido extremamente lucrativas — Attila 
encontrara um armário de metal cheio de álcool isopropílico e Marius 
Paul vendera três microscópios em Miskolc por quase 50 mil forintes. 
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Atualmente, contudo, a enfermaria não era mais do que uma carcaça 
de galinha completamente limpa de toda a carne. Ainda assim, era para 
lá que Tamás e Pitkin se dirigiam.

Tamás transpôs a ombreira sem porta, acendendo a lanterna para 
vislumbrar o caminho. Manchas de luar azul-acinzentadas entravam 
por entre as brechas no telhado, mas, de resto, a escuridão era densa, 
húmida e impenetrável.

— Bu! — gritou Pitkin atrás de si, alto o suficiente para o fazer dar 
um salto. O som ecoou nas paredes e o amigo soltou uma gargalhada. 
— Assustei-te? — perguntou.

Tamás resmungou. Por vezes Pitkin era demasiado infantil.
Ainda se viam pedaços rasgados de linóleo amarelado no chão, bem 

como restos de tinta verde nas paredes. Tamás apontou a luz para as es- 
cadas. Três pisos mais acima, vislumbrou um pouco do céu noturno;  
os saqueadores tinham arrancado algumas telhas do telhado. Não havia  
acesso para a cave — os russos tinham-na selado, despejando cimento 
para o lanço de escadas, quer naquele local quer na extremidade norte 
do edifício.

Pitkin espreitou para o corredor deserto. Arrancou a lanterna da 
mão de Tamás, empunhando-a como se fosse uma arma, e correu para 
a primeira entrada.

— Alto! — gritou, apontando o feixe de luz para a enfermaria vazia.
— Chiu! — exclamou Tamás. — Queres que o guarda nos ouça?!
— Não ouve. Deve estar a ressonar em frente ao televisor, como 

de costume. — Pitkin, contudo, perdeu um pouco da sua fanfarronice 
de herói de filmes de ação. — Eh, lá! — exclamou. — Aconteceu aqui 
alguma coisa…

Tinha razão. A luz da lanterna esquadrinhou as paredes verdes des-
camadas, revelando um enorme buraco na alvenaria por baixo da jane-
la. Havia mais detritos no chão do que seria normal — partes do teto 
tinham cedido, pelo que se viam faixas penduradas de estuque e de tin-
ta velha. De repente, Tamás teve a desagradável sensação de que o teto 
por cima deles poderia ruir a qualquer instante, transformando-o a ele 
e a Pitkin no recheio carnudo de uma sandes de betão. Porém, depois 
avistou algo que fez a sua ganância expandir-se, como verdadeiras asas.
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— Ali — indicou Tamás. — Aponta a luz novamente para ali.
— Para onde?
— Junto à janela. Não, no chão…
Talvez se tratasse de degradação natural, ou tivesse sido provocado 

por um dos pequenos tremores de terra que haviam causado pequenas 
rachas nas suas canecas de café, em casa. Fosse qual fosse a causa,  
a velha enfermaria estava mesmo à beira da ruína total. A fissura na 
parede fizera uma parte do chão abater-se sobre a cave — a cave que es-
tava inacessível desde o dia em que os russos selaram as duas entradas 
com cimento. Pitkin e Tamás entreolharam-se.

— Deve haver carradas de coisas lá em baixo — comentou Tamás.
— Todo o tipo de coisas — concordou Pitkin. — Quem sabe até 

uma granada…
Pessoalmente, Tamás preferia encontrar microscópios, como os 

que haviam rendido imenso dinheiro a Marius Paul.
— Eu consigo passar por ali — disse Tamás. — Dá-me a lanterna.
— Eu também quero ir — retorquiu Pitkin.
— Eu sei. Mas tem de ser um de cada vez.
— Porquê?
— Ó meu idiota… Se ambos estivermos lá em baixo, como é que 

saímos depois?
Não tinham uma corda nem um escadote, pelo que Pitkin deu ra-

zão a Tamás, embora com alguma relutância. Então, Tamás sentou-se 
na beira da abertura e fez passar cuidadosamente os pés e as pernas 
pelo buraco irregular. Hesitou por instantes.

— Despacha-te! Caso contrário, vou eu — disse-lhe Pitkin.
— Está bem, está bem. Só um segundo.
Tamás não queria que Pitkin pensasse que ele estava com medo, 

por isso lançou-se para a frente e desceu pelo buraco. Ao cair, sentiu 
uma pontada aguda no braço.

— Au! — gritou.
Aterrou desajeitadamente em cima de uma pilha de destroços do 

teto, mas, embora isso lhe tivesse sacudido o esqueleto, a dor mais agu-
da continuava a provir do braço esquerdo.

— O que é que se passa? — perguntou-lhe Pitkin, lá de cima.
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— Cortei-me nalguma coisa — respondeu-lhe Tamás. Sentia o san-
gue a ensopar-lhe a manga. Raios partam isto! Tinha um fragmento de 
madeira com cerca de 25 centímetros enfiado na carne, imediatamente 
abaixo da axila. Arrancou-o, revelando um golpe assimétrico. Quanto 
mais esperava que a dor amainasse, mais latejante esta se tornava.

— Há alguma coisa aí em baixo? — perguntou Pitkin, impacien-
temente, a sua preocupação com o bem-estar de Tamás já esquecida.

— Não vejo nada, não é? Passa-me a lanterna.
Pitkin deitou-se no chão e enfiou a lanterna pelo buraco. Tamás 

conseguiu agarrá-la. Felizmente, o teto na cave era mais baixo do que 
no resto da enfermaria.

Tornou-se imediatamente evidente que tinham acertado em cheio. 
Estava lá tudo ainda, tal como ele esperara. Duas macas de hospital, 
um armário de inox, um sem fim de instrumentos — embora não vis-
lumbrasse nada que se assemelhasse a um microscópio. Os radiadores,  
as torneiras e os lavatórios estavam intactos; havia livros, frasquinhos de 
vidro e garrafas nas prateleiras e dentro dos armários, e, no canto, estava 
uma balança de pé semelhante à da enfermaria da escola, com pesos que 
deslizavam para um lado e para o outro até ficarem equilibrados. E isso 
era só a primeira divisão. A ideia de quanto aquilo poderia valer quase 
fez Tamás esquecer a dor que sentia no braço. Isso se conseguissem tirar 
tudo dali antes de mais alguém descobrir o tesouro deles, claro.

