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NOTA DA TRADUTORA 
 
O leitor português de Ver: Amor , de David Grossman, poderá

estranhar a presença de palavras do iídiche e do polaco, bem como
uma linguagem por vezes arcaica e amaneirada. Essa estranheza é
voluntária e caracteriza o original hebraico, no qual se cruzam vários
níveis de língua, que denotam o discurso das diferentes personagens:
assim, por exemplo, Momik, o narrador de nove anos e um quarto,
filho de sobreviventes do Holocausto oriundos da Polónia e falantes de
iídiche, fala um hebraico que é uma tradução do iídiche falado em
casa; quanto ao tio-avô de Momik, o escritor da diáspora judaica
Anshel Wasserman, exprime-se num hebraico literário e arcaico,
característico dos primórdios do renascimento da língua hebraica, nos
finais do século XIX , início do século XX . De facto, o hebraico
moderno, ao contrário das outras línguas, renasceu a partir da língua
sagrada escrita e sofreu, desde que em 1922 foi reconhecido pelas
autoridades britânicas como língua oficial dos judeus na Palestina, um
desenvolvimento extremamente rápido. 

Manteve-se, na tradução portuguesa, a utilização de termos e
expressões do iídiche e do polaco e acrescentou-se, no final do livro,
um glossário intitulado «A língua de Lá». 



 

MOMIK 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi assim: alguns meses depois de a avó Henny morrer e de ter sido

enterrada, Momik ganhou um avô novo. Este avô chegou no mês de
Shevat do ano de 5719, que no outro calendário é 1959, não através da
emissão de rádio Saudações dos novos imigrantes , que Momik tinha
de ouvir todos os dias entre a uma e vinte e a uma e meia enquanto
almoçava e prestar muita atenção para o caso de mencionarem algum
nome dos que o pai lhe escrevera num papel; não, o avô chegou numa
ambulância da Estrela de David azul que parou depois do almoço no
meio de uma chuvada ao lado da leitaria de Bela Markus, e da qual
saiu um homem gordo e moreno – não um schvartzé , um preto, mas
um dos nossos – que perguntou a Bela se conhecia na rua a família
Neuman, e Bela assustou-se e limpou rapidamente as mãos ao avental
e perguntou, sim, sim, aconteceu alguma coisa, Deus nos livre? O
homem disse que não era preciso assustar-se, não tinha acontecido
nada, o que é que havia de acontecer? Só lhes traziam ali um parente, e
apontou com o polegar para trás, para a ambulância, que parecia
completamente vazia e silenciosa, e Bela ficou de repente branca como
a cal, ela que, como todos sabem, não tem medo de nada, e não só não
se dirigiu para a ambulância como até se afastou um pouco na direção
de Momik, que estava sentado a uma das mesas pequenas a fazer os
trabalhos de casa de Tora, e disse, vei iz mir , pobre de mim, o que é
isso agora de um parente? E o homem disse, nu , então, minha senhora,



não temos tempo a perder, se os conhece, diga-nos onde estão, porque
em casa não está ninguém. Falava com erros, embora parecesse um
veterano, e Bela retorquiu logo, é claro que não está ninguém em casa,
o que é que você pensa, não são nenhuns parasitas, trabalham de
manhã à noite para ganhar o pão deles, estão todo o santo dia ali, na
segunda rua, no quiosque da lotaria, e este aqui, o miúdo, é deles,
espere aqui um minuto, que eu vou já chamá-los. Bela desatou a correr
sem sequer tirar o avental, e o homem olhou para Momik e piscou-lhe
o olho, e como Momik não reagiu, porque sabe muito bem como se
deve comportar com desconhecidos, o homem encolheu os ombros e
começou a ler o jornal que Bela tinha deixado aberto, e a falar para o
boneco, apesar desta chuvada que está a cair agora, vai ser um ano de
seca, só nos faltava mais isso. Mas Momik que, regra geral, é um
menino bem-comportado, não ficou a ouvi-lo, e saiu para a rua, à
chuva, dirigiu-se à ambulância, trepou pela escada de trás, limpou a
chuva da janelinha redonda e olhou para dentro, e aí viu o homem
mais velho do mundo a nadar como se fosse um peixe dentro de um
aquário. Estava vestido com um pijama às riscas azuis e brancas, e tão
engelhado como a avó Henny antes de morrer. Tinha uma pele meio
amarelada meio acastanhada, como uma tartaruga, que lhe pendia do
pescoço e dos braços muito magros, a cabeça completamente careca, e
uns olhos azuis vazios. Estava a esbracejar dentro da ambulância, e
Momik lembrou-se do camponês suíço triste fechado dentro de uma
pequena bola de vidro com neve a cair, que a tia Itka e o tio Schimek
tinham trazido de presente e que Momik quebrara por acaso. Então,
sem pensar, Momik abriu a porta, e apanhou um susto ao ouvir o
homem a falar sozinho com uma voz estranha, que subia e descia, ora
exaltada ora quase a chorar, como se estivesse a representar ou a contar
a alguém uma história inverosímil, mas de repente, e isto é mesmo
difícil de compreender, Momik teve a certeza absoluta de que o velho
era Anshel, o irmão mais novo da avó Henny, tio da mãe, com quem
todos diziam que Momik se parecia, especialmente à volta do queixo,
na testa e no nariz, e que escrevia histórias para crianças nos jornais no
estrangeiro, só que Anshel tinha morrido com os nazis, malditos
sejam!, e este aqui parecia bem vivo, e Momik esperava que os pais o
deixassem ficar lá em casa, porque depois que a avó Henny morrera, a
mãe tinha dito que só queria uma coisa, que era acabar os dias dela em



paz. Nesse preciso momento chegou a mãe – pena é que Momik não
tenha pensado no Messias –, e atrás dela a correr vinha Bela, a arrastar
as pernas doentes (Marilyn Monroe nem sabe a sorte que tem), a gritar
em iídiche para a mãe não se assustar nem assustar o miúdo, e atrás
delas, devagar, vinha o gigante do pai, a arfar, com o rosto todo
vermelho, e Momik pensou que devia tratar-se de uma coisa séria a
valer para eles deixarem ambos o quiosque da lotaria. Bom, nessa
altura o motorista da ambulância dobrou o jornal com toda a calma e
perguntou se eles eram da família Neuman, e se eram parentes de
Henny Mintz, bendita a sua memória, e a mãe disse com uma voz
esquisita sim, era a minha mãe, o que é que aconteceu, e o motorista
gordo sorriu com um sorriso gorduroso e disse que não tinha
acontecido nada, o que é que havia de acontecer, porque é que estão
sempre todos à espera que aconteça alguma coisa, apenas vos
trouxemos o avô, com os nossos parabéns! Então dirigiram-se todos
para a porta de trás da ambulância, o motorista entrou e levantou o avô
nos braços com a maior das facilidades, e a mãe disse, ai! agora é que
estamos bem arranjados, é o Anshel, e começou a cambalear de tal
forma que Bela se precipitou para o café e trouxe-lhe uma cadeira
mesmo a tempo. O motorista voltou a dizer que não era preciso
assustarem-se daquela maneira, não fosse dar-lhes ali alguma coisa
má, Deus nos livre, e depois de pousar o velho no chão, deu-lhe uma
pancadinha amigável nas costas ossudas e curvadas, e disse, nu , então,
aqui está a família, senhor Wasserman, e voltando-se para o pai e para
a mãe, disse, há dez anos que ele está connosco no hospício de Bat
Yam, e nunca conseguimos compreendê-lo, está sempre a cantar e a
falar sozinho como agora, a rezar talvez, quem sabe, e não ouve nada
do que se lhe diz, é surdo como uma porta, nebech , coitado. Aqui está
a mishpuha !, a famelga!, berrou-lhe positivamente para dentro dos
ouvidos, a fim de provar diante de todos que ele era mesmo mouco,
ah!, quem sabe o que lhe terão eles feito lá, malditos sejam, pois, e nós
nem sequer sabemos onde é que ele esteve, em que campo ou o quê,
trouxeram-nos pessoas em muito pior estado, vocês haviam de ter
visto, não, mais vale não terem visto, mas eis que há coisa de um mês
ele começou a abrir a boca e a dizer os nomes de uma série de pessoas,
tal como o da senhora Henny Mintz, então o nosso diretor fez um
pequeno inquérito como, vá lá, um detetive, e constatou que todas as



pessoas de quem ele falava já tinham morrido, bendita seja a sua
memória, e que a senhora Henny Mintz estava inscrita aqui, em
Jerusalém, em Beit Mazmil, e também já morrera, e que vocês eram os
únicos parentes dele, e então pensou se o senhor Wasserman não
estaria melhor aqui convosco, ele consegue comer quase sozinho e,
com o vosso respeito, as necessidades também as faz sozinho, e como
o nosso país, nebech , coitado, é pobre, os médicos acharam que era
possível mantê-lo em casa mesmo no estado em que está, afinal
sempre é família, não é? Pois então, aqui têm o saco com as coisas
dele, as roupas e os atestados médicos, os documentos e as receitas dos
medicamentos que lhe davam lá, ele é realmente muito fácil e calmo, à
parte os gestos e os sons, mas não é nada de grave, lá no nosso
hospício todos gostavam dele, chamavam-lhe a família Malavski ,
como aquela célebre família de cantores de sinagoga, porque estava
sempre a cantar, mas era na brincadeira, está visto. E gritou ao ouvido
do velho, cumprimenta lá a tua família! Ai, nada, que nem uma porta.
Bom, senhor Neuman, assine aqui e ali em como o receberam das
minhas mãos, tem por acaso consigo algum documento de
identificação? Não. Não faz mal. Eu acredito em si. Nu , shoin ,
pronto, os meus parabéns, é uma grande alegria, acho eu, como um
bebé acabado de nascer, sim, vão habituar-se a ele aos poucos, e nós
temos de voltar para Bat Yam, há lá muito trabalho à nossa espera,
graças a Deus. Adeus, senhor Wasserman, e não se esqueça de nós! E
desatou a rir na cara do velho, que não fazia a menor ideia onde estava,
e depois subiu para a ambulância e partiu a toda a velocidade. 

Bela foi a correr buscar uma rodela de limão para ajudar a mãe a
recompor-se. O pai ficou parado a olhar para baixo para a chuva que
caía dentro do canteiro vazio onde a Câmara devia ter plantado um
pinheiro. A chuva escorria pelas faces da mãe que estava sentada numa
cadeira, de olhos fechados. Era tão baixa que as suas pernas gordinhas
não chegavam ao chão. Momik dirigiu-se ao velhote, agarrou
delicadamente o braço magro e puxou-o para debaixo do toldo da
leitaria de Bela. Momik e o velho eram quase da mesma altura, porque
o velho para além de estar todo curvado ainda tinha uma pequena
bossa na nuca. Nesse momento, Momik reparou que no braço deste
avô novo estava marcado um número, tal como no braço do pai, da tia
Itka e de Bela, mas viu imediatamente que se tratava de um número



diferente e começou logo a decorá-lo. Entretanto Bela regressou com o
limão e começou a esfregar a testa e as fontes da mãe, o ar encheu-se
de um cheiro bom, mas Momik esperou porque sabia que a mãe não
acordaria tão depressa. 

Precisamente nesse momento apareceram do outro lado da rua Max
e Moritz, que de facto se chamavam Ginzburg e Zeidman, embora
ninguém se lembrasse de tal, à parte Momik que se lembra de tudo.
Eram dois velhos que andavam sempre juntos. Moravam na cave do
bloco 12, que estava cheia de trapos e porcarias que eles apanhavam
por todo o lado. Quando os funcionários da Câmara vieram para os
expulsar, Bela insultou-os de tal maneira que eles desapareceram e os
deixaram lá ficar. Max e Moritz nunca falavam com ninguém a não ser
entre eles próprios. Ginzburg era sujo e cheirava mal e estava sempre a
perguntar quem sou eu quem sou eu, porque tinha perdido a memória
Lá com eles, malditos sejam! O baixinho, Zeidman, estava sempre a
sorrir para todos, e diziam que era vazio por dentro. Nunca se
deslocavam um sem o outro, à frente ia Ginzburg, todo vestido de
negro, e atrás, Zeidman, com a sacola preta que tresandava a
quilómetros, a sorrir para o ar. Quando a mãe de Momik os via
aproximarem-se, dizia muito depressa baixinho para si Oif alé puste
felder, oif alé viste velder , que a desgraça caia sobre os campos áridos
e as florestas desertas, e naturalmente dizia também a Momik para não
se chegar a eles, mas ele sabia que eles eram fixes, e a prova é que
Bela não tinha deixado que os expulsassem da cave, embora ela
própria lhes chamasse no gozo todo o tipo de nomes como Mupis e
Hupis e Pat e Patachon que eram os dois Mickey Mouse dos jornais do
país de onde todos eles tinham vindo. 

E lá vinham os dois devagarinho, o que era estranho, pois desta vez
parecia não terem medo das pessoas, pelo contrário, aproximaram-se e
pararam mesmo ao lado do avô, examinaram-no bem, Momik olhou
para o avô e viu que as narinas dele tremeram um pouco, como se
estivesse a cheirá-los – o que não é de espantar porque mesmo sem
nariz qualquer pessoa consegue cheirar o Ginzburg; mas aqui era
diferente, porque o avô interrompeu de repente a cantilena e olhou
para os dois tolos, como a mãe também lhes chamava às vezes, e
Momik sentiu que os três velhos ficaram de repente hirtos, como se se
tivessem apercebido de alguma coisa, mas então o avô novo virou-se



bruscamente, furioso, como se não tivesse tempo a perder, e retomou
logo a cantilena irritante, como quem não viu nada, e começou a
esbracejar como se estivesse a nadar no ar, ou a falar com alguém que
não estava ali, e Max e Moritz olharam para ele, e o mais baixo,
Zeidman, começou a fazer gestos e ruídos como o avô – faz sempre o
que vê os outros fazerem –, e Ginzburg, zangado, lançou-lhe um
palavrão e começou a afastar-se, com Zeidman atrás. É sempre assim
juntos que Momik os representa nos seus desenhos para os selos com o
emblema do Reino. 