— Algumas armas? — perguntou-lhe Pitkin.
— Não faço ideia.
Tamás abriu a porta que dava para o corredor — ainda havia por-

tas ali em baixo, portas de aço pesadas e grossas que chiaram quando 
as empurrou. Avançou rapidamente pelo corredor, abrindo-as uma a 
uma, apontando a lanterna para o interior das divisões. Uma delas era 
claramente uma sala de operações, com imensas luzes ainda pendu-
radas no teto e uma mesa de operações de aço inoxidável no centro. 
Seguiu-se uma sala de armazenamento de material repleta de armários 
trancados. O coração de Tamás bateu mais rápido quando se apercebeu 
de que ainda havia caixas de medicamentos por encetar do outro lado 
das portas de vidro. Dependendo do que fossem, e em que estado se 
encontrassem, poderiam valer ainda mais do que microscópios.
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Contudo, foi a divisão seguinte que o fez parar e olhar tão fixa-
mente que as exclamações de impaciência de Pitkin se dissiparam por 
completo do seu consciente.

Em tempos, teria certamente estado pendurado no teto, mas a vi-
bração ou a deterioração haviam desprendido os parafusos grossos,  
e aquilo acabara por cair com um estrondo no chão de mosaico rachado. 
A esfera saltara da asa durante a queda e estava mais à frente, no chão, 
estalada e riscada, a sua tinta amarela fazendo lembrar as minas navais 
flutuantes que vira em filmes. Estendeu cautelosamente o braço e  
tocou-lhe, mas muito ao de leve. Pareceu-lhe quente. Não a ferver, mas 
à temperatura da pele, como se estivesse viva. Conseguia ver-se o rótulo 
com o aviso, preto sobre um fundo amarelo, não obstante os riscos e  
o pó.

Tamás retrocedeu alguns passos. A luz da lanterna diminuíra con-
sideravelmente. As pilhas estavam fracas. Teria de regressar ao buraco 
enquanto ainda conseguia ver. No caminho de regresso, partiu a porta 
de vidro de um dos armários de medicamentos, surripiando às cegas 
alguns frascos e umas caixas. Ouvia novamente os brados de Pitkin, 
mais audíveis agora que se encontrava próximo do buraco.

A sua mente trabalhava a cem à hora. Era como se, de repente, vis-
lumbrasse o futuro com uma clareza tal que tudo o que deveria fazer 
era perfeitamente óbvio, quase como se já o tivesse feito antes e esti-
vesse a recordá-lo, em vez de o estar a planear. Sim, primeiro teremos de 
fazer isto. Depois aquilo. E depois, se eu perguntar…

— Encontraste alguma granada? — Pitkin interrompeu o raciocínio 
de Tamás, numa voz menos elevada, agora que o conseguia vislumbrar.

Tamás ergueu o olhar para o buraco. O rosto de Pitkin pairava como 
a Lua no meio da escuridão. Sentiu um sorriso estranho e involuntário 
querer assomar-lhe aos lábios, tão rasgado quanto o de uma rã.

— Não — respondeu-lhe sem fôlego, ainda vendo na sua mente  
a esfera amarela rachada com o letreiro preto e poderoso.

— E então, o que é que encontraste?
— Algo melhor do que uma granada — respondeu-lhe. — Muito, 

muito melhor…
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skou-Larsen andava a Pensar muito na sua morte, ultimamente.
Quando se levantava da cama de manhã, sentia uma certa resis-

tência ao inalar, como se respirar tivesse deixado de ser natural. Tinha 
de fazer um esforço. As dores nas articulações há muito que se haviam 
transformado num ruído de fundo constante do qual já mal se aperce-
bia, apesar de o deixarem esgotado.

Não era de admirar, pensou. Afinal de contas, o seu corpo, origi-
nalmente funcional, estava a trabalhar desde 1925, pelo que seria de 
esperar um certo grau de decadência. O que o incomodava não eram 
tanto as dores e a falta de ar em si, mas o que isso significava.

Olhou para o advogado sentado à sua frente, na mesa de conferências 
branca e polida, devidamente armado com pastas de aspeto profissional 
e o que era, presumivelmente, um par de óculos da última moda.

— Só quero certificar-me de que a minha mulher tem o apoio ne-
cessário quando eu fizer a transição — disse Skou-Larsen. Era assim 
que decidira chamar-lhe, «fazer a transição». Parecia-lhe haver algo de 
delicado nessa expressão. Implicava uma progressão tranquila e civi-
lizada rumo a um destino, e, por instantes, imaginou-se a bordo de 
um grande navio, as velas a esvoaçar na brisa, as bandeiras hasteadas 
e a luz do Sol a serpentear sobre as ondas azuladas, ao mesmo tempo 
que a terra dos vivos ia ficando para trás. Essa imagem agradava-lhe. 
Obscurecia a realidade clínica da morte, evitando que pensasse em lí-
quido nos pulmões, em conta-gotas de morfina e órgãos a deixarem de 
funcionar, em lividez e sangue moribundo a solidificar-se lentamente 
nas suas veias encarquilhadas.
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O advogado acenou com a cabeça. Chamava-se Mads Ahlegaard. 
Skou-Larsen contratara-o por ser filho do seu advogado de sempre.  
Porém, agora o Dr. Ahlegaard pai andava a passear num campo de gol-
fe, algures nos arredores de Marbella, no sul de Espanha, e Skou-Larsen  
era forçado a contentar-se com aquela versão mais nova e, de certa for-
ma, menos inspiradora de confiança.

— Compreendo perfeitamente, Jørgen — respondeu o Dr. Ahlegaard  
filho, acenando novamente com a cabeça para enfatizar as suas pala-
vras. — Mas exatamente de que tipo de apoio é que pensa que a sua 
esposa irá precisar?

Skou-Larsen começou a sentir-se frustrado. Já lho explicara.
— Fui sempre eu a tratar de tudo — respondeu ele. — Todas as 

transações administrativas e financeiras, e… bem, muitas das outras 
coisas também. Quero que o Claus… o nosso filho… desempenhe esse 
papel no futuro. — O futuro. Lá estava. Mais uma forma cuidadosa  
e otimista de fazer referência à situação. O futuro, depois de os bichos 
se terem despachado dele e terem passado ao banquete seguinte.

— Sim, estou certo de que ele será um grande apoio para ela.
Skou-Larsen sentiu os músculos do maxilar e em torno dos olhos 

ficarem mais tensos. O jovem no outro lado da mesa recusava-se sim-
plesmente a compreender, ali sentado em mangas de camisa, com  
o casaco pendurado nas costas da cadeira como um estudante do se-
cundário. Que idade teria? Não mais de 35 anos, com toda a certeza. 
Caso contrário, já saberia que nem todas as pessoas gostam que as tra-
tem pelo nome próprio e naquele tom excessivamente familiar.