Bom, entretanto a mãe tinha-se levantado, pálida como a cal e a
cambalear, sem forças, e Bela deu-lhe o braço e disse, encosta-te a
mim, Gisela, e, sem sequer olhar para o avô novo, a mãe disse a Bela,
isto vai dar cabo de mim, lembra-te do que te estou a dizer, porque é
que Deus não nos deixa em paz, porque é que não nos deixa viver, e
Bela retorquiu, então, então, vamos lá, não são coisas que se digam,
Gisela, não é um cão, é um serumano vivo, não é bonito, e a mãe disse,
não bastava eu ter ficado órfa, não bastava termos sofrido o que
sofremos nos últimos tempos com a minha mãe, agora vai recomeçar
tudo, olha para o aspeto dele, veio morrer a minha casa, foi para isso
que ele veio, e Bela disse cha , cha , chiu, chiu, e agarrou-a pelo braço,
e passaram as duas ao lado do avô, a mãe nem olhou para ele, e então
o pai tossiu levemente como quem diz, nu , então, o que é que estamos
aqui parados a fazer, e, armando-se de coragem, pousou a mão no
cotovelo do velhote, ao mesmo tempo que deitava um olhar
envergonhado a Momik, e começou a levá-lo dali, e Momik – que já
decidira chamar ao velhote avô, embora ele de facto não fosse seu avô
– disse para si próprio, olha o velho não morreu quando o pai lhe tocou
com as manápulas dele, deve ser porque quem veio de Lá daquele sítio
é inacessível. 

Nesse mesmo dia Momik desceu à cave para fazer uma busca.
Sempre tivera medo de lá ir por causa do escuro e da sujidade, mas
desta vez tinha que ser. Lá em baixo, entre as grandes camas de ferro e
os colchões com a palha a sair, as pilhas de roupa e os sapatos,
encontrava-se também a mala da avó Henny, que era uma espécie de
arca grande muito, muito bem atada, onde estavam todas as roupas e
coisas que ela trouxera de Lá, um livro em iídiche com comentários do
Pentateuco, a que também chamavam Tzenaurena , a tábua grande na



qual ela preparava a massa folhada, e três sacos cheios de penas de
ganso, que ela arrastara consigo através meio mundo, em barcos, em
comboios e nos maiores perigos, só para poder fazer um edredão
quando estivesse na terra de Israel, e não ter frio nos pés. Mas quando
cá chegou deu-se o caso que a tia Itka e o tio Schimek, que tinham
vindo antes e enriqueceram logo, já lhe tinham comprado um edredão
duplo de penas de ganso, e os sacos ficaram no armazém a encher-se
de pó e de toda a espécie de bichinhos, mas longe de nós deitar fora
uma coisa daquelas; seja como for, o principal era que lá no fundo da
mala havia um caderno todo escrito em iídiche pela avó, com
recordações do tempo em que ainda tinha memória, mas Momik
lembrou-se de que uma vez, quando ainda não sabia ler nem se tinha
tornado uma alter kop , ou seja, uma cabeça de homem velho e sábio, a
avó tinha-lhe mostrado uma página de jornal muito, muito velha, onde
havia uma história que o irmão dela, o tal Anshel, escrevera há uns
cem anos (mais ou menos), e a mãe zangara-se com a avó por ela estar
a encher a cabeça do miúdo com coisas passadas que eram para
esquecer. De facto, a página do jornal ainda lá estava dentro do
caderno, e quando Momik lhe pegou ela começou a desfazer-se, então
voltou a colocá-la entre as páginas do caderno, com o coração a bater
loucamente, e sentou-se em cima da mala para a fechar e atar com as
cordas, mas era leve de mais e acabou por deixá-la ficar aberta.
Quando ia a fugir da cave veio-lhe de repente à cabeça uma ideia tão
estranha, que ficou pregado no chão, completamente esquecido do que
ia fazer, mas a pilinha lembrou-lho bem, e conseguiu sair da cave
mesmo a tempo de fazer chichi junto às escadas, uma coisa que lhe
acontece sempre que lá vai. 

Bom, lá conseguiu levar o caderno para casa sem que dessem por
isso, meteu-se logo no quarto, abriu-o e viu que no caminho a página
ainda se tinha desfeito um pouco mais, estava mesmo rasgada nos
cantos, decidiu que a primeira coisa a fazer era copiá-las pois de outro
modo, kaputt . Tirou o Caderno de Espionagem de debaixo do colchão
e, cheio de excitação, começou a copiar, palavra por palavra, a história
do jornal rasgado: 

 
OS MENINOS DE CORAÇÃO DE OIRO 

em Socorro dos Peles-Vermelhas 
 



História em cinquenta capítulos do escritor dileto das crianças  
Anshel Wasserman Scheheraz  

 
 
 
CAPÍTULO XXVII 
 
Ó amável leitor! No capítulo anterior deixámos o bando dos

meninos de coração de oiro voando como uma seta nas asas da
«máquina de anular o espaço e o tempo» com os rostos voltados para
uma luminária que não era senão a lua. Esta máquina era o fruto do
espírito lógico de Serguei, um menino inteligente que dominava todas
as artimanhas da técnica e da corrente elétrica. Já explicámos o
funcionamento desta extraordinária máquina no capítulo precedente,
que o leitor fiel poderá consultar se as coisas não estiverem tão
presentes no seu espírito. A bordo da máquina, de mãos dadas com as
crianças, encontravam-se igualmente os membros da tribo Navajo,
todos índios peles-vermelhas, e à sua cabeça o orgulhoso rei de
cognome «Meia Vermelha» (talvez o nosso amável leitor se recorde da
predileção dos peles-vermelhas pelos nomes fantasistas como este, que
nos fazem rir quando os ouvimos). Estavam todos a fugir da
perseguição dos homens cruéis que, conduzidos pelo sanguinário
bandido natural da Inglaterra, John Lee Stewart, queriam espoliá-los
das terras dos seus antepassados. Lá iam eles a voar em direção à lua,
para aí encontrarem um refúgio e consolação para os seus males, e
tentarem virar a página do livro da sua miserável vida. Olhem! Vejam
como a sua maravilhosa máquina roça os planetas, passa entre os
anéis de Saturno e, iluminada pelos raios, acelera à velocidade da luz!
Entretanto, o corajoso Otto Brig, cabeça do grupo dos meninos de
coração de oiro, esforça-se por sossegar o ânimo dos peles-vermelhas
(salvos in extremis das garras dos inimigos e logo transportados até
aos céus num carro de fogo), contando-lhes os feitos dos meninos de
coração de oiro, que o leitor fiel conhece tintim por tintim, não sendo
pois necessário maçá-lo com eles. A irmã mais nova de Otto, a alegre
Paula dos cabelos de oiro, preparara uma refeição para os
convidados, a fim de lhes aliviar as almas atormentadas, e lhes animar
o espírito. Albert Fried, o jovem taciturno, fechado na sala de
comando e mergulhado nos seus pensamentos, refletia na questão



crucial de saber como é que os animais vivem na lua, pois, como o
nosso amável leitor já deve saber, Albert Fried interessa-se muito pela
vida das criaturas de todos os géneros, desde os ovos de pulga ao
búfalo de cornos, e sabe falar com cada uma delas na sua língua,
como o rei Salomão no seu tempo; pegou num pequeno bloco de notas
para aí registar as observações científicas que vai fazer em breve, pois
o nosso amigo Albert Fried é um apaixonado das regras e da ordem, e
que bom não seria se os nossos pequenos leitores seguissem o seu
prodigioso exemplo de conduta. Enquanto escrevia chegou-lhe aos
ouvidos o som plangente de uma flauta encantada. A sua surpresa foi
tal que se levantou à pressa e dirigiu-se para a sala dos passageiros.
Ficou parado à entrada, deslumbrado com o que os seus olhos viam:
Harutian, o jovem e frágil arménio, grande mágico e perito em todo o
tipo de milagres e prodígios, estava a tocar flauta para a assembleia
dos convidados. Os sons que os seus dedos ágeis arrancavam do
instrumento acalmavam os corações ansiosos dos peles-vermelhas e
dissipavam os seus temores. O som da flauta era um bálsamo para as
suas almas. Isto não tem nada de extraordinário, visto que o frágil
Harutian tinha ele próprio sido salvo pelos meninos de coração de
oiro há uns anos atrás, quando os turcos do Turquistão assaltaram a
sua aldeia nos montes da Arménia; sendo o único habitante da aldeia
a salvar-se, tal como o relata aos nossos dedicados leitores a
narrativa intitulada «Os Meninos de Coração de Oiro em Socorro dos
Filhos da Arménia», o jovem Harutian compreendia melhor do que
ninguém o que se passava nos corações dos novos viajantes. Enquanto
tocava, o rosto de Serguei, que se erguia ali tal uma sentinela,
ensombrou-se de repente, como se uma nuvem pesada tivesse passado
por cima dele. Agarrou no corno ótico que aumenta as coisas mil e
duzentas vezes e gritou: «Ai, estamos desgraçados! Olhem! Ali, sobre
a face da lua!» Olharam todos e estremeceram de horror. Por sua vez
o chefe, Otto, olhou também, o seu coração parou e ele ficou pálido
como um morto. Paula agarrou-lhe a mão e gritou: «Por amor de
Deus, Otto, o que é que vês?» Mas a língua de Otto ficou paralisada,
como se tivesse papas na boca, e não foi capaz de lhe responder;
apenas a expressão do rosto testemunhava melhor que mil
testemunhos o perigo que os espreitava, e horror dos horrores, que a
morte lhes rondava a porta.  



 
Continua no próximo número de 
Luzinhas  
 
Até para a semana que vem! 
 
Esta foi a história que Momik encontrou no jornal, e, desde o

momento em que começou a copiá-la para o Caderno de Espionagem,
teve a certeza de que se tratava da história mais emocionante e
interessante que alguém jamais escrevera; a página tinha um cheiro de
cerca de mil anos, parecia tal e qual uma página da Tora, as próprias
palavras pareciam palavras da Tora, e ele soube que, ainda que as lesse
mil vezes, não compreenderia realmente tudo, porque para entender
histórias como aquela eram necessários comentários como os de Rashi
1 ou de alguém que compreende verdadeiramente a língua, porque hoje
já ninguém fala assim, para além do avô Anshel. Mas, mesmo sem
perceber, Momik sabia que aquela página era de facto o princípio de
todas as coisas e de todos os livros do mundo, e que tudo o que fora
escrito nos outros livros depois não passava de pálida imitação daquela
página que Momik tivera a sorte de achar, como se acha um tesouro, e
era claro para ele que se a aprendesse saberia tudo, e já nem precisaria
de andar na escola, e nesse mesmo instante começou a aprender a
história de cor, e como, graças a Deus, cabeça é coisa que não lhe falta,
ao fim de uma semana já a sabia toda, e quando ia para a cama recitava
para si próprio «Harutian, o jovem e frágil arménio, grande mágico e
perito em todo o tipo de milagres e prodígios, estava a tocar flauta»,
etc., e também na aula, e pouco a pouco a história impregnou-lhe a
alma e ele não conseguia deixar de pensar no que seria a coisa terrível
que eles tinham visto na lua pelo corno ótico, e às vezes até tentava
inventar um fim para a história, mas ele sabia bem que um final
verdadeiramente bíblico só o avô Anshel era capaz de inventar, mas o
avô Anshel não o fazia. 

O pai e a mãe de Momik decidiram que o avô iria ficar no quarto
pequeno que era da avó Henny, mas, fora disso, ele não se parecia
minimamente com ela. Não era capaz de estar nem meio minuto
quieto, e mesmo quando dormia estava sempre a virar-se e a falar e a
esbracejar. Viram logo que era impossível fechá-lo em casa, porque ele
desatava a chorar e a gritar, e por conseguinte deixaram-no andar à



vontade. De manhã, quando o pai e a mãe iam para o quiosque da
lotaria e Momik para a escola, o avô Anshel andava para cá e para lá
ao longo da rua e, quando estava cansado, sentava-se no banco verde
em frente da leitaria de Bela a falar sozinho. Morou precisamente
cinco meses em casa de Momik e dos pais e depois desapareceu. Na
semana em que chegou, Momik começou a desenhá-lo para a sua
coleção de selos com o emblema do Reino, e por baixo do desenho
escreveu (em honra do avô) as seguintes palavras: «Anshel
Wasserman. Escritor judeu morto no Holocausto.» Bela trazia-lhe um
chá fraco e lembrava-lhe delicadamente que medarf pishen , é preciso
urinar, senhor Wasserman, e levava-o como a uma criança à casa de
banho dela. Bela é mesmo um anjo do céu. O marido, Hezkel Markus,
morreu há montes de anos, deixando-a só com Yehoshua, uma criança
difícil e meio meshuguene , meio maluca, e ela sozinha, com aqueles
dez dedos que Deus lhe dera, fizera dele um oficial superior do
exército, um licenciado. Para além de Yehoshua, Hezkel deixou-lhe
igualmente em herança o pai, o velho Aharon Markus, que – zol er
zein guezunt und stark , que se conserve saudável e forte – estava
doente e fraco, não sabia bem a quantas andava e quase nunca saía da
cama. Bela, que tinha sido uma rainha para Hezkel, que nem num copo
a deixava tocar, nem por um segundo pensou em ficar em casa de
braços cruzados depois da morte do marido, e foi logo trabalhar para a
pequena mercearia a fim de não perder os clientes fiéis, e até
conseguiu ampliá-la e acrescentar mais três mesinhas, e instalar uma
máquina de gasosa e outra de café, e lá estava ela de pé, de manhã à
noite, a suar sangue, só o travesseiro sabe as lágrimas que verteu, mas
Yehoshua nunca foi dormir com fome, e o trabalho não mata ninguém,
como se sabe. 

Na leitaria, Bela servia pequenos-almoços leves e especiais e
almoços caseiros para paladares requintados. Momik lembrava-se
perfeitamente das palavras, porque fora ele quem escrevera a ementa
três vezes (havia três mesas), e desenhara nela pessoas gordas e
sorridentes por terem comido tão bem. Na leitaria havia também bolos
caseiros, mais frescos que Bela, como ela dizia a quem lhe perguntava,
mas o problema é que eram bem poucos os que perguntavam, porque
quase ninguém vinha à leitaria. Apenas os operários marroquinos que
trabalhavam na construção dos novos blocos residenciais de Beit



Mazmil vinham às dez da manhã comprar uma garrafa de leite, pão e
iogurtes, bem como alguns clientes fiéis da rua, e Momik, claro está.
Mas ele não tinha dinheiro. Os outros não vinham, porque por esse
tempo já tinham construído no centro comercial um supermercado
moderno, onde quem fizesse compras no valor de trinta liras recebia
como prémio um conjunto de bases em cortiça para taças de chá, como
se eles estivessem habituados a beber chá em taças sobre bases, em
casa da marquesa, e agora precipitam-se todos para lá, até parece que
vão lá achar ouro e não peixe fumado e rabanetes, e também porque
recebem todos à entrada um carro em metal, e podem passear com ele
para lá e para cá, e ser levados de carrinho, dizia Bela sem grande
raiva. Sempre que ela falava do supermercado, Momik corava e
desviava os olhos – ia lá de vez em quando ver as luzes e as coisas que
lá havia para comprar, as máquinas registadoras que apitavam, e como
apanhavam as carpas no aquário –, mas Bela não se importava nada
que os clientes a tivessem abandonado. Era o que ela dizia e dizia
ainda, de qualquer maneira, mais rica ou mais pobre, o que é que tem,
diz-me lá, o Rockefeller come porventura dois almoços? E o
Rothschild dorme em duas camas? Não, o que a preocupava era o ócio
e o tédio, e se as coisas continuassem assim, ela até estava disposta a
trabalhar nas limpezas, tudo menos estar sentada sem fazer nada, e o
que é que ela podia fazer, a Hollywood decerto que já não iria este ano,
provavelmente por causa das pernas, e Marilyn Monroe podia
continuar a dormir descansada com o seu novo marido judeu. Bela
costumava ficar sentada o dia inteiro a uma das mesinhas vazias, a ler
o jornal Para a mulher e o Yediot Aharonot , o jornal da tarde, e a
fumar cigarros Savion uns a seguir aos outros. Não tinha medo de nada
nem de ninguém e dizia sempre o que pensava, como aos inspetores da
Câmara que vieram para expulsar o Max e o Moritz do armazém, e a
quem ela falou de um modo que eles nunca mais esquecerão, pois ela
nem de Ben-Gurion tinha medo, e quando se referia a ele, chamava-lhe
«o ditadorzinho de Plonsk», mas não falava sempre assim, pois é
preciso não esquecer que ela, tal como todos os adultos que Momik
conhece, veio do país a que chamam Lá, sobre o qual não se deve falar,
pensa-se nele apenas no fundo do coração, e solta-se um krekhtz , um
suspiro comprido, aiiiiiiiiii, é assim que todos eles fazem, mas apesar
de tudo Bela é um pouco diferente, foi por ela que Momik ouviu uma



série de coisas importantes sobre esse país, e embora ela também não
possa naturalmente contar-lhe todos os segredos, fez algumas alusões à
casa que os país dela tinham Lá, e foi ainda por ela que Momik ouviu
pela primeira vez falar da Besta nazi. 

Bom, é preciso que se diga que no princípio Momik pensava que
Bela se estava a referir a um monstro imaginário ou a um dinossauro
gigante que existira no passado e de quem todos tinham medo. Mas
não teve coragem de perguntar o que era nem como era. Então, quando
o avô novo chegou, e os pais ficaram ainda mais infelizes, gemiam e
gritavam à noite mais do que antes, e ele já não podia suportar aquilo,
Momik decidiu perguntar outra vez a Bela, e ela respondeu-lhe num
tom amargo que havia umas quantas coisas que, graças a Deus, um
menino de nove anos não precisava de saber, e abrindo-lhe com os
dedos nervosos o botão de cima da camisa, disse que quase lhe faltava
o ar de o ver assim, mas Momik teimou e perguntou-lhe por palavras
bem claras que espécie de animal era precisamente a Besta nazi (pois
sabia muito bem que já não existiam animais imaginários e muito
menos dinossauros), e então Bela tirou uma longa fumaça do cigarro,
que esmagou depois com força no cinzeiro, soltou um krekhtz , olhou
para ele, apertou os lábios e não disse nada, mas sem querer saiu-lhe
uma coisa, e disse que a Besta nazi podia surgir de qualquer animal
desde que lhe dessem o tratamento e a comida adequados, e a seguir,
com os dedos a tremer, acendeu imediatamente outro cigarro, e Momik
compreendeu que não conseguiria extrair dela mais nada, pelo menos
por esta vez, e saiu para a rua com a cabeça cheia de pensamentos, a
arrastar a pasta pela calçada molhada e a abotoar distraidamente o
botão de cima da camisa, e então parou e olhou para o avô Anshel que,
como de costume, estava sentado no banco verde do outro lado da rua
estreita, mergulhado em si próprio e a esbracejar contra um ser
invisível que não lhe dava tréguas, mas o mais curioso é que o avô já
não estava sozinho no banco. 

De facto, nos últimos dias e sem que fizesse nada por isso, o avô
começou a atrair a si toda a espécie de pessoas. Em particular aqueles
velhos em que ninguém reparava na rua, e se reparavam faziam o
possível por não lhes falar, Ginzburg e Zeidman, por exemplo, que
vinham para junto dele e o observavam de perto, e Zeidman começava
logo a fazer os mesmos gestos do avô, porque repete sempre o que vê



fazer aos outros, e vinha também Yedidia Munine, que dormia na
sinagoga deserta em companhia de todos os santos mártires. Yedidia
Munine é aquele que anda com as pernas abertas por causa da hérnia, e
usa dois pares de óculos, um sobre o outro, um para o sol e o outro
para ver, e as crianças estão proibidas de se aproximarem dele porque é
indecente, mas Momik sabe que Yedidia é um serumano bom, e que a
única coisa que deseja na vida é amar alguém de uma família boa e
respeitável, e fazer-lhe filhos como só ele sabe fazer, e é por isso que,
todas as sextas-feiras, Momik lhe corta em segredo do jornal de Bela
os anúncios matrimoniais da célebre casamenteira moderna, a senhora
Esther Levin, primeira especialista no país em relações com turistas
estrangeiros, mas Deus nos livre que alguém saiba disso. Bom, depois
veio também para a rua Aharon Markus, o pai do Hezkel da Bela, que
ninguém via há dez anos e por quem já todos diziam Kadish , e eis que
afinal está vivo, com bom aspeto e bem vestido (está visto que Bela
não o deixaria sair para a rua vestido como um maltrapilho), a única
coisa é que a cara, Deus nos proteja, está sempre a torcer-se e a
contorcer-se em mil e uma caretas esquisitas que mais vale não ver. E
veio também a senhora Hannah Zeitrin, que o marido alfaiate
abandonara, maldito seja, deixando-a viúva de um homem vivo, é por
isso que ela está sempre a gritar, e ainda foi uma sorte terem começado
a chegar as indemnizações 2 , pois de outra forma ela morria à fome,
Deus nos livre, porque o alfaiate, psia krew , filho da mãe, não lhe
deixou nem uma migalha de pão, levou tudo com ele, o sacana, e a
senhora Zeitrin é uma mulher muito boa, mas é também uma puta que
tem relações sexuais com os schvartzim , os pretos – a schvartz yor oïf
ir, que tenha um ano negro, como diz a mãe sempre que ela passa –,
pois bem, é literalmente isso que a senhora Zeitrin faz com Sasson
Sasson, o guarda-redes da equipa do Hapoel Jerusalem, e com Victor
Arussi que é motorista de táxi, e ainda com Azura que tem um talho no
centro comercial, e cujos cabelos estão sempre cheios de penas, e
parece realmente um homem bom que não tem relações sexuais, mas
todos sabem que tem. No começo, Momik tinha um ódio de morte a
Hannah, e jurara a si próprio que só casaria com uma rapariga de uma
família boa e respeitável, como nos anúncios da casamenteira Esther
Levin, que gostasse dele pela sua beleza, inteligência e timidez, e
nunca uma puta, mas quando ele uma vez disse qualquer coisa sobre



Hannah a Bela, esta zangou-se e disse que Hannah era muito infeliz, e
que se devia ter compaixão por ela, como se deve ter por toda a gente,
e que Momik não sabia nem metade do que acontecera a Hannah Lá, e
que ela estava longe de sonhar que viria a acabar assim, todos
começam por ter muitos sonhos e esperanças, foi o que disse Bela, e
então Momik começou a olhar para Hannah de maneira diferente, e viu
que ela era de facto uma mulher bastante bonita, com a sua peruca
loira comprida, como os cabelos de Marilyn Monroe, o rosto vermelho
e grande com um buçozinho giro e as pernas inchadas e cobertas de
ligaduras; na verdade era bastante porreira, a única coisa é que odiava
o corpo dela, estava sempre a coçá-lo e a chamar-lhe o meu forno e a
minha desgraça, e foi Munine quem explicou a Momik que ela estava
sempre a gritar porque precisava de acasalar a toda a hora, caso
contrário sabe-se lá o que poderia fazer, e por isso é que o alfaiate
fugira, porque não era de ferro, e além disso tinha um problema de
cornos, e sobre isso também havia que interrogar Bela; todas estas
histórias preocupavam um pouco Momik, pois o que poderia acontecer
se nenhuma das relações de Hannah estivesse disponível e ela visse
Momik a passar na rua? Mas, graças a Deus, tal não aconteceu, e há
que dizer ainda que, para além do seu corpo, a senhora Zeitrin também
tem raiva a Deus, faz-Lhe todo o tipo de gestos feios, grita e insulta-O
em polaco, o que ainda vai, mas também em iídiche, o que é pior pois
Ele decerto percebe. Está sempre a desafiá-Lo a que ouse vir mostrar-
Se diante de uma mulher simples de Dynow; de qualquer maneira, Ele
ainda não ousou, mas sempre que ela começa a gritar e a correr ao
longo da rua, Momik vai logo para a janela para não perder o encontro,
pois será possível que Deus não reaja perante tais insultos, que, para
além do mais, toda a gente ouve; que diacho, será de ferro? Não vê que
a senhora Zeitrin começou ultimamente a rondar o banco, a sentar-se
ao lado do avô, delicadamente, como uma bubale , uma bonequinha,
embora continuando sempre a coçar o corpo todo, mas em silêncio,
sem gritar nem brigar com ninguém, porque até ela sentiu bem lá no
íntimo que o avô é um homem muito gentil. 

Momik é tímido de mais para vir para ao pé deles, por isso vai-se
aproximando devagarinho, a arrastar a pasta pelo passeio, até que, de
repente, como por acaso, se encontra mesmo junto ao banco e
consegue ouvir o que eles dizem em iídiche, um iídiche um pouco



diferente do dos pais, mas ele percebe tudo: O nosso rabi, murmura o
pequeno Zeidman, era tão sábio que os maiores doutores diziam que
ele tinha dois cérebros! E Yedidia Munine diz: Hum! (é uma espécie
de som que eles estão sempre a fazer), o nosso rebelé , o nosso rabi,
em Neustadt, chamavam-lhe Yanuka, também ele nebech , coitado, Lá
ficou, não quis deixar escritos os seus comentários, nu , mesmo os
maiores hassidim nem sempre o faziam, mas sabem o que aconteceu?
Pois vou contar-vos o que aconteceu: houve três casos nos quais o
rebelé , bendita seja a sua memória, deve ter reconhecido sinais do
Céu! Está a ouvir, senhor Wasserman? Do Céu! E na praça da nossa
terra, em Dynow, diz a senhora Zeitrin sem mais nem menos, para o
boneco, o monumento de Jagelon tinha uma altura de cerca de
cinquenta metros, todo em mármore! Mármore importado! 