— Mas e se ela não lhe for pedir ajuda? — insistiu Skou-Larsen.  
— E se ela… fizer alguma coisa? Não tem qualquer experiência no 
mundo dos negócios e não me parece que seja particularmente boa a 
avaliar as pessoas. É muito mais frágil do que parece. Não seria possí-
vel… tomarmos algumas precauções? — perguntou.

— Como por exemplo?
— O meu filho ficar com uma procuração legal… Assim, controla-

ria as finanças dela e tudo o que estivesse relacionado com a casa.
— Jørgen, a sua esposa é adulta, tem o direito de tomar as suas pró-

prias decisões. Além do mais, a casa está no nome dela.



Homicídio Invisível

19

— Eu sei. Por isso mesmo.
O Dr. Ahlegaard empurrou os óculos de titânio finos e quadrados 

para cima, com o dedo indicador bronzeado.
— Pelo contrário — retorquiu ele. — Isso irá facilitar-lhe as coisas 

em termos das Finanças. Os impostos sobre heranças não são nenhu-
ma brincadeira.

— Isso é tudo muito bonito. Mas também fez com que ela não ti-
vesse qualquer dificuldade em pedir 600 mil coroas ao banco e depois 
estourá-las num projeto qualquer do conto do vigário, que estou certo 
de que nunca existiu para lá das lustrosas fotografias no panfleto. Não 
compreende que estou preocupado com ela?

— Jørgen, acho melhor discutir este assunto com ela. O senhor e 
o Claus podiam fazê-lo juntos. Oficialmente, a casa é dela. A sua mu-
lher pode fazer com ela o que bem lhe apetecer. Legal e eticamente, 
não existe nenhum documento que eu possa formular para alterar isso.  
A não ser que ela esteja de acordo com a ideia da procuração…

— Não está — retorquiu Skou-Larsen. Ele tentara, mas não conse-
guira convencê-la.

— Não? Pois, então…
O Dr. Ahlegaard começou a reunir a sua papelada, tornando óbvio 

que a reunião chegara ao fim. Skou-Larsen permaneceu sentado duran-
te mais alguns segundos, mas isso apenas fez com que o advogado se 
levantasse da mesa e viesse apertar-lhe a mão.

— Quer que peça à Lotte para lhe chamar um táxi? — perguntou-lhe.
— Não, obrigado. Eu trouxe o meu carro.
— A sério? É uma chatice encontrar lugar para estacionar aqui, não é?
Skou-Larsen levantou-se, lentamente.
— Quer dizer que não me vai ajudar? — perguntou, com uma ex-

pressão carrancuda.
— Estamos sempre aqui para ajudar. Ligue-me se houver alguma 

coisa que possamos fazer, e marcamos uma reunião.

Caíra um aguaceiro de abril, mas já havia cessado quando Skou-Larsen  
deixou os escritórios do seu pouco prestável advogado, na Baixa. 
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No parque, do outro lado da rua, ramos de forsítias ensopados pendiam 
sobre os caminhos de gravilha, e os pneus estreitos das bicicletas que 
passavam na ciclovia emitiam um silvo húmido.

Tal como o seu advogado previra, tivera imensa dificuldade em 
encontrar um lugar de estacionamento perto dos escritórios da firma, 
pelo que estava praticamente sem fôlego quando, finalmente, regressou 
à garagem na Adelgade onde conseguira estacionar o seu adorado Opel 
Rekord. Talvez por isso não tivesse reparado no Citroën preto.

— Ei, cuidado!
Sentiu alguém agarrá-lo pelo ombro, fazendo-o cambalear para trás 

e cair. Estendido no asfalto, viu o pneu de um carro, cintilante da chu-
va, passar a escassos centímetros do seu rosto. A gravilha da estrada 
molhada atingiu-lhe o rosto como granizo.

— Está bem?
O carro afastou-se. Skou-Larsen deu por si a olhar para um jovem 

transpirado, vestido com uma camisola de corrida justa verde-néon e uns 
calções de ciclismo, incapaz de responder à pergunta do seu salvador.

— Quer que chame uma ambulância? — insistiu o jovem.
Skou-Larsen negou com a cabeça, mudo. Não, uma ambulância não!
— Eu vou já para casa — conseguiu responder, por fim. Helle esta-

va à sua espera, e não queria que ela ficasse preocupada.
Levantou-se do chão, agradeceu ao mensageiro néon, procurou as 

chaves do carro, alcançou o Opel em segurança e sentou-se no lugar 
do condutor. Não acontecera nada, disse para si próprio — e depois 
repetiu-o, para se convencer disso. Não acontecera rigorosamente nada.

Contudo, enquanto conduzia, não conseguia parar de pensar no 
que poderia ter acontecido. Não aos poucos, arrastando-se ao longo de 
meses ou talvez anos, mas naquele preciso momento, num único e bre-
ve instante, estendido no asfalto como um mosquito cheio de sangue 
esborrachado contra um para-brisas.

Também era possível morrer dessa maneira.
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— meu deus, quem me dera que ela o tivesse feito mesmo — disse 
Magnus. — Despachá-lo de uma vez por todas, aquele grande sacana!

Nina olhou-o de relance. O sorriso dele parecia forçado, e o mórbi-
do sentido de humor era tão desastrado quanto o seu corpo volumoso. 
Parecia cansado, pensou ela. Cansado e pálido, sem a habitual aura de 
cruzado viking louro em busca de dragões, infiéis e burocratas com 
quem combater.

— Olha-me bem para as mãos do juiz — prosseguiu ele, numa voz 
sibilada. — Parecem feitas de plasticina. Que desperdício de espaço! 
Burocratas de merda! Que se lixe a merda do sistema! — O resto do 
fôlego que havia dentro dele foi-se, num resfolegar mal-humorado,  
e a cadeira pouco sólida rangeu ameaçadoramente sob o seu peso quan-
do se recostou, fitando o teto com uma expressão resignada.

Os tribunais tinham esse efeito nele, Nina sabia-o bem. Não era a 
primeira vez que via o seu chefe desesperar por causa dos principais 
representantes do «sistema» da Dinamarca. Lidar com a burocracia e 
com advogados deixava-o esgotado.

A raiva que ela sentia era diferente. Permanecia reprimida, escon-
dida algures no seu diafragma.

Eram 13h24.
Natasha encontrava-se sentada na mesma posição há mais de uma 

hora, os cotovelos pousados levemente no rebordo da mesa, um olhar dis-
tante nos olhos azuis e secos. Tinha um ar vago e desconcentrado, o seu 
interesse aguçando-se apenas por breves instantes quando o intérpre-
te russo interveio para traduzir o chorrilho de frases em dinamarquês.  
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A jovem mulher ucraniana estava em prisão preventiva há quase sete 
meses. A filha dela, Rina, fora enviada novamente para o Centro da Cruz 
Vermelha Dinamarquesa de Furesø, mais conhecido como Acampamen-
to Armazém do Carvão. Passava os dias a deambular, encostada às pare-
des, como um fantasma, entre as outras crianças mais expansivas.