Momik fica de boca aberta, tal é a sua excitação! Pois não há dúvida
que eles estão a falar livremente do país de Lá! Chega a ser perigoso
eles falarem daquela maneira, mas ele tem de aproveitar a ocasião e
fixar tudo muito bem, e precipitar-se depois para o quarto para registar
tudo no tal caderno, e desenhar, pois há coisas que é melhor desenhar.
Tal é o caso, por exemplo, quando eles falam de uma série de lugares
no país de Lá, que ele pode desenhar no atlas secreto que está a
preparar. Já pode desenhar a montanha de que o senhor Markus fala,
uma montanha enorme que existia Lá, talvez a segunda mais alta do
mundo, a que os goyim chamavam montanha dos judeus, e que era
realmente uma montanha mágica, pode crer, senhor Wasserman, se
achasse lá alguma coisa, essa coisa desaparecia antes de você chegar a
casa, era mesmo assustador de se ver! Schreklich ! Terrível! E a
madeira que cortasse lá naquela montanha não ardia! ardia, mas não se
consumia! Eis o que diz o senhor Markus, enquanto o rosto passa
rapidamente por todo o tipo de caretas, que é melhor não ver, mas o
senhor Munine puxa o avô Anshel pela manga do casaco, como uma
criança a puxar pela mãe, e diz, isso não é nada, senhor Wasserman, lá
em Neustadt tínhamos um tal Weintraub, Shaya Weintraub, era como
se chamava. Um rapaz jovem. Um tsutsik , um fedelho. Mas que
génio! Até em Varsóvia era conhecido! Recebera uma bolsa especial
do Ministério da Educação! Imagine que até os polacos lhe deram uma
bolsa! Agora, escute bem, diz o senhor Munine, enfiando a mão no
bolso, bem fundo, como é seu costume (está à procura do tesouro que



todo o pobre pode encontrar, diz Bela), se por exemplo perguntasse a
esse Weintraub em Tamuz, o mês de Tamuz, sim, diga lá, Shaya,
quantos minutos faltam, se Deus quiser, até à festa de Pessach do ano
que vem, minutos, disse! Não são dias, nem semanas, está bem? Ele
dava logo a resposta certa, como um robô; sem querer comparar, era
bom que conseguíssemos casar os nossos filhos assim, senhor
Wasserman! A senhora Zeitrin para um momento de se coçar, de
levantar a saia e de arranhar as pernas até lá cima, olha para Munine
com um ar de troça e pergunta, esse tal Weintraub não tem, Deus nos
livre, uma cabeça comprida como uma espiga de milho? E depois não
foi para Cracóvia? O senhor Munine, subitamente embaraçado,
responde com uma voz fraca, sim é ele mesmo, um génio sem par… e
então Hannah Zeitrin atira a cabeça para trás com um riso que chia
como as suas arranhadelas, e diz, pois fique a saber que ele se tornou
um especulador da bolsa e que desceu bem baixo. Génio! Essa é boa! 

Continuavam naquilo, a falar sem parar e sem se escutarem uns aos
outros, numa cantilena que a Momik soava conhecida, embora não se
lembrasse de onde, pronunciando sem o menor cuidado todas as
palavras de Lá, as palavras de passe mais secretas, falavam do distrito
de Lvov, da região de Bzjozov, da antiga feira de gado, do grande
incêndio do Kloiz , do serviço militar e dos empenhos que tinham
conseguido, dos convertidos por despeito, de Feiga Leah, a vermelha,
e de Feiga Leah, a preta, e do Golden Bergel , a colina de ouro nas
proximidades da aldeia de Zeidman, onde o rei da Suécia tinha
mandado enterrar vasilhas de ouro na sua fuga perante o exército
russo, ah, e Momik engolia em seco e fixava tudo, para isso tem ele
uma cabeça inteligente, uma cabeça de alter kop , sem dúvida, bom,
talvez ainda não esteja ao nível de Shaya Weintraub, que é um
verdadeiro robô, mas Momik é capaz de dizer a qualquer momento
quantas aulas de ginástica faltam até às férias grandes, e quantas horas
de aulas (e minutos), para não falar das outras coisas que ele sabe
fazer, e das suas profecias, porque Momik é realmente quase um
profeta, uma espécie de mágico Yotam ou coisa no género, capaz de
adivinhar, por exemplo, quando é que vai ser o pontosurpresa de
aritmética, e de facto, no dia em que a professora Aliza entrou na sala
e disse, arrumem os vossos cadernos e peguem numa folha, se fazem
favor, os miúdos olharam para Momik assarapantados de todo, mas



esta era uma profecia fácil, porque já há três meses quando o pai fora
ao hospital Bikur Holim para o exame periódico do coração houvera
um ponto como aquele, e Momik fica sempre um pouco tenso quando
o pai vai fazer o tal exame, e por isso lembrou-se, e na vez seguinte
quando o pai foi ao hospital, houve também um ponto, e depois
Momik já foi capaz de adivinhar por si que na segunda-feira daí a
quatro semanas haveria um ponto, uma coisa que os outros miúdos não
conseguem topar, pois para eles quatro semanas é demasiado tempo
para fazerem cálculos, e pensam que Momik é realmente um mágico,
mas quem tem um Caderno de Espionagem e assenta nele tudo o que
acontece sabe que uma coisa que aconteceu uma vez acontece
certamente mais vezes, e é assim que ele consegue dar a volta ao miolo
dos miúdos com as suas previsões exatas e dignas de um espião, sobre
a coluna de tanques que passa ao lado da escola na estrada de Malcha,
de vinte e um em vinte e um dias, às dez da manhã, e consegue
adivinhar igualmente (o que o assusta um pouco) quando é que a cara
da professora Neta vai voltar a encher-se daquelas borbulhas feias e
esquisitas, mas estas são apenas as profecias fáceis e um pouco
estúpidas, está claro, uma espécie de truques de magia para fazer com
que os miúdos o respeitem um pouco e não estejam sempre a chateá-
lo, pois as verdadeiras profecias guarda-as ele para si, e não pode falar
delas a ninguém, como por exemplo a espionagem secreta sobre os
pais, e todo o trabalho de investigação para reconstituir como num
puzzle o país de Lá, que desapareceu para toda a gente, o que lhe dá
imenso trabalho, e ele é a única pessoa no mundo que pode fazê-lo,
porque só ele é capaz de salvar os pais dos seus medos, dos seus
silêncios, dos seus suspiros e da maldição, coisas que ainda pioraram
desde que o avô Anshel veio viver com eles e sem querer lhes trouxe à
memória o que eles se esforçavam por esquecer e calar. 

É claro que Momik também pretendia salvar o avô Anshel, só que
ainda não sabia como havia de o fazer. Já tinha tentado vários
métodos, mas até agora nada resultara. No princípio, quando ficava
sozinho com ele e lhe servia o almoço, dava umas pancadinhas na
mesa, como quem não quer a coisa, tal como tinham feito os presos
Rafael Blitz e Nahman Farkas quando planeavam fugir da prisão. Ele
não sabia bem se aquelas pancadinhas queriam dizer alguma coisa,
mas tinha a sensação ou, mais exatamente, a esperança de que aquele



que se encontrava dentro do avô lhe respondesse. Mas não aconteceu
nada. A seguir tentou decifrar o código secreto inscrito no braço do
avô. Já uma vez tentara fazer o mesmo com os códigos do pai, de Bela
e da tia Itka, mas também não resultara. Aqueles números davam com
ele em doido, porque não tinham sido escritos com tinta e não saíam
com água, nem com cuspo. Momik tentou tudo quando lavou as mãos
do avô, mas o número lá continuava, e daí que tivesse começado a
pensar que o número talvez não tivesse sido escrito por fora mas por
dentro, o que o levou a ficar ainda mais convencido de que havia
alguém dentro do avô, e se calhar dentro dos outros também, e era
assim que eles pediam ajuda; Momik puxava pela cabeça para tentar
compreender o que é que poderia ser, e apontou no caderno o número
do avô ao lado dos do pai, de Bela e de Itka, e procedeu com eles a
todo o tipo de cálculos, vinha mesmo a calhar porque estavam a
aprender na aula gematria, o estudo do valor numérico das letras do
alfabeto, e está-se mesmo a ver que Momik foi o primeiro a topar
aquilo, e logo que chegou a casa pôs-se a traduzir os números em
letras, de várias maneiras, mas aquilo também não deu nada, apenas
umas palavras esquisitas que ele não entendia, mas não desistiu, era o
que mais faltava, e uma vez, no meio da noite, teve uma ideia à
Einstein, lembrou-se que havia umas coisas que se chamam cofres,
onde as pessoas ricas guardam o dinheiro e os diamantes, e que só se
abrem quando se rodam sete fechos segundo uma ordem especial
secreta, e podem apostar que Momik passou metade da noite a fazer
cálculos e tentativas, e no dia seguinte logo depois de voltar da escola
e de ir buscar o avô ao banco da rua e de lhe servir o almoço, sentou-se
em frente dele e, com uma voz grave e importante, começou a recitar-
lhe toda a espécie de combinações dos números escritos no braço dele.
Fê-lo num tom que fazia lembrar os locutores da rádio a anunciarem o
número da lotaria premiado com a sorte grande de trinta mil libras, e
com a estranha sensação de que, dum momento para o outro, o avô ia
abrir-se completamente, abrir-se ao meio e a todo o comprimento,
como uma ervilha, e de lá de dentro saltaria um avô pintainho, um avô
pequenino, brincalhão, bonzinho e amigo das crianças, mas isso não
aconteceu, e Momik ficou subitamente triste, levantou-se e dirigiu-se
ao avô, abraçou-o com força, e sentiu como ele estava quente, um
verdadeiro forno, e nesse momento o avô parou de falar sozinho,



calou-se durante cerca de meio minuto, a cara e as mãos ficaram
quietas, e foi como se estivesse à escuta do que se estava a passar
dentro dele, mas, como se sabe, não consegue parar durante muito
tempo. 

 
 
Então Momik começou a pôr em prática métodos de investigação

sérios e sistemáticos, que é uma coisa em que ele é perito. Quando
estava sozinho em casa com o avô, punha-se a andar atrás dele com
um caderno e uma caneta e, com uma paciência de santo, escrevia no
caderno em letras hebraicas a algaraviada do avô. Bom, é claro que
não escrevia tudo, era o que mais faltava, apenas aquilo que lhe
parecia mais importante, toda a espécie de sons que o avô estava
sempre a fazer, e passados alguns dias constatou uma coisa curiosa, ou
seja, que o avô não dizia disparates, mas contava de facto uma história
a alguém, como Momik pensara desde o início. Procurou lembrar-se
do que a avó Henny lhe contara acerca de Anshel (há muito tempo,
quando Momik ainda não compreendia verdadeiramente as coisas e
ainda não era uma alter kop , e podia-se revelar-lhe coisas sobre Lá), e
só conseguiu lembrar-se que ela dizia que o avô também escrevia
poesias para adultos, e que tinha uma mulher e uma filha e que ambas
tinham morrido Lá, com eles, e tentou mesmo descobrir alguns
indícios no fragmento que lera no jornal antigo, mas não descobriu
nada. Foi então à biblioteca da escola e perguntou à bibliotecária, a
senhora Guvrin, se tinha algum livro do escritor Anshel Wasserman, e
ela olhou para ele por cima dos óculos e disse que nunca tinha ouvido
falar em tal escritor, e que os conhecia todos. Bom, Momik não disse
nada, mas sorriu para si próprio. 

Foi ter com Bela e contou-lhe a descoberta (que o avô contava uma
história), ela olhou para ele com uma expressão que não lhe agradou
nada, com uma certa piedade, abanou a cabeça várias vezes, abriu-lhe
o botão de cima da camisa e disse, desporto, ingale , filhinho, também
é preciso tratar do corpo, olha como estás pálido e magrinho, estás
mesmo um fertl of , um franganito, assim não te levam para o exército,
mas Momik insistiu repetindo que o avô Anshel contava uma história.
Aliás, a avó Henny também costumava contar muitas histórias, quando
ainda tinha a cabeça fresca, e Momik ainda se lembra perfeitamente da



voz característica com que ela as contava e da forma como arrastava as
palavras, e de como a barriga dele se contraía, e do suor estranho que
lhe inundava a palma das mãos e a dobra dos joelhos, e é isso
precisamente o que lhe acontece agora, quando o avô fala. Enquanto
explicava a Bela, percebeu de repente que o avô, coitado, estava
encerrado na sua história como o camponês de rosto triste e boca
aberta num grito que os tios Itka e Schimek tinham trazido da Suíça,
que passava a vida inteira dentro da bolinha de vidro, onde, quando a
agitavam, caía neve, e que o pai e a mãe tinham colocado em cima do
aparador da sala, e não conseguindo suportar a visão daquela boca
escancarada, Momik acabou por partir a bola de vidro e libertar o
camponês. Entretanto, Momik ia continuando a escrever no Caderno
de Espionagem – no qual astuciosamente escrevera «Caderno de
Geografia» –, as palavras sem nexo do avô e, pouco a pouco, começou
a extrair aqui e ali algumas palavras, como, por exemplo, «herneigel»
ou «scheherazade», mas a Enciclopédia Hebraica não dizia nada sobre
elas, e então Momik perguntou a Bela, como quem não quer a coisa, o
que era «scheherazade», e ela, toda contente por pensar que ele já não
estava interessado no país de Lá, disse que ia perguntar ao filho
Yehoshua, o major, e dois dias depois disse a Momik que
Scheherazade era uma princesa árabe que vivia em Bagdade, o que era
muito estranho, pois quem lê os jornais sabe muito bem que em
Bagdade não vive princesa nenhuma, apenas o príncipe Kassem, psia
krew , que nos odeia como todos os goyim , malditos sejam, mas
desistir não é palavra que faça parte do vocabulário de Momik, que
tem uma paciência de elefante, e sabe que tudo o que hoje nos parece
misterioso, assustador e pouco claro pode vir a tornar-se
completamente transparente, é tudo uma questão de lógica, há uma
explicação para tudo, é assim na aritmética e em todas as coisas, mas
enquanto a verdade não vem ao de cima, há que continuar a fazer as
coisas habituais, como se nada fosse, é preciso ir todos os dias à
escola, ficar lá sentado horas, não se ofender com os miúdos que
dizem que ele tem um andar de camelo, assim aos saltos, o que é que
eles percebem, e não ficar vexado quando eles lhe chamam Helen
Keller por causa dos óculos e do aparelho nos dentes, razão pela qual
ele faz os possíveis por não falar muito, e também não se deixar levar
por eles quando eles vêm ter com ele com falinhas mansas para que