A luz do Sol entrava, brilhante, pelas janelas altas do tribunal,  
as partículas de pó rodopiando nas quentes colunas de luz. A promo-
tora pública estava prestes a fazer as suas alegações finais. Tratava-se 
de uma mulher pequena e dinâmica, na casa dos 40, impecavelmente 
vestida com uma saia azul-escura, um casaco a combinar, uma blusa, 
um fio de ouro fino pendurado ao pescoço e collants cor de pele sem 
brilho.

Nina fitou o teto de gesso enquanto a promotora pública descrevia 
lentamente a acusação e as provas. Como se fosse necessário. Como se 
toda a gente presente naquela sala de audiências não soubesse exata-
mente o que iria acontecer.

— A ré, Natasha Dimitrenko, entrou numa loja de produtos para 
caça, em Nordre Frihavnsgade…

A inquietação começou a apoderar-se de Nina. Espreitava, como 
uma tensão crescente e estranha sob a pele, forçando-a a espreguiçar-
-se, lenta e silenciosamente, como um gato. O intérprete russo, sentado 
ao lado de Natasha, falava lentamente no seu tom monocórdico, em 
simultâneo com a voz estridente da promotora pública.

— … e comprou uma Sterkh-1, uma faca de carniceiro tradicional 
russa com 24 centímetros de comprimento, concebida especialmente 
para esventrar e esfolar eficazmente um animal…

Nina tentou olhar nos olhos de Natasha sob a sua franja fina.
— … e foi com essa faca que a ré esfaqueou o noivo, Michael Anders 

Vestergaard, quatro vezes, no braço, no ombro e no pescoço.
Nina e todos os funcionários do Acampamento Armazém do Carvão 

sabiam que o homem era um porco sádico, cujos maus-tratos haviam 
deixado Natasha com lacerações vaginais tão extensas que Magnus  
tivera de as suturar. Ainda assim, Natasha voltara para ele, escolhendo 
aguentar os maus-tratos e a humilhação porque ele era a única pessoa 
capaz de impedir a deportação dela para a Ucrânia.
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Nina prestara declarações na segunda-feira, assim como Magnus, 
que tivera o papel nada invejável de suturar Natasha na clínica, no verão  
anterior, derivado do que a promotora pública optara por descrever  
como «sexo consensual com elementos de dominação». Magnus des- 
crevera os ferimentos de Natasha com pormenores nauseantes, enquan-
to a promotora pública folheava distraidamente os registos médicos,  
escrevinhando nas margens das páginas.

E, sim, Natasha consentira, de facto — ou pelo menos tolerara-o. 
Não, não apresentara qualquer queixa à polícia. Nem sequer em relação 
às suas suspeitas de que o homem começara a interessar-se por Rina. 
Em vez disso, quando o apanhara a enfiar um dedo nas cuecas azul-
-claras da Minnie de Rina, decidira comprar uma faca. Natasha ligara a 
Nina, mas só após o ato consumado.

A conclusão era inevitável, e toda a gente sabia exatamente o que 
iria acontecer. Inicialmente, Natasha seria condenada por agressão 
com o intuito de matar. Premeditada, claro, uma vez que tinham de-
corrido várias horas desde que comprara a faca e o momento em que 
a cravara, efetivamente, no pescoço de Michael Vestergaard, a escassos 
milímetros de o matar. Ela ficaria numa cela dinamarquesa, enquan-
to o seu pedido de asilo atravessava lentamente os trilhos sinuosos da 
burocracia dos Serviços de Imigração Dinamarqueses, rumo a uma re-
cusa praticamente inevitável. Assim que isso acontecesse, seguir-se-ia 
a deportação imediata, e Natasha cumpriria o resto da sentença numa 
prisão ucraniana. Enquanto isso, Rina passaria meses, ou anos, da sua 
infância no bem-intencionado, mas inadequado, sistema de asilo, mui-
to provavelmente na unidade infantil do Acampamento Armazém do 
Carvão. Assim que a mãe fosse deportada, também Rina regressaria 
à Ucrânia, à espera da libertação da mãe no orfanato que a acolhesse. 
Aquela história nauseante era tão previsível quanto o relato monótono 
da promotora pública e o roçagar seco das folhas a serem manuseadas, 
página a página, à medida que a audiência prosseguia.

Vestergaard estava sentado um pouco mais atrás, na sala, a sua ca-
misa Hugo Boss aberta para que todos os que olhassem na sua direção 
vissem perfeitamente as cicatrizes vermelho-vivas no seu pescoço e 
ombro. Tinha o braço à volta de uma mulher jovem e morena — Nina 
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calculava que fosse sul-americana. Enquanto a promotora pública fala-
va, Michael Vestergaard encostou-se à mulher e segurou-lhe o queixo 
com ternura. Ela recuou ligeiramente, mas depois olhou para ele e sor-
riu, sentindo-o passar-lhe o polegar sobre o lábio inferior, esborratando- 
-lhe um pouco do batom para o queixo. 

Há muito que ele perdera o interesse no processo.
Magnus seguiu o olhar de Nina.
— Meu Deus, quem me dera que ela o tivesse despachado — voltou 

ele a dizer, numa voz sibilada.

A raiva ainda se fazia sentir sob a sua pele, como uma corrente ténue e 
pulsante, quando Nina virou para o parque de estacionamento diante 
dos portões do Acampamento Armazém do Carvão. O seu turno há 
muito que terminara, mas aquela tarefa em específico não podia ser 
levada a cabo por outra pessoa.

Deixou-se ficar sentada no carro durante alguns instantes, ouvindo 
a sua própria respiração forçada. 

O sol de abril fazia cintilar o ar sobre as telhas negras do telhado  
da unidade infantil. Duas adolescentes estavam deitadas no relvado 
diante da entrada, com as pernas magras e compridas esticadas ao 
sol, enquanto folheavam distraidamente uma revista de moda. Nina  
sabia que uma das raparigas viera da Etiópia. Nunca vira a outra an-
tes, mas, a julgar pelas pernas quase branco-azuladas, era com cer-
teza mais uma europeia de leste que sonhava com as pastagens mais 
abundantes do Ocidente. Eram menores, não acompanhadas por um 
adulto. Atualmente, o Acampamento Armazém do Carvão tinha cer-
ca de 50, albergados ali, nas antigas casernas. Era onde estava Rina, 
enquanto Natasha se encontrava em prisão preventiva. Falara-se em  
colocá-la noutro sítio qualquer, mas Magnus fizera um alarido tão 
grande que acabaram por lhe fazer a vontade.