lhes diga quando vai ser o ponto surpresa de aritmética, e não esquecer
o esquema com Leizer, o bandido, que todas as manhãs lhe surripia a
sandes, e depois há ainda que vencer o caminho entre a escola e a casa,
coisa que, como se sabe, só se pode fazer através de cálculos, porque
do portão da escola até ao quiosque da lotaria são precisamente, nem
mais nem menos, setecentos e setenta e sete passos, e lá estão os pais
dele, quase em cima um do outro sem trocarem uma palavra durante
todo o dia, e veem-no chegar ao longe, quando ele aparece ao fundo da
rua, para isso têm eles um faro especial, e quando ele chega ao pé
deles, a mãe vem ter com ele e dá-lhe a chave de casa. A mãe é muito
baixinha e gorda, parece um pouco um saco de farinha, molha os
dedos com cuspo e penteia-lhe os cabelos, a este Motl 3 , filho de Peisi,
o cantor de sinagoga, para não ter um ar tão desleixado, limpa-lhe uma
nodoazinha aqui ou ali na cara ou na manga, que Momik sabe muito
bem que lá não está, mas ela gosta de lhe tocar e ele, pobre órfão,
espera pacientemente, sem se mexer, à mercê das unhas e dos dedos
dela, olhando inquieto para os olhos dela, pois no caso de estarem
doentes não lhes darão o certificado para entrar na América, e a mãe,
que está longe de pensar que agora é a mãe de Motl, diz-lhe baixinho e
depressa, já não posso mais com o teu pai, já não posso suportá-lo,
nem aos seus krekhtzim , suspiros, parece um velho de noventa anos, e
olha rapidamente para trás, para o pai, que continua parado a olhar
para o ar, como se nada fosse, e diz a Momik, há uma semana que não
se lava, o fedor é tanto que já ninguém vem comprar lotaria, há dois
dias que não vem ninguém, para além dos permanentes, por que carga
de água é que a lotaria nacional há de manter aqui o quiosque se não
há clientes, e depois de onde é que nos virá o dinheiro para comer,
podes dizer-me. E a única razão por que ela fica ali o dia inteiro colada
a ele como duas sardinhas é porque não se pode confiar nele em
questões de dinheiro, ainda é capaz de vender lotaria com desconto, e
também para que não lhe dê algum ataque de coração por causa dos
malandros, diabo seja cego, surdo e mudo, porque é que Deus me
castiga desta maneira, e não me mata já, em vez de estar a dar cabo de
mim aos poucos, pergunta ela e cala-se, com o rosto completamente
prostrado, mas, quando levanta os olhos para ele, estes tornam-se, por
momentos, jovens e bonitos, sem medo nem raiva contra ninguém,
bem pelo contrário, é como se estivesse a fazer olhinhos a Momik para



ele lhe sorrir, para ser o seu menino, e os olhos iluminam-se-lhe, mas
não dura mais do que meio minuto. Momik nota a mudança nos olhos
dela, e Motl segreda-lhe com ternura, numa voz cheia de compaixão,
já chega, mãe, nu , não chores mais, o senhor doutor disse que não
deves cansar os olhos com as lágrimas, fá-lo por nós, mãe! E Momik
jura para si que há de morrer na tumba negra de Hitler se não
conseguir arranjar a pedra verde que cura as doenças dos olhos e, se
calhar, outras maleitas também, e agarra-se com força a estes
pensamentos para não ouvir os malandros do segundo ano do ciclo que
estão a uma distância prudente do seu gordo pai a gritar: «Lotaria dá
massa, lotaria dá troco, a lotaria faz do pobre um porco.» É uma
espécie de cantilena deles, mas Momik e a mãe não ouvem nada, e
Momik vê que o pai, aquele César gigante e triste, também não ouve,
está a olhar fixamente para as grandes manápulas. Não, nenhum dos
três ouve aquela malta, porque só querem ouvir a sua língua secreta, o
iídiche, e em breve até a bela Marilyn Monroe poderá falar com eles,
porque casou com o senhor Miller, que é judeu, e aprende três novas
palavras em iídiche por dia, e quanto aos outros, que se lixem, ámen!
A mãe continua a tocar-lhe, aqui e acolá, enquanto ele repete para si
sete vezes a palavra mágica «Haimova» 4 , é o que temos de dizer aos
goyim na taberna junto da fronteira, como está escrito no livro de Motl,
filho de Peisi, porque, quando lhes dizemos «Haimova», eles largam
imediatamente o que estão a fazer no momento e obedecem-nos
cegamente, em particular se lhes pedirmos que nos ajudem a entrar
clandestinamente na América, para já não falar de coisas mais fáceis,
tais como tratar da saúde dos malandros da sexta classe, e só por ser
bom é que Momik ainda não mandou contra eles os goyim . 

«Há uma perna de galinha no frigorífico para ti e outra para ele», diz
a mãe, «e tem cuidado com o osso fino, não vás, Deus nos livre,
engoli-lo, e tem cuidado que ele também não o engula. Vigia-o.»
«Bom.» «E atenção ao gás, Schloime, apaga logo o fósforo para não
deitar fogo, diabo seja cego, surdo e mudo.» «Bom.» «E no fim vê
bem se fechaste o botão do gás, bem como a torneira de trás. É a mais
importante.» «Sim.» «E não bebas a gasosa do frigorífico. Ontem vi
que faltava pelo menos um copo na garrafa. Foste tu que a bebeste, e
estamos no Inverno. E logo que entrares em casa, fecha a porta e dá
duas voltas à chave. Em cima e em baixo. Só uma volta não serve de



nada.» «Bom.» «E certifica-te que ele vai dormir logo a seguir ao
almoço, e que não vai andar por aí a passear à chuva. Não tem nada
que procurar lá fora. De qualquer maneira já começaram a dizer que
nós o deixamos andar por aí na rua como um vagabundo.» Continua a
falar sozinha mais um bocado, a verificar com a língua se não lhe ficou
alguma palavra na boca, pois caso tenha esquecido alguma coisa, uma
palavrinha que seja, tudo o que disse não serve de nada, mas ambos
pensam que está tudo bem, que ela não esqueceu nada, e que graças a
isso nada de mau acontecerá a Momik, diabo seja cego, surdo e mudo,
e então a mãe já pode dizer as últimas palavras, que são as seguintes:
«Não abras a porta a ninguém. Não estamos à espera de nenhuma
visita. O pai e eu voltamos, como de costume, às sete, e não precisas
de te preocupar. Faz os trabalhos de casa. Não ligues o aquecedor
mesmo que faça frio. Podes brincar um pouco depois de acabares os
trabalhos, mas não te excites, nem leias de mais, estás a dar cabo dos
olhos. E não brigues com ninguém. Se alguém te bater, vem logo para
aqui.» A voz dela vai-se tornando cada vez mais fraca e longínqua.
«Adeus, Schloime, diz adeus ao teu pai também. Até logo, Schloime.
Tem cuidado.» 

Deve ter sido assim que ela se despediu dele naquela última vez,
quando ele ainda não passava de um bebé no berço real. O pai, que
nesse tempo ainda era imperador e fazia parte de um comando,
chamara o caçador-chefe do reino e, com a voz embargada de
lágrimas, ordenara-lhe que levasse a criança para a floresta para servir
de pasto às aves do céu, como se diz. Era uma espécie de maldição que
pesava sobre todas as crianças que nasciam. Momik ainda agora não a
entende bem. A sorte foi que o caçador teve pena dele e criou-o em
segredo e, passados anos, o jovem Momik regressou incógnito ao
palácio, onde rapidamente viria a tornar-se na eminência parda do
imperador e da imperatriz, bem como no tradutor oficial da corte,
podendo assim proteger facilmente, e sem que ninguém desse por isso,
os infelizes soberanos que o tinham afastado da corte, mas é claro que
isto não passa de fantasia, e Momik é um miúdo realmente científico,
não há melhor do que ele em contas, em todas as quartas classes. Mas
enquanto a verdade não for revelada, ele tem de utilizar a imaginação,
os pressentimentos e toda a espécie de cochichos que se calam quando
ele entra no quarto, como aconteceu quando os pais se sentaram com



Itka e Schimek para falarem sobre as indemnizações pagas pela
Alemanha, e o pai, furioso, disse, e um tipo como eu, por exemplo, que
perdeu Lá um filho, e é por isso que Momik não está assim tão certo
de que as suas fantasias sejam totalmente irrealistas, e às vezes,
quando se sente particularmente triste, consegue voltar a ficar alegre e
excitado só de pensar na felicidade deles todos quando finalmente
revelar aos pais que ele é a criança que eles entregaram ao caçador, vai
ser precisamente como a história de José e dos irmãos. Mas às vezes
imagina uma coisa completamente diferente, e é que aquela criança
que se perdeu era seu gémeo – com efeito, Momik tem um sentimento
muito forte de ter tido outrora um irmão siamês, e que os separaram à
nascença, como no livro Só visto, trezentos casos fabulosos que
assombraram o mundo , e talvez um dia se encontrem e poderão voltar
a unir-se (caso queiram). 

Do quiosque da lotaria, ele segue o seu caminho com um passo
rigoroso e científico, chamam-lhe passo de camelo porque não
percebem que ele fixa os seus passos em função de pontos de
referência secretos e de atalhos que só ele conhece, nem que há uma
série de árvores que ele tem de tocar ao passar, porque imagina que
dentro delas está alguém a quem é preciso mostrar que ele, Momik,
não esqueceu, e depois passa pela lixeira do pátio da sinagoga
abandonada, onde só o velho Munine mora, e que é preciso atravessar
muito depressa, por causa dele e por causa de todos os santos mártires,
que estão impacientes por que alguém os tire da sua santidade e do seu
martírio, dali são precisamente dez passos até à entrada do pátio deles,
já se avista a casa, que é uma espécie de cubo em betão que se ergue
sobre quatro pernas finas e vacilantes, debaixo das quais há um
pequeno armazém. A verdade é que eles deviam ter recebido apenas
um apartamento, e não dois, na casa, mas eles inscreveram a avó
Henny como família à parte, foi o tio Schimek quem lhes disse para o
fazerem, e graças a isso receberam a casa toda só para eles – é um
facto que ninguém mora na outra metade, nem sequer lá entram, mas é
deles, e bem basta o que sofreram Lá – e este governo, cholera ,
merda, enganá-lo é fazer obra de caridade; no pátio há um velho
pinheiro enorme, que não deixa passar a luz do Sol, o pai já desceu
duas vezes com um machado para o derrubar, mas teve medo e voltou
para casa em silêncio, e a mãe enfureceu-se por ele ter dó da árvore e



não do filho que cresce no escuro, sem as vitaminas que vêm do sol.
Momik tem um quarto só para ele, com o retrato do nosso primeiro-
ministro David Ben-Gurion, e uma fotografia dos aviões Vautour, com
as asas desfraldadas como as dos valentes pássaros de aço para
defender os céus do nosso país, só é pena que o pai e a mãe não o
deixem pendurar mais quadros, porque os pregos estragam o gesso,
mas fora as fotografias que, de facto, estragam um pouco, o quarto está
limpo e arranjado, cada coisa no seu lugar, um quarto que é um
exemplo para os outros meninos, se eles viessem. 

É uma rua sossegada, mais precisamente uma pequena travessa só
com seis casas. Está quase sempre calma, para além dos momentos em
que Hannah Zeitrin insulta Deus. E a casa de Momik também é
bastante tranquila. O pai e a mãe não têm muitos amigos. De facto, não
têm mesmo amigos nenhuns para além, naturalmente, de Bela, a casa
de quem a mãe vai todos os sabat à tarde, enquanto o pai fica em casa,
de camisola interior, a olhar pela janela, e ainda para além da tia Itka e
do tio Schimek, que vêm passar uma semana, duas vezes por ano – e
então muda tudo. São pessoas diferentes. Mais parecidas com Bela. E
embora Itka tenha um número no braço, vão ao restaurante e ao teatro,
ouvir Dzigan e Schumacher, os cómicos, e riem sempre tão alto que a
mãe vira a cabeça para os lados, beija rapidamente as pontas dos dedos
e toca na testa, e Itka diz, que mal tem, Gisela, se nos rirmos um
pouco, e a mãe faz um sorriso pateta como quem foi apanhada em
falso e diz, não, até é bom, riam, riam, eu é que sou assim. Itka e
Schimek também jogam às cartas e vão à praia, e Schimek até sabe
nadar. Uma vez, fizeram um cruzeiro de um mês no paquete de luxo
Jerusalém , porque Schimek tem uma grande garagem em Natania, e
sabe muito bem aldrabar o fisco, psia krew , filhos da mãe, e só têm
um pequeno problema, é que não podem ter filhos, porque Itka fez
todo o tipo de experiências científicas quando esteve Lá. 