«Quer dizer, sinceramente!», dissera ele, furioso. «A rapariga é ar-
rastada por meia Europa fora, depois passa vários meses numa casa 
com aquele sacana doentio. Somos as únicas pessoas que ela conhece 
na Dinamarca. Ela vai ficar aqui, e vai mesmo!»
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Nina foi dar com Rina no quarto dela. A menina de 7 anos esta-
va sentada num sofá vermelho do IKEA, novo em folha, rodeada de 
umas quantas Barbies meio vestidas, com o cabelo irremediavelmente  
desgrenhado. Tinha um telemóvel antigo avariado na mão e premia as 
teclas com imensa concentração.

Tenho de despachar isto de uma vez, pensou Nina, tentando captar  
a atenção de Rina.

— Olá, Rina. Hoje vi a tua mãe.
As unhas da menina estavam roídas até aos cotos rosados, e os de-

dos dela premiam ritmadamente as teclas no telemóvel, como se esti-
vesse a escrever uma mensagem particularmente extensa. Nina pousou 
cautelosamente a mão sobre a dela.

— O resultado foi o que já esperávamos — prosseguiu. — A tua 
mãe vai ficar na prisão, aqui na Dinamarca, durante algum tempo.  
Depois irão ambas regressar à Ucrânia.

Nina contara transformar a parte da ida para a Ucrânia em algo 
positivo e esperançoso — a liberdade e o futuro à espera, do outro lado 
da sentença de Natasha. Porém, naquele momento não lhe ocorria uma 
única palavra que fizesse a Ucrânia soar como algo que não fosse o que 
ela imaginava que representaria para Natasha e Rina: uma terra de 
ninguém, lúgubre e miserável.

Natasha nunca contara a Nina a razão por que viera para a Dina-
marca com a filha, e Nina nunca lho perguntara. É possível que tivesse 
fugido da pobreza, ou da perseguição política, ou da máfia, ou até da 
prostituição. Natasha tivera os seus motivos, e seria necessário muito 
mais do que uma voz alegre para convencer Rina de que a Ucrânia re-
presentava a parte boa daquela história. A menina permaneceu imóvel 
e cabisbaixa. Somente as suas mãos, ainda a segurarem o telemóvel, 
tremiam ligeiramente.

— Eu sei que é difícil, Rina.
Nina aproximou-se um pouco mais. Apetecia-lhe pegar nela ao colo 

e levá-la para o seu carro, levá-la para o seu apartamento em Østerbro e 
cuidar dela até… Bem, pois, até quanto? Mesmo que despendesse toda 
a sua energia, conseguiria resolver somente uma fração dos problemas 
da menina. A mãe dela estava ausente e nada no mundo poderia alterar 
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isso. A sentença de Natasha era de cinco anos, algo totalmente incom-
preensível para uma criança daquela idade. E se a mãe dela fosse parar 
a uma prisão ucraniana, o tempo que Rina passaria na unidade infantil 
do Acampamento Armazém do Carvão acabaria por ser a parte mais 
agradável da sua infância.

Nina afastou esse pensamento da cabeça. Se chegasse a esse ponto, 
teriam de pensar numa solução. Se dependesse de Nina, Rina não iria 
ficar a definhar num orfanato ucraniano. Prendeu-lhe, cuidadosamen-
te, uma madeixa comprida e macia de cabelo atrás da orelha. Os olhos 
azuis da menina estavam muito abertos, mas pareciam estranhamente 
baços e vazios. Como se ela não visse nada além do que lhe ia na mente.

— Vais ficar a morar aqui no centro, Rina. Compreendes o que te 
estou a dizer?

A menina não lhe respondeu.
— Vais morar aqui e andar aqui na escola também, tal como tens 

feito até agora. A Ingrid e os outros adultos irão tomar conta de ti e 
levar-te a visitar a tua mãe. — Ingrid era a rija ex-professora de meia-
-idade que dirigia o programa destinado aos residentes menores do 
acampamento. — Mas eu também aqui estarei. Virei quase todos os 
dias, prometo-te.

Rina acenou finalmente com a cabeça, mas Nina não sabia se era 
por ter compreendido o que ela lhe estava a dizer ou se desejava apenas 
pôr um ponto final na conversa. A menina recostou-se no sofá, pegou 
numa das Barbies e começou a vestir a boneca desajeitadamente.

— Está bem — disse Rina. — Pode ser.

Não havia muita atividade no acampamento àquela hora da tarde.  
A maioria dos funcionários a tempo inteiro estava prestes a ir para casa 
e abandonar as 600 alminhas residentes no Acampamento Armazém 
do Carvão, deixando-as entregues à sua própria escuridão pessoal. Um 
pequeno grupo de homens e mulheres fazia fila à entrada do departa-
mento administrativo, à espera de receber vales de refeição para o jan-
tar, e, das unidades familiares, no outro lado do antigo pátio da parada, 
provinha o sussurro de vozes e o choro abafado de crianças. Embora 
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os dias no acampamento fossem estranhamente inativos e tranquilos,  
as noites possuíam uma inquietude preocupante. O jantar era servido 
às 18 horas e depois as portas dos gabinetes eram trancadas. Os funcio-
nários regressavam à civilização. Somente os poucos guardas-noturnos 
existentes ficavam para patrulharem os corredores e certificarem-se de 
que os paquistaneses, indianos e iraquianos não se matavam uns aos 
outros durante a noite. As poucas mulheres solteiras escondiam-se, e as 
famílias com crianças retiravam-se para os respetivos aposentos, atrás 
de portas trancadas, aumentando o volume dos televisores para abafar 
os clamores embriagados dos jovens e as discussões incessantes dos 
vizinhos.

Durante a tarde, as pessoas ficavam à espera do cair da noite.
Nina consultou o relógio de pulso. Eram 16h04. Já só tinha tempo 

para passar pela clínica. Pediu à funcionária de serviço para dar um 
pouco mais de atenção a Rina, perfeitamente ciente de que as outras 
crianças hospedadas na unidade infantil não estariam em muito me-
lhor estado. Atravessou rapidamente o pátio e subiu o caminho de lajes 
que conduzia a Ellen’s Place, a antiga ala feita de tijolo que albergava  
a clínica e a enfermaria.

A julgar pelo estado da sala de espera, era penosamente evidente 
que a sua ausência e a de Magnus durante a semana que durara o jul-
gamento deixara lacunas nas defesas da clínica contra o caos. Marie,  
a secretária, e Berit, outra enfermeira, eram ambas pessoas capazes, 
mas gerir as coisas sozinhas era uma tarefa árdua. Deitar fora as revis-
tas velhas, os papéis de rebuçado e outros lixos passara para segundo 
plano, depois dos registos de queixas, da monitorização de dores de 
garganta e de estados mentais complicados, e da gestão do fluxo de su-
postos pacientes, muitos dos quais se iam embora insatisfeitos porque 
o «senhor doutor» — Magnus — não estava lá para os atender.

A porta da clínica encontrava-se trancada, o que significava que 
tanto Berit como Marie já tinham ido para casa. Havia uma nota ade-
rente amarela afixada na ombreira da porta, escrita numa caligrafia 
apressada e praticamente ilegível que não parecia pertencer a nenhuma 
delas. Nina estudou a confusão de letras. Ao que parecia, a família do 
quarto 42 solicitara um médico ou enfermeira.
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Tornou a consultar o relógio de pulso. Eram 16h07. Prometera 
comprar umas chuteiras novas a Anton, a caminho de casa. Porém, 
se pusesse de parte a ideia de organizar a sua papelada hoje, ainda 
teria tempo para fazer aquela última visita. Lembrava-se perfeitamen-
te do quarto 42. A família chegara do Irão há três meses — a mãe 
também era médica, mas, no Acampamento Armazém do Carvão, isso 
não significava nada. O passado era apagado, juntamente com qualquer 
pretensão de competência, autoconfiança e independência. Nina vira-o 
acontecer inúmeras vezes. As pessoas chegavam ao ponto de deixarem 
de conseguir atar os próprios atacadores.

A porta do quarto 42 encontrava-se completamente aberta quando 
chegou. Um programa de entretenimento barulhento ecoava do canto 
mais distante da sala escura. Dois pré-adolescentes estavam vidrados 
no ecrã, mas a mãe encontrava-se sentada na beira da cama da famí-
lia, afagando a testa do marido. Ergueu o rosto com uma expressão de 
preocupação assim que viu Nina parada à entrada.

— Dor de cabeça outra vez — disse-lhe, apontando para o mari-
do, deitado de olhos fechados, arfando dramaticamente. — Acho que  
meningite.

Nina puxou uma cadeira para junto do homem e pousou-lhe a mão 
na testa. Continuava sem febre. A mulher também a mandara chamar 
na semana anterior. Dessa vez, julgara tratar-se de um tumor no cére-
bro, mas Magnus dissera-lhe que o mais certo era ser uma enxaqueca.

Nina negou com a cabeça e pegou na mão dela, cuidadosamente.
— Não é nada grave. Por favor, não fique preocupada.
A mulher abanou a cabeça, cética.
— Tem os comprimidos que o médico receitou? Tomou-os? — per-

guntou Nina ao homem.
— Sim — balbuciou ele, em desânimo. — Eu tomar.
Nina sentou-se. Poderia arranjar outro trabalho, pensou de repente. 

Algo que não a fizesse sentir como se sentia naquele preciso momento. 
Um medo de morte. Era esse o problema dele. Ansiedade crónica, que 
estava a transformar-se num estado de pânico permanente. Como é 
que ela poderia tratar algo assim apenas com lugares-comuns e aspiri-
nas? Era incorreto. Não, era mais do que isso — era reprovável.
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Nina forçou um sorriso tranquilizador.
— Vemo-nos amanhã, está bem? Não se preocupe. Está tudo bem.
A mulher não lhe respondeu, e Nina sabia exatamente porquê.  

O marido dela decerto não tinha meningite, mas, fosse como fosse, 
nada estava minimamente bem. Enquanto Nina ia comprar umas chu-
teiras para o filho, a noite desceria em breve sobre o Acampamento 
Armazém do Carvão.

Inclinou a cabeça, em jeito de cumprimento, e fechou a porta com 
um pouco mais de firmeza ao sair.
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quando eLes Pediram Para serem levados à rua Tavaszmező, no oita-
vo distrito de Budapeste, o taxista trancou todas as portas. Sándor ouviu 
claramente o clique e apercebeu-se do olhar que o taxista lhe lançou pelo 
espelho retrovisor — interrogativo, de avaliação. Ainda bem que Lujza 
estava com ele. Apesar do gosto dela por xailes estranhos e pechinchas  
encontradas em mercados de roupa em segunda mão — estilo boho chi-
que, chamava-lhe ela —, havia uma certa respeitabilidade típica da clas-
se média húngara nos seus genes de cabelo acastanhado e maneirismos 
delicados. No que dizia respeito a ele, apesar de fazer um nó de gravata 
perfeito, engraxar os sapatos e passar impecavelmente a ferro as suas 
camisas, havia sempre, por alguma razão, um ponto de interrogação a 
pairar sobre si: a mesma dúvida que via agora no olhar do taxista.

— Ainda bem que estás aqui — disse Sándor em voz alta. Mas, por 
outro lado, se não fosse por causa dela, ele jamais ali estaria. Nunca 
apanhava táxis.

Ela olhou para ele com uma expressão de surpresa — provavelmen-
te nem sequer se apercebera das portas a serem trancadas, nem do 
olhar desconfiado do taxista.

— Porquê? — perguntou-lhe ela.
Ele desistiu, sem se explicar.
— Porque é agradável — respondeu-lhe, simplesmente.
Ela sorriu, entendendo-o como mais um elogio.
— És amoroso — disse-lhe, beijando-o na face.
Tinham estado no batizado do filho da irmã mais velha de Lujza,  

o primeiro neto dos pais dela.
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Fora também a primeira vez que Sándor conhecera oficialmente a 
família Szabó. Ainda estava com os nervos à flor da pele, embora agora 
lhe parecesse mais cansaço do que a rigidez tensa que sentira no ca-
minho para lá. Queria perguntar a Lujza se correra bem, mas já sabia 
a resposta. Não. Toda a gente fora cordial, simpática até. O Sr. Szabó  
cumprimentara-o com um aperto de mão firme e conversara com ele 
sobre os estudos, sobre os exames que aí vinham e sobre a especiali-
zação por que ele iria optar — o pai de Lujza também era advogado, 
pelo que defendera entusiasticamente o direito penal. A Sra. Szabó es-
tivera demasiado entretida com o seu pequeno herdeiro chorão envol-
to em rendas para lhe prestar qualquer atenção, mas esboçara-lhe um 
sorriso distraído quando ele lhe fora apresentado. Não havia problema 
nenhum com a maneira como ele fora recebido; fora o seu próprio com-
portamento que o deixava pouco satisfeito. Sentira os músculos faciais 
ficarem paralisados, fossilizando-se a cada hora que passava. E, como 
costumava acontecer sempre que se sentia assim, a sua voz ficou re-
duzida a um sussurro quase inaudível, forçando o seu interlocutor a 
inclinar-se para a frente e a dizer «Desculpe…?» a cada frase.