A mãe e o pai de Momik nunca viajam, nem mesmo dentro do país,
e só uma vez por ano, uns dias depois de Pessach, vão passar três dias
numa pequena pensão em Tiberíades. É um pouco estranho, porque até
chegam a tirar Momik da escola durante esses três dias. Em Tiberíades
mudam um pouco. Não verdadeiramente, mas ficam um pouco
diferentes. Por exemplo, sentam-se no café, e mandam vir gasosa e
bolos para os três. Durante estas pequenas férias, vão uma manhã para



a beira do lago e sentam-se debaixo da sombrinha amarela da mãe que,
na verdade, mais parece um para-sol, todos vestidos com roupas leves.
Besuntam as pernas com vaselina, para não se queimarem, e põem no
nariz uma proteção em plástico branco. Momik não tem fato de banho,
porque é um disparate gastar dinheiro numa coisa que só se usa uma
vez por ano, e as calças curtas chegam bem. Deixam-no correr na praia
só até à linha da água, mas pode ter-se a certeza de que ele sabe melhor
do que todos os selvagens que lá nadam, a profundidade, o
comprimento e a largura exatos do mar da Galileia, e as espécies de
peixes que lá vivem. Nos anos anteriores, quando Momik e os pais iam
para Tiberíades, a tia Itka vinha sozinha para Jerusalém para tomar
conta da avó Henny. Trazia sempre de Natania uma pilha de jornais
polacos e, quando voltava para casa, deixava-os a Bela. Momik
recortava então (principalmente do jornal Przeglad ), as fotografias
dos jogadores de futebol da seleção polaca, tais como Szymkowiak, o
guarda-redes dos saltos de gato, mas no ano em que o avô Anshel
chegou Itka não quis ficar sozinha com ele por ele ser difícil, e
portanto viajaram só os pais, e Momik ficou com a tia e o avô, porque
ele é o único que sabe lidar com ele. 

Foi naquele ano que Momik descobriu que os pais fugiam de casa e
da cidade por causa do Dia do Holocausto. Tinha quase nove anos e
um quarto. Bela chamava-lhe «o benjamim da viela», mas a verdade é
que ele era o único miúdo do sítio. Assim era desde que aqui chegara
pela primeira vez num carrinho de bebé, as vizinhas tinham-se
debruçado sobre ele e exclamado: oi , senhora Neuman, wos far a
mieskeit , que coisa mais feia! E aquelas que ainda sabiam melhor o
que se devia fazer tinham virado a cabeça e cuspido três vezes, para o
proteger de todo o mal que podia haver no corpo delas, como a doença,
e desde então, já lá vão nove anos e um quarto, cada vez que ele passa
na rua mimoseiam-no com aquelas bênçãos e cuspidelas, e Momik
continua sempre delicado e bem-educado, porque sabe bem o que elas
pensam dos outros miúdos da vizinhança, são todos uns malcriados,
uns selvagens e uns schvartzen , e é certo que Momik tem uma grande
responsabilidade perante os adultos que moram na rua. 

Há que dizer ainda que o nome completo dele é Schlomo Efraim
Neuman, em memória deste, e em memória daquele… Se pudessem
tinham-lhe dado uns cem nomes. A avó Henny estava sempre a fazê-



lo. Chamava-lhe Mordechai e Leibele e Schepsele e Mendel e Anshel
e Scholem e Homek e Schlomo-Haim, e foi assim que Momik
aprendeu a conhecê-los todos: Mendel que tinha ido para a Rússia para
ser comunista, nebekh , coitado, e lá desaparecera, Scholem, o
iidichista , que embarcara para a América, e o barco afundara-se, Isser
que tocava violino e fora morto pelos nazis, que o seu nome e memória
sejam varridos, e os pequenos Leibele e Schepsele, que já não tinham
lugar à mesa, a família era muito grande nessa época, e o pai da avó
Henny dizia-lhes que comessem como se comia em casa do fidalgo, e
eles acreditavam e comiam no chão, debaixo da mesa, e Schlomo-
Haim, que veio a tornar-se campeão desportivo, e Anshel-Efraim, que
escrevia poesias tão bonitas e tristes e depois foi viver para Varsóvia e
lá se tornou, nebech , um grande escritor judeu, e todos eles foram
mortos pelos nazis, malditos sejam, que um belo dia atacaram a aldeia,
agruparam todos os que lá se encontravam num pátio ao pé do rio e –
oi , Leibele e Schepsele ficarão para sempre pequeninos a rir debaixo
da mesa, e Schlomo-Haim, que estava meio paralisado e se curou por
milagre, tornando-se um verdadeiro herói como Sansão, será sempre
recordado a exibir os músculos nos Jogos Olímpicos judaicos, tendo
como pano de fundo o rio Prut, e o pequeno Anshel, o mais fraquinho,
que todos temiam que não resistisse ao Inverno, e lhe punham brasas
quentes debaixo da cama para não gelar, olha, aqui está ele na
fotografia, de fato de marinheiro, com um risco cómico no meio da
cabeça, e uns grandes óculos nos olhos sérios, meu Deus, exclamou a
avó Henny, batendo palmas, como te pareces com ele! Costumava
contar-lhe aquelas coisas todas há montes de anos, quando ainda se
lembrava, e quando todos pensavam que ele ainda não tinha idade para
entender, mas, quando a mãe se deu conta de que o olhar dele já não
era o de uma criança embasbacada, disse imediatamente à avó que
parasse com aquilo, e além disso escondeu também o álbum com as
maravilhosas fotografias (parece que o deu à tia Itka). Agora, Momik
tem de fazer um esforço dos diabos para tentar lembrar-se exatamente
do que havia naquelas fotografias e histórias. Qualquer novo pormenor
que lhe vem à memória, mesmo o mais insignificante, regista-o logo.
Porque isto é uma guerra, e na guerra é preciso utilizar tudo o que nos
vem à mão. É o que faz o Estado de Israel na sua luta contra os árabes,
psia krew , filhos da mãe. 



É verdade que, de vez em quando, Bela o ajuda, mas sem grande
vontade, e o principal, tem de o fazer por si próprio. Não lhe tem raiva,
era o que mais faltava, é claro que aqueles que Lá estiveram não lhe
podem dar verdadeiras pistas, e ele também não é capaz de lhes pedir
ajuda de maneira simples e direta. Parece que Lá, no tal reino, havia
toda a espécie de regras de secretismo. Mas Momik não se deixa
intimidar pelas dificuldades e os problemas, porque não tem outro
remédio, pura e simplesmente, e é preciso acabar com aquilo de uma
vez por todas. Nas últimas semanas encheu o Caderno de Espionagem
de linhas aos ziguezagues, porque escreve no escuro, debaixo do
cobertor. Nem sempre sabe muito bem como escrever em hebraico as
palavras que o pai grita todas as noites durante o sono. Na verdade, o
pai tinha começado a acalmar-se um pouco, e quase deixara de ter
pesadelos, mas, desde que o avô chegou, recomeçou tudo. Aqueles
gritos são mesmo estranhos, mas para que servem a lógica, a razão e
Bela? Quando os analisamos à luz do dia, tudo parece muito mais claro
e simples. Foi assim: aquele Reino estava em guerra, e o pai era o
imperador e o chefe militar, membro de um comando. Um dos seus
amigos (provavelmente o seu lugar-tenente) chamava-se Sonder. É um
nome estranho, provavelmente um nome de clandestinidade como se
usava no tempo dos grupos Etzel e Lehi 5 . Viviam todos num grande
campo com um nome complicado. Era lá que eles se treinavam e de lá
partiam para as suas audaciosas operações, tão secretas que ainda hoje
é proibido falar delas. Também havia por lá alguns comboios, mas isso
não é uma coisa muito clara. Se calhar eram como aqueles comboios
de que o seu irmão secreto, Bill, lhe fala, que os índios selvagens
atacavam. É tudo muito confuso. Lá no Reino do pai, também havia
operações grandiosas cujo nome era Aktionen , e às vezes até
organizavam (provavelmente para orgulho dos habitantes do Reino),
maravilhosos desfiles militares, como os do Dia da Independência.
Esquerdo, direito, esquerdo, direito, grita o pai de Momik durante o
sono, links , rechts , grita em alemão, uma língua que Bela recusa
obstinadamente traduzir-lhe até Momik desatar a gritar e então ela
responde, zangada, que é esquerdo, direito, esquerdo, direito. Só isso,
admira-se Momik, então porque é que ela teimava tanto em não
traduzir? A mãe acordava com os gritos do pai, e começava a abaná-lo
e a chorar, nu , então, já chega, Tuvia, shtil , chiu, o menino ouve, Lá



já acabou, estamos no meio da noite, ainda me vais acordar o menino,
Tuvia! Então o pai acorda em sobressalto e começa a lançar grandes
krekhtzen , suspiros, que fazem um ruído semelhante ao de uma
cafeteira a ferver debaixo da torneira; entretanto, no seu quarto,
Momik fecha o caderno debaixo do cobertor e ouve o pai a gemer
tapando a boca com as mãos, e procura uma resposta rigorosa, como o
faria Amos Hacham, o João Sabichão para a questão particularmente
interessante de saber que, se as mãos do pai estão a tocar os olhos e os
olhos continuam a ver como de costume, é porque se calhar a morte se
foi embora das mãos. 

Pois não é possível que ele não toque às vezes na mãe, quando estão
os dois colados um ao outro no quiosque da lotaria. E levava sempre a
avó Henny nos braços para a mesa e de volta para a cama. E é ele
quem lava, todas as quintas-feiras, o avô Anshel, com uma luva e uma
bacia, porque a mãe tem nojo. 

Sim, sim, já sei, estes também vieram de Lá, e deve ser por isso que
ele não pode fazer-lhes mal. E também é preciso não esquecer uma
coisa muito importante: quando o pai vende os bilhetes de lotaria, usa
umas pequenas dedeiras em borracha em cada dedo! 

Para não falar da prova mais científica, que foi o que se deu com as
sanguessugas, daquela vez em que a senhora Miranda Bardugo veio
tratar do pai quando o eczema lhe atacou as mãos. Momik deu voltas à
cabeça a estudar todas as possibilidades, que é o que um investigador
sério deve fazer: uma cafeteira de água a ferver? Porque quem olhasse
para elas, sem saber, poderia pensar que eram umas mãos banais. Ou
papel de vidro, talvez? Ou picos de porco-espinho? Tinha problemas
para adormecer. Há já algum tempo, desde que o avô Anshel chegara,
não conseguia adormecer à noite. Neve carbónica? Uma injeção? 

De manhã, antes do pequeno-almoço (o pai e a mãe saem sempre
antes dele), escreve à pressa mais uma suposição: «Numa investida
frontal, os nossos valentes heróis saíram do campo e apanharam de
surpresa os índios selvagens que, guiados por Meia Vermelha, haviam
atacado o comboio postal. O imperador galopava à cabeça, montado
no seu fiel cavalo, resplandecente de majestade e a disparar em todas
as direções com a sua espingarda. Sonder, que fazia parte do seu
comando, protegia-lhe a retaguarda. O majestoso imperador lançou-me
um apelo, e o seu possante bramido ressoou através das superfícies



geladas.» Momik parou e leu o que escrevera. Estava bem melhor do
que de costume, mas ainda não era suficiente. Faltavam muitas coisas.
Às vezes tinha a sensação de que faltava o principal. Mas era o quê, o
principal? O que escrevia tinha de ter mais força e mais majestade
bíblica, como a página que o avô Anshel escrevera. Mas como? Era
necessário dar mais asas à imaginação. Porque o que quer que Lá
tivesse acontecido, tinha de ser muito especial para que todos se
recusassem a falar disso. Momik começou então a servir-se também do
que estavam a aprender na aula, sobre o general Orde Wingate 6 e os
seus «batalhões da noite», bem como sobre os aviões Super-Mystère
que, sedeusquiser, vamos receber em breve dos nossos amigos e
eternos aliados, os franceses, e até começou a utilizar, nestas fantasias,
a primeira central atómica israelita, em construção nos areais de Nahal
Rubin, bem como o artigo sensaqualquercoisa que vai sair no jornal
Yediot Aharonot , na próxima semana, com as primeiras fotografias da
piscina na qual fabricam realmente a tal coisa atómica! Momik sente
que está a aproximar-se da solução do enigma (tem sempre presente o
que Sherlock Holmes disse um dia num dos seus livros, que o que uma
pessoa é capaz de inventar outra é capaz de descobrir, e por isso ele
sabe que vai conseguir). 

É uma luta pelos seus pais, e pelos outros também. Está claro que
eles não sabem, era o que mais faltava. Ele luta como um partisan , em
segredo, totalmente só. Só para que eles possam finalmente esquecer e
descansar um pouco, e deixar de ter medo pelo menos uma vez na
vida. Encontrou uma maneira, perigosa é certo, mas Momik não tem
medo. Ou antes, tem medo, mas não tem outra solução. Sem se dar
conta, Bela forneceu-lhe o indício mais importante quando falou da
Besta nazi. Foi há imenso tempo, e ele não o entendeu muito bem na
altura, mas quando o avô chegou e ele foi à cave procurar o venerável
jornal com a história, percebeu perfeitamente a alusão dela. Foi então
que Momik meteu na cabeça que havia de arranjar um animal
daqueles, que havia de domesticá-lo, amansá-lo e persuadi-lo a mudar
o seu procedimento, a deixar de torturar toda aquela gente, e a revelar-
lhe de uma vez por todas o que aconteceu Lá naquela terra, e o que é
que ele lhes fez, e há já quase um mês, desde que o avô Anshel
chegou, que Momik está metido neste assunto até ao pescoço, e que,



no maior dos segredos, no pequeno e escuro armazém na cave da casa,
está a criar a Besta nazi. 