Não causara uma boa impressão. E não compreendia como é que 
Lujza conseguia estar ali sentada ao seu lado, aparentemente feliz e 
satisfeita, beijando-o na face.

Viraram para a rua Szív e de repente foram obrigados a abrandar. 
Uma multidão de pedestres atravessava a estrada sem olhar, como se as 
regras de trânsito normais não se aplicassem àquele lugar. O condutor 
avançou com o táxi por entre a multidão e tentou sair para a avenida 
Andrássy, mas era impossível. A entrada para a ampla avenida estava 
bloqueada por agentes da polícia e uma barricada temporária, e via-se 
gente em todo o lado, tanto na estrada como nos passeios. O condutor 
tentou recuar, mas era demasiado tarde — a multidão fechara-se em 
redor do táxi, como um punho. Abriu ligeiramente a porta do seu lado 
e pôs metade do corpo de fora do carro.

— Ei — disse ele, para o agente mais próximo, de vigia à barricada. 
— O que é que se passa?

O agente olhou para trás. Ao ver o sinal no tejadilho do táxi, levan-
tou a mão num cumprimento cúmplice entre dois profissionais.
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— Uma manifestação — gritou o agente, em resposta. — Abrire-
mos novamente a rua ao trânsito assim que terminar.

O taxista voltou a sentar-se no lugar do condutor, fechou a porta do 
carro e tornou a trancá-la.

— Lamento — disse-lhes. — Temos de esperar. Baixou os vidros, 
apenas o suficiente para deixar entrar ar no veículo, e desligou o mo-
tor. — Não vale a pena desperdiçar combustível — prosseguiu. — Não 
vamos sair daqui tão cedo.

Através das janelas do carro, Sándor ouvia o som de tambores e 
cânticos ritmados. Não conseguiu evitar pensar em quanto iria ficar-
-lhe aquela viagem de táxi. Embora o motor estivesse desligado, o taxí-
metro continuava a marcar.

— E se fôssemos a pé o resto do caminho? — sugeriu ele. — Ou 
apanhássemos o metro?

— Estou de saltos altos — objetou Lujza.
Os tambores soaram mais alto; a manifestação estava cada vez mais 

próxima. Descia a avenida Andrássy, vinda da praça Heroes, calculou 
ele. Não via grande coisa lá fora, mas ouvia o que estava a ser gritado:

— Salvem a Hungria já! Salvem a Hungria já!
Num gesto involuntário, Sándor deixou-se escorregar uns centí-

metros no banco de trás. O Jobbik1. Só podia ser o Jobbik, enchendo 
as ruas para protestar contra o facto de os judeus, os comunistas e os 
roma2 «estarem a destruir a nossa grande nação».

— Olha quem são eles! — exclamou Lujza, franzindo os lábios 
como se tivesse encontrado algo nojento na sola do sapato. — Deus nos 
livre de mais idiotas racistas e militantes!

O taxista virou-se para trás e lançou-lhe o mesmo olhar desconfiado 
com que brindara Sándor no início da viagem.

— Os jobbik não são racistas — retorquiu ele. — Apenas defendem 
a Hungria.

1 O Jobbik — Movimento por uma Hungria Melhor é o principal partido político nacionalista 
radical na Hungria. [N. T.]

2 Roma (plural) ou rom (singular), comummente conhecidos como ciganos, constituem minorias 
étnicas presentes na Europa centro-oriental, e, a partir do século xix, também noutros países 
europeus e na América. [N. T.]
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Oh, não, pensou Sándor. Por favor não insistas.
Tratava-se de uma esperança vã. Lujza endireitou-se no lugar e lan-

çou um olhar furioso ao taxista, 58 quilos de humanismo indignado 
contra 118 quilos de nacionalismo obeso, embora musculado.

— E que tipo de Hungria seria essa? — perguntou-lhe. — Uma 
Hungria cirurgicamente desinfestada de toda a diversidade? Uma Hun-
gria em que é possível ser-se preso por se ter uma cor de pele diferente? 
Uma Hungria onde é perfeitamente aceitável os roma terem uma expe-
tativa de vida 15 anos mais curta do que o resto da população?

— Se querem viver mais anos, deixem de beber até cair para o lado 
— replicou o taxista. — E de espalhar doenças ao resto das pessoas. 

— Onde é que ouviu esses disparates?! Na Hír TV?
— Bem, alguém tem de dizer a verdade, já que o governo não o 

faz — respondeu o taxista. — Gostava de a ver conduzir um táxi em 
Budapeste à noite; a cidade inteira está controlada por gangues ciganos. 
Dão-nos uma facada por tudo e por nada. São piores do que animais.

Lujza tirou um molho de notas de dez mil forintes da carteira a 
atirou-as para o banco da frente.

— Aqui tem — disse-lhe ela. — Saímos já aqui!
O taxista estava claramente de acordo. Destrancou, de imediato,  

os fechos das portas.
— Cabra — resmungou. — Saia do meu táxi e leve esse cão cigano 

nojento consigo.
Lujza abriu a porta e saiu do carro. Sándor permaneceu paralisado 

durante alguns segundos, sentindo um formigueiro na pele, como se 
as palavras do taxista o tivessem atingido fisicamente. A garganta fe-
chara-se-lhe, e, de qualquer maneira, não lhe ocorria nada para dizer.

— Vamos embora, Sándor — disse Lujza, com rispidez.
Ele abriu a porta do seu lado e saiu para o meio da rua, para uma 

multidão de gente a empurrar na direção da barricada da polícia.
— Mas e os teus sapatos? — conseguiu ele dizer. — Os saltos…
— Prefiro ir descalça e a pé até Tavaszmező — respondeu Lujza, 

numa voz sibilada. E depois desatou a chorar. 
Sándor teve de abrir caminho por entre o mar de gente em redor 

do táxi, já novamente trancado, para a conseguir alcançar. Só queria 
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ir-se embora dali — para longe da gritaria, dos tambores e das faixas às 
riscas vermelhas e brancas que se aproximavam. Os gritos ecoavam so-
bre as cabeças deles, vindos quer dos manifestantes quer do altifalante 
estridente montado em cima de um veículo:

— Salvem a Hungria já! Salvem a Hungria já!
Lujza estava obviamente decidida a cumprir com a sua palavra, 

apoiada num só pé, descalçando o sapato do outro. Tinha um ar peque-
no e vulnerável no seu vestido de verão bege sem mangas. O xaile de 
seda branca escorregara-lhe do ombro, e o pescoço parecia estranhamen-
te exposto, pois usava o cabelo castanho preso, enfeitado com umas flo-
res de seda brancas, em honra das festividades desse dia. Sándor queria 
impedi-la de ir. Não lhe agradava a ideia dos pés pequenos e descalços 
dela no meio daquela confusão de botas e sapatos. Lujza não fazia a mí-
nima ideia de quão perigoso era, e a coragem dela assustava-o.