 
 
Aquele inverno há de ser recordado durante muito tempo. Não por

causa da chuva que, no princípio, quase não caiu, mas por causa do
vento. O inverno de cinquenta e nove… diziam os antigos de Beit
Mazmil, e nem precisavam de completar a frase. À noite, o pai de
Momik andava pela casa com as gatkes , as ceroulas amarelas, a
espreitarem debaixo das calças e um enorme pedaço de algodão em
cada ouvido, a enfiar papel de jornal nos buracos das fechaduras para
travar o vento que até por ali se infiltrava. A mãe trabalhava na
máquina de costura que Itka e Schimek lhe tinham dado. Bela estava
sempre a arranjar-lhe clientes que lhe traziam capas de edredão para
pespontar e lençóis velhos para remendar, e era assim que entravam
mais uns tostões em casa. Era uma máquina Singer em segunda mão,
e, quando a mãe trabalhava e as rodas giravam e rangiam, Momik
tinha a impressão de que era ela quem fazia acionar o vento e a
temperatura exterior. O pai enervava-se muito com o barulho da
máquina, mas não podia dizer nada, porque também precisava
daqueles tostões, e porque também não queria meter-se com a mãe e
dar azo a que ela se zangasse com ele, e por isso limitava-se a andar
pela casa dum lado para o outro, a suspirar e a ligar e desligar o rádio,
e a dizer vezes sem conta, este vento e o resto, é tudo por causa deste
governo maldito. Votava sempre pelos religiosos, não porque fosse
religioso, longe disso, mas porque tinha raiva a Ben-Gurion por ele
estar no poder, aos sionistas klaliim , gerais, por estarem na oposição, e
a Ya’ari, por ser comunista, psia krew . Dizia que, desde que os
religiosos tinham saído da coligação, o inverno, os ventos e a seca
tinham desabado sobre nós, sinal de que Deus não estava contente com
o que se estava a passar cá em baixo, era o que ele dizia, ao mesmo
tempo que deitava olhadelas ousadas mas prudentes à mãe, que nem
sequer se dignava parar de costurar, e apenas diria para si própria, mas
em voz alta, oikh mir a politikaker , olha o político de merda, Dag
Hammarskjöld. 

Mas Momik andava bastante inquieto, porque sentia que aqueles
ventos davam a volta à cabeça a muitas pessoas com quem



ultimamente tinha feito amizade, e essa sensação não o largava, pois
apesar de não acreditar em tais coisas, o facto é que tudo se tinha
tornado estranho e até um pouco assustador. A senhora Hannah
Zeitrin, por exemplo. Recebeu mais uma parte das indemnizações pelo
ateliê de costura que pertencera à família do alfaiate em Danzig, e em
vez de comprar comida ou de guardar o dinheiro num sapato velho,
gastou tudo em roupas, aza yor oïf mir , tomara eu, que guarda-roupa
ela não deve ter comprado, diz a mãe a Bela, com os olhos a brilhar de
raiva, olha como ela se passeia, aquela sem-vergonha, para lá e para
cá, ufana como o paquete Jerusalém , de que é que ela anda à procura
aqui na rua? E Bela, que é pura como o ouro, e até a Hannah oferece
sempre uma taça de chá, limita-se a rir e a dizer, o que é que isso te
interessa, Gisela, diz lá, foste tu que a puseste no mundo aos setenta
anos, como Sara a Isaac, para te preocupares dessa maneira? Sabes
bem porque é que uma mulher compra peles, não sabes? É para se
aquecer e para fazer arder de inveja as vizinhas. Momik escuta-as e vê
bem que nem Bela nem a mãe percebem o que se está a passar, e que
se ela se quer pôr bonita, não é para irritar a mãe, nem sequer os que
copulam com ela, mas porque tem uma ideia na cabeça, que só ele
sabe qual é, porque ouve sempre com muita atenção o que ela diz para
si própria, quando está sentada no banco com os velhos a coçar-se.
Mas não foi só Hannah Zeitrin que começou ultimamente a exagerar.
O senhor Munine também se tornou ainda mais esquisito do que já era.
E a verdade é que aquilo já tinha começado antes de o avô chegar, mas
nos últimos tempos piorou. A coisa passou-se assim: no princípio do
ano, o senhor Munine ouviu dizer que os russos tinham mandado para
a Lua o Lunik 1, e ficou logo muito interessado pelos assuntos do
espaço, e desde então tem estado numa roda-viva e obriga Momik a vir
contar-lhe todas as novidades sobre os Sputniks, e até lhe prometeu
duas piastras para ouvir em vez dele o programa O que há de novo na
ciência , que passa na rádio aos sábados de manhã, e contar-lhe tudo o
que lá se diz sobre o nosso amigo , é assim que ele chama o Lunik 1,
como se o conhecesse pessoalmente. Com efeito, todos os sábados
depois do programa, lá vai o Momik, esgueira-se através de um buraco
da cerca no pátio da sinagoga abandonada, onde o senhor Munine está
alojado como guarda. Conta-lhe tudo o que se passou no programa, e
Munine dá-lhe um bilhete que preparou na véspera, e no qual está



escrito: «Contra este recibo, darei, se Deus quiser, ao portador, a
quantia de 2 (duas) piastras, depois do santo sabat.» O negócio deles já
dura há algumas semanas sem quaisquer problemas. Quando Momik
traz notícias particularmente boas sobre o espaço e as últimas
descobertas, Munine fica mesmo contente. Curva-se e põe-se a
desenhar na terra, com a bengala, para Momik, a lua com a forma de
uma bola redonda, e ao lado os nove planetas cujo nome conhece de
cor, e junto deles, desenha com o orgulho de um balebos , de um
proprietário, o tal amigo dele, o Lunik 1, que falhou por pouco a Lua e
se transformou, nebekh , no décimo planeta. Munine é multo culto e
explica a Momik tudo sobre foguetes e sobre a força de propulsão, e
sobre um inventor que se chamava Zeliukov, a quem Munine escreveu
um dia uma carta sobre uma ideia que lhe poderia valer o Prémio
Nobel, mas entretanto a guerra rebentou e ficou tudo kaputt , e ainda
não chegou o momento de falar disso, mas quando chegar todos verão
quem é e o que é o Munine, lá inveja têm eles, só inveja, porque nunca
souberam o que é ter uma boa vida, uma verdadeira vida, a felicidade,
sim, não tem vergonha de dizer, essa é a palavra, Momo, a felicidade
deve existir algures, não é? Ah, nu , porque é que te estou a massacrar
a cabeça? Desenhava no pó enquanto falava, e Momik estava em
frente dele, sem perceber nada, a olhar para a pequena careca coberta
pela quipá preta e suja, para as hastes dos dois pares de óculos que ele
prende com um elástico amarelo, e para os pelos brancos e compridos
das faces. Munine tinha quase sempre um cigarro apagado colado ao
canto dos lábios, e desprendia-se dele um cheiro estranho e ácido que
não se parecia com nenhum outro, um pouco como o das alfarrobas
nas árvores, e por acaso Momik até gosta de estar ao pé dele e de sentir
aquele cheiro, e Munine também não se opõe. Uma vez, quando os
americanos enviaram o Pioneer 4, Momik veio contar a Munine antes
mesmo de ir para a escola, e encontrou-o, como sempre, sentado ao sol
num velho banco de automóvel, a gozar o calor como um gato, e ao
lado, em cima de uma página de jornal velho, havia migalhas de pão
molhado para os pássaros a quem ele costuma dar de comer, de forma
que os pássaros já o conhecem e voam atrás dele para onde quer que
ele vá, Munine estava precisamente a ler um livro santo com a
fotografia de uma profetisa nua na capa, e Momik teve a impressão de
já ter visto aquele livro na boutique de Lifschitz no centro comercial,



mas deve ser engano, porque o senhor Munine não se interessa por
essas coisas, e Momik sabe muito bem o tipo de raparigas que ele
procura nos anúncios. Munine escondeu imediatamente o livro e disse:
nu , Momo, que novas nos traz o nosso mensageiro? (falava sempre na
língua dos nossos sábios, de bendita memória). Momik contou-lhe a
notícia do Pioneer 4 e então ele saltou da cadeira, levantou-o nos
braços muito muito alto, abraçou-o com muita força contra os pelos
hirsutos, o casaco que arranha e o cheiro, e ali mesmo, no pátio,
dançou com ele uma espécie de dança esquisita e assustadora, com o
rosto virado para o céu, as copas das árvores e o sol, Momik só tinha
medo que alguém passasse e o visse naqueles propósitos, as duas abas
pretas do casaco de Munine esvoaçavam atrás dele, e não o largou até
perder as forças. Logo que o pousou no chão, tirou do bolso um papel
velho e amarrotado, olhou para os lados para ver se vinha alguém, fez
um sinal a Momik para se aproximar, e Momik, que ainda tinha a
cabeça a andar à roda, aproximou-se e viu que aquilo era uma espécie
de mapa com uma série de nomes escritos numa língua que ele não
conhecia, e muitas estrelas de David pequeninas espalhadas em vários
sítios, e Munine chegou-se mais a ele e soprou-lhe em cheio na cara
«A salvação de Deus virá e os filhos do raio elevar-se-ão às alturas» e,
com a sua mão comprida e velha, fez um gesto de descolagem
impressionante e gritou fiuuuu!!! com tanta força e brutalidade que
Momik, cuja cabeça ainda andava à roda, recuou assustado, tropeçou
numa pedra e caiu, e foi nesse momento que viu, viu realmente com os
próprios olhos, Munine todo preto, sujo e hilariante, descolar em
diagonal em direção ao céu, levado pelo vento, como o profeta Elias
no seu carro de fogo, e nesse momento, um momento que Momik
sabia que nunca-nunca-na-vida havia de esquecer, percebeu que
Munine era realmente um mágico encoberto, como os Lamed-vavim ,
os Trinta e Seis justos, tal como Hannah Zeitrin não era simplesmente
uma mulher, mas uma bruxa, e o avô dele, Anshel, uma espécie de
profeta do passado, que conta o que era uma vez, e se calhar Max e
Moritz e o senhor Markus também tinham funções secretas, e não é
por acaso que se encontram todos aqui, não, eles estão aqui para ajudar
Momik, porque antes de começar a lutar pelos pais e a criar a Besta,
ele nem dava por eles. Bom, é possível que tenha dado, mas a verdade
é que nunca falava com eles, para além de Munine, e fazia sempre os



possíveis por se afastar deles ao máximo, e eis que agora está sempre à
volta deles, ou a pensar neles, no que falam, no país de Lá, que
estúpido foi em não ter percebido isso senão agora, mas a verdade é
que os desprezava um pouco, por causa do ar deles, do cheiro e tudo o
resto, e agora só espera uma coisa, que eles lhe forneçam todos os
indícios secretos que possuem, e que ele consiga decifrá-los todos
antes que aquele vento louco lhes dê a volta à cabeça. 

Quando Momik e o avô voltam para casa à hora do almoço, têm de
andar tão curvados por causa do vento que quase não veem o caminho,
assustam-se com toda a espécie de sons bizarros em várias línguas que
Momik tem a certeza que desde sempre se escondem na casca das
árvores e nas fendas da calçada esburacada, há muito tempo que ali
estão à espreita, e agora este vento forçou-os a sair, e Momik enfia as
mãos no fundo dos bolsos lamentando não ter comido mais no Verão
passado e não ser mais pesado, e o avô vai fendendo o vento com a
ajuda dos seus movimentos loucos, só que às vezes esquece
completamente para onde vai e então para e olha em volta, estende a
mão como uma criança à espera que alguém o leve, este é um
momento bastante perigoso, porque o vento pode aproveitar a ocasião
e arrebatá-lo, mas Momik tem reflexos de guarda e chega sempre a
tempo de agarrar o avô antes de o vento o levar, e de lhe agarrar com
força a mão, que é tão suave no interior, e de continuarem a avançar
juntos, e dir-se-ia que o vento só esperou por isso para começar a
soprar sobre eles com fúria, das bandas do wadi de Ein Karem e do
vale de Malka, lançando-lhes à cara jornais molhados e velhos cartazes
eleitorais arrancados das paredes, uiva como um chacal e os ciprestes
enlouquecidos com os uivos curvam-se e torcem-se em todos os
sentidos, como se lhes estivessem a fazer cócegas no umbigo, e eles
demoram imenso tempo a chegar a casa, e então Momik abre as duas
fechaduras e fecha imediatamente a de baixo, e só então o vento para
de lhes silvar nos ouvidos e de os ensurdecer. 

Momik já pode atirar com a pasta e ajudar o avô a despir o casaco
grande e velho do pai, cheirá-lo rapidamente, sentá-lo à mesa e
aquecer a comida para ambos. À avó Henny era preciso levar-lhe o
almoço ao quarto, porque não era capaz de descer sozinha da cama,
mas o avô come com ele, e isso agrada-lhe, como se ele fosse um
verdadeiro avô com quem é possível falar e tudo o mais. 