— Raios partam estes fascistas! — exclamou ela, deixando que as 
lágrimas lhe escorressem pelas faces maquilhadas com um pouco de 
rouge. — Como é possível existirem tantos? — Apoiou-se nele enquanto 
descalçava furiosamente o outro sapato.

— Calça-te — suplicou-lhe ele. — E se pisas um pedaço de vidro?
Ela pareceu não o ouvir.
— Idiotas tacanhos que obtêm toda a informação através da pro-

paganda dos canais televisivos nacionalistas. Como é que podemos 
permitir que marchem nas nossas ruas vestidos com aquelas fardas 
ridículas? Será que não aprendemos nada?

— Chiu! — mandou-a calar ele, instintivamente.
— Estás a mandar-me calar?! — Ela lançou-lhe um olhar indignado.
— Nunca se sabe quem… — começou ele por dizer, mas depois 

interrompeu-se. Só iria enfurecê-la ainda mais.
— Estás com medo? — perguntou-lhe ela. — Estás com medo deles?
Bem, sim, estava com medo.
— Ele chamou-te cigano nojento! — Ela apontou furiosamente 

para o taxista, que tivera o bom senso de permanecer dentro do carro,  
a salvo, atrás das portas do Mercedes verde. — Só porque tens o cabelo 
escuro! Nem sequer te pareces com os roma.

— Pois não — limitou-se ele a balbuciar.
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— Não podes permitir que te digam este tipo de coisas.
— Pois não — repetiu ele, na esperança de que a sua falta de oposi-

ção pusesse cobro à discussão.
De repente, a multidão tropeçou sincronizadamente — um mar  

de gente a cair, outros a tentarem não cair e pessoas que somente que-
riam sair da frente. Sándor puxou Lujza para si, fazendo os possíveis 
para que ambos se mantivessem de pé. Foram empurrados contra o 
táxi, a única coisa que muito possivelmente evitara que caíssem no 
chão. Uma das barricadas tombara e havia uma zaragata qualquer 
adiante entre a polícia, que envergava os típicos coletes verde-néon e 
capacetes pretos, e um pequeno grupo de jovens que tentava entrar na 
avenida Andrássy. Pareciam adolescentes descontentes, com penteados 
punk, casacos com capuz e calças rasgadas e largas que revelavam de-
masiado a roupa interior. Empunhavam uma faixa onde se lia: «Chega 
de racismo. Merda para o racismo.» O interior dos «O» exibia enormes 
buracos redondos recortados no tecido.

De repente, Sándor vislumbrou a manifestação por entre a abertura 
causada pela confusão. Longas filas de homens e mulheres a marcha-
rem, vestidos com camisas brancas, calças pretas e coletes pretos, com 
lenços às riscas vermelhas e brancas à volta do pescoço, e bonés milita-
res com emblemas vermelhos e brancos. Pareciam-se, estranhamente, 
mais com dançarinos de folclore, umas criaturas inofensivas de face 
gorducha e aspeto de rebuçado ambulante, do que com skinheads es-
queléticos fanáticos, munidos com armas de metal nos nós dos dedos e 
com os olhos a reluzirem de ódio.

— Parecem tão normais — comentou Lujza, tão perto dele que  
Sándor sentiu o hálito quente dela no pescoço. — Tão ordeiros e cum-
pridores da lei. Mas aquelas riscas de Árpád e as cruzes duplas… Quem 
é que eles pensam que enganam? Porque é que não usam logo as suás-
ticas ou as cruzes flechadas?

— Isto não é só o Jobbik — disse ele, com uma nova sensação de mau 
presságio. — É também o Magyar Gárda3, e esses treinam com armas.

3 Magyar Gárda foi a ala paramilitar do partido nacionalista Jobbik, na Hungria. [N. T.]
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O medo dele pareceu contagiar Lujza. A sua atitude excessivamente 
confiante acalmou, e ela permaneceu parada ao lado dele, deixando-se 
abraçar.

— Vamos para casa — pediu, por fim.

Demoraram quase hora e meia. A estação do metro em Kodály Körönd 
estava fechada, presumivelmente por receio de que os manifestantes 
vandalizassem o belo e histórico interior. Tiveram de abrir caminho 
por entre a multidão até Oktogon e depois apanharam o elétrico até à 
praça Rákóczi. Lujza voltou a calçar os sapatos e manteve-se calada e 
cabisbaixa durante toda a viagem. Não abriu a boca enquanto percor-
riam a última parte a pé, deixando a ampla avenida József para trás, 
em direção às ruas mais estreitas do Oitavo Distrito. O sol da tarde 
embranquecia as lajes rachadas do passeio. Uma família rom, na sua 
melhor fatiota de domingo, encontrava-se parada nos degraus diante da 
igreja de Szent József, na rua Horváth Mihály, em Józsefváros, a postos 
para ser fotografada.

— Olha só — disse ele. — Também estiveram num batizado.
Lujza assentiu com a cabeça, mas não se mostrou particularmente 

interessada. Nem mesmo quando ele sugeriu que fossem beber um 
café e comer um bolo com sementes de papoila à padaria da esquina.

— Estou cansada — respondeu-lhe. — Só quero ir para casa.
Lujza morava na rua Tavaszmező, num apartamento que partilhava 

com três estudantes. Ele sabia que esse facto não agradava ao Sr. e à 
Sra. Szabó, que teriam preferido que ela ficasse em casa mais uns tem-
pos, no ligeiramente mais requintado Segundo Distrito, onde crescera. 
«Mas a Lujza faz sempre o que quer», dissera o Sr. Szabó, resignado.

Ela não convidou Sándor para subir, e ele também não insistiu. 
Beijou-a na face, mas, quando estava prestes a ir-se embora, de repente 
ela perguntou-lhe:

— Nunca ficas irritado?
— Com o quê?
— Com eles, aqueles idiotas, o Magyar Gárda e todos aqueles pa-

lhaços fardados.
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— Claro que sim. Também detesto extremistas.
No entanto, Sándor sabia que dizer aquilo não era suficiente. Lujza 

sentia-se traída. Ele desiludira-a, num teste bem mais importante do 
que causar uma boa impressão à família dela.

Ela abriu a porta do prédio e desapareceu na entrada escura.
— Até logo! — exclamou ele, enquanto a porta se fechava atrás 

dela. Porém, ali parado em frente ao prédio velho, vestido com o seu 
melhor fato e com os sapatos impecavelmente engraxados, Sándor teve 
a desnorteante sensação de que a estava a perder, que o mundo estava 
prestes a mudar, e não para melhor.