Momik gostava muito da avó Henny. Ainda hoje lhe dói o coração
quando se lembra dela. E de todos os sofrimentos por que passou
quando morreu. E depois a avó Henny possuía uma língua só dela que
começara a falar aos setenta e nove anos, depois de ter esquecido o
polaco e o iídiche e o pouco de hebraico que aqui aprendera. Quando
Momik voltava da escola, ia logo a correr ver como ela estava, ela
ficava muito contente e emocionada, corava e começava a falar com
ele naquela língua. Ele trazia-lhe a comida, sentava-se e ficava a olhar
para ela. Debicava do prato como um passarinho. Tinha sempre um
sorriso estampado no rosto pequeno, uma espécie de sorriso longínquo,
e era com esse sorriso que lhe falava. Começava sempre por se zangar
com ele, Mendel, por ter abandonado a família assim, sem mais nem
menos, para ir trabalhar como os pobres num lugar chamado Borislav,
e daí tinha ido para a Rússia onde desaparecera, como é que se faz uma
coisa destas, partir o coração da mãe e dos irmãos, e depois pedia-lhe,
a Scholem, que quando fosse para a América, onde as ruas estão cheias
de ouro, não esquecesse que era judeu, e que pusesse os tefilin e fosse
à sinagoga todas as manhãs, e depois pedia-lhe, na vez de Isser, que
lhe tocasse a Sherele no violino, fechava os olhos e via-se-lhe na cara
que estava realmente a ouvir o violino, sim, Momik olhava para ela e
não ousava incomodá-la. Era mais bonito e mais emocionante do que
um filme ou um livro, às vezes até lhe vinham as lágrimas aos olhos, e
os pais estavam sempre a perguntar-lhe o que é que ele fazia lá dentro
e porque é que ficava tanto tempo no quarto da avó a ouvir o que ela
dizia numa língua que ninguém entendia, e Momik dizia que percebia
tudo. É um facto. Porque Momik tem esse dom, um dom para todas as
línguas que ninguém entende. Compreende mesmo o silêncio das
pessoas que não dizem mais que duas palavras em toda a vida delas,
como Ginzburg que apenas diz quem sou eu quem sou eu, e Momik
percebe que ele perdeu a memória e que anda à procura de saber quem
é, por todo o lado, mesmo no caixote do lixo, e até pensou em sugerir-
lhe (eles agora passam bastante tempo juntos no banco) que escreva ao
programa de rádio Saudações dos novos imigrantes , talvez alguém o
reconheça e lhe lembre quem é e onde se perdeu, sim, Momik
consegue traduzir tudo. Ele é o tradutor do Reino. É mesmo capaz de
traduzir uma coisa a partir do nada. Bem, mas é porque sabe que tal
coisa – nada – não existe, há sempre alguma coisa, e é o que se passa



com o avô Anshel, que também come como um passarinho, debica e
engole, mas um pouco mais a medo do que a avó, provavelmente
porque Lá deviam ter de comer sempre à pressa, como os judeus no
Egito, na noite do Seder 7 . E até é capaz de decifrar o código do avô, e
já sabe que ele está sempre a contar a sua história a um homem ou um
miúdo que se chama Herrneigel, está sempre a repetir a palavra, de mil
maneiras, ora zangado, ora lisonjeador, ora triste, mas há três dias
Momik prestou muita atenção ao que o avô estava a dizer sozinho no
quarto e ouviu-o claramente pronunciar «Fried», nome que Momik já
conhecia do jornal sagrado, e as suas mãos começaram a tremer de
excitação, mas disse logo para si, não pode ser, aquelas histórias são
histórias velhas, porque é que o avô há de estar sempre a contá-las, e
ainda para mais tão excitado? Mas já agora tinha de experimentar
aquilo também, e por isso, quando foi buscar o avô ao banco verde e o
trouxe para casa e sentou à mesa, lançou-lhe abruptamente: «Fried!
Paula! Otto! Harutian!» Bom, é verdade que aquilo foi um bocado
perigoso, e de repente teve a sensação de que o avô lhe ia fazer alguma
coisa não muito boa. Com efeito, o avô olhou para ele com uns olhos
aterrados, mas não fez nada, ficou calado durante cerca de um minuto
e depois, numa voz calma e absolutamente clara, disse: «Herrneigel», e
apontou com o polegar deformado para trás do ombro, como se de
facto lá estivesse algum Herrneigel pequeno ou grande, e depois
sussurrou « Nazikaputt !», mas de repente sorriu para Momik, um
sorriso verdadeiro, de um homem que compreende, inclinou-se por
cima do prato até o seu rosto ficar muito próximo do rosto de Momik,
e disse «Kazik», com ternura, como se lhe estivesse a dar uma prenda,
e fez com as mãos a forma de um homem pequenino, um anão ou um
bebé, embalou-o junto ao coração, como se faz com um bebé,
continuando sempre a sorrir para Momik com aquele sorriso bom, e
então Momik viu o quanto ele se parecia com a avó Henny, o que não
é de estranhar porque são irmãos, e então aconteceu aquilo que já
acontecera antes, o rosto do avô fechou-se de repente, como se alguém
dentro dele lhe dissesse para parar tudo cá fora e voltar rapidamente
para dentro porque não havia tempo, e a lengalenga recomeçou, com
as cantilenas irritantes, os movimentos e o cuspo branco sempre a
escorrer dos cantos da boca, e Momik reclinou-se na cadeira,
orgulhoso de si próprio por ter conseguido fazer uma incursão



daquelas na história do avô, um verdadeiro ataque de comando, como
o herói paraquedista Meir Har-Zion, alter kop , teria feito, e, embora
soubesse muito pouco, tinha a certeza de que entre o avô Anshel,
Herrneigel e a guerra que ele andava a travar há já bastante tempo
contra a Besta nazi existia uma relação muito forte, e era bem possível
que o avô, embora vindo de Lá, não estivesse disposto a parar de lutar
– talvez fosse o único do país de Lá que não estava disposto a render-
se – e é por isso que ele e Momik têm um pacto secreto. 

Momik estava portanto simplesmente sentado a olhar para o avô
com um olhar cheio de admiração, parecia-lhe um profeta antigo,
como Isaías ou Moisés, e, de repente, por segundos, teve a certeza de
que todos os projetos que até aí tivera com respeito ao que seria mais
tarde, quando fosse crescido, não passavam de um grandessíssimo
erro, e que havia uma única coisa que valia a pena fazer, que era ser
escritor como o avô, e essa ideia inchou-o de tal forma que ele ia
começando a voar pelo quarto como um balão, e teve de ir a correr
para a casa de banho, mas desta vez descobriu que não tinha vontade
de fazer chichi, e que devia ser outra coisa, e, todo confuso, correu
para o quarto, tirou do esconderijo o caderno secreto, que é também
um diário, um registo das suas pesquisas e um catálogo
verdadeiramente científico das coisas que existiram no país de Lá, os
imperadores e os reis, os guerreiros, os iidichistas e os desportistas das
Olimpíadas judaicas, bem como os selos e as notas de banco, e os
desenhos rigorosos de todos os animais e plantas que existiam nessa
terra, e escreveu em letras maiúsculas «DECISÃO IMPORTANTE!!!»,
e por baixo escreveu a decisão de se tornar escritor como o avô, e
depois olhou para as letras e achou-as lindas, muito mais lindas do que
costuma fazer, e sentiu que tinha de encontrar um final solene digno
desta grande decisão e pensou em escrever «Khazak, Khazak,
Venitkhazek!», Força, força, confortemo-nos mutuamente!, como está
escrito no fim dos livros da santa Tora, mas a mão decidiu por ele,
precipitou-se sobre a folha e escreveu de um só traço o heroico grito de
guerra de Nehemia Ben-Avraham, o famoso comentador desportivo,
«os nossos rapazes tudo farão pela vitória!». Mal acabou de escrever
estas palavras começou a sentir-se cheio de responsabilidade e força e,
num passo lento e digno, voltou para a cozinha, limpou delicadamente
a gordura de galinha do queixo do avô e levou-o pela mão para o



quarto, ajudou-o a despir-se e, embora se esforçasse por não olhar, viu
o coiso dele, e depois voltou à cozinha e disse para si próprio, não há
tempo a perder, não há tempo a perder. 

A primeira coisa que fez foi ligar o rádio grande, em cujo painel de
sintonia estavam inscritas todas as capitais do mundo, esperou até que
o pequeno olho verde aquecesse, viu que já tinha perdido o início da
emissão Saudações dos novos imigrantes e procura de parentes , e fez
votos para que não tivessem mencionado entretanto os nomes dele.
Tirou de cima do frigorífico a folha onde o pai escrevera em letras
grandes como as de um miúdo da primeira classe alguns nomes, e,
mexendo os lábios, repetiu com a locutora: Ruhale, filha de Paula e
Avraham Zeligson de Przemysl, procura a irmã mais nova Leale que
viveu em Varsóvia nos anos… Eliahu Fromkin, filho de Yokheved e
Hershel Fromkin de Stary procura a mulher Elisheva, de solteira
Eichler, e os dois filhos Yakov e Meir… Momik não precisa de olhar
para a folha para ter a certeza. Sabe os nomes deles todos de cor. A
senhora Esther Neuman, de solteira Shapira, o menino Mordechai
Neuman, Zvi-Hirsh Neuman, e Sara-Bela Neuman, muitos Neumans
que andam perdidos por Lá, e Momik já deixou de ouvir, está a
pronunciar os nomes como a locutora, com uma voz triste, monótona e
desanimada que ele ouve todos os dias à hora do almoço desde que
aprendeu a ler e lhe deram o papel com os nomes, Ytzhak, filho de
Avraham Neuman, Arié-Leib Neuman, Guitale, filha de Hershel
Neuman, são todos Neuman, parentes do pai, chegados mas muito
muito afastados, foi o que lhe explicaram vezes sem conta, e vai
desenhando com o dedo círculos no papel cheio de gordura de
milhares de almoços, e dentro de cada círculo está um nome diferente,
mas de repente lembra-se, sim, aquela é a melodia dos discursos dos
velhos quando estão sentados no banco a contar as histórias do país de
Lá. 

Entretanto, já é uma e meia e ele tem de se despachar. Limpa muito
bem a mesa, lava a loiça com o seu método especial (ensaboa, passa
por água, ensaboa e volta a passar por água) até os garfos e os pratos
ficarem a brilhar e ele ficar contente porque sabe muito bem que eles
não suportam ver loiça suja no lava-loiça, depois guarda num saco de
plástico castanho o quarto de frango em que não tocou, e inspeciona o
frigorífico para ver o que pode rapinar para a Besta. Procura entre os



frascos de remédios novos e velhos, o boião de rábano vermelho e o
prato de geleia de mão de vaca que ficou do sabat, e entre os tachos
cheios de comida para o jantar, que é a refeição mais importante,
espreita pela milionésima vez atrás da garrafa de licor de rosas que
lhes foi oferecida há alguns anos por um fulano qualquer que lhes
comprou um bilhete de lotaria e ganhou mil libras, o maior prémio
jamais vendido por eles, e Momik escreveu num cartão grande: «A
lotaria tal e tal premiada com mil libras foi vendida por esta
agência!!!», e como fulano era um homem correto, veio agradecer e
trouxe a garrafa, muito bonito da parte dele, mas quem é que bebe uma
porcaria daquelas em nossa casa e, por outro lado, também não é
simpático deitar fora, e então Momik pega num boião de iogurte (pode
sempre dizer à mãe que o comeu), num pepino e num ovo e, depois de
escutar um instante atrás da porta do avô e de se certificar que ele está
a dormir e a falar durante o sono, sai e fecha a porta, a fechadura de
baixo também, desce as escadas a correr, passa debaixo dos vacilante
pilares em betão, em pleno vento, empurra com toda a força a porta
pesada e perra do armazém, respirando fundo, é agora ou nunca, entra
e começa logo a sentir nas costas e no rosto um suor frio, cola-se à
parede com o punho entre os dentes para não gritar, foge, foge, vai
gritando para dentro, foge se não ela come-te, mas ele não foge, não
pode, tem de travar uma guerra, cheira a abafado, um cheiro a
humidade e a mofo, um fedor a animais e a merda de animais, e todos
aqueles ruídos assustadores ali no escuro, os rangidos, os sussurros e
os mugidos, e aquela garra a tocar nas grades da jaula, a asa a soltar-se
lentamente, o bico a abrir-se e a fechar-se num rugido, foge, foge, mas
ele não foge. Pela janela minúscula, tapada por um cartão, entra uma
nesga de luz, graças à qual os olhos começam aos poucos a habituar-se
à escuridão e conseguem distinguir com dificuldade, pousados no
chão, ao longo da parede em frente, alguns caixotes de madeira
fechados, que não estão todos cheios, porque a caça ainda não acabou. 

Até agora, não tem razão de queixa. O produto do saque é deveras
encorajador, um grande ouriço que encontrou no pátio da casa, com
um focinho preto, pontiagudo e triste como o de um homem
pequenino, uma tartaruga encontrada no vale de Ein Karem que ainda
está em hibernação, um sapo que queria atravessar a estrada e que
Momik salvou e trouxe para aqui e um lagarto que se libertou da cauda



no momento em que ele o apanhou, e Momik não conseguiu resistir,
apanhou a cauda e embrulhou-a num papel (foi bastante nojento), e
colocou-a numa jaula à parte, com uma etiqueta na qual escreveu:
«Animal desconhecido. Talvez venenoso.» Mas, depois, teve um
problema de consciência científica e acrescentou uma correção que lhe
pareceu honesta: «Cauda possivelmente venenosa.» Porque de facto
não se pode saber. Tem também um gatinho que, ao que parece,
enlouqueceu na escuridão da jaula e tem ainda – e esta é a joia da
coleção – um jovem corvo que caiu do seu ninho no pinheiro
precisamente na varanda pequena. Os pais do corvo suspeitam bastante
de Momik, e lançam-se a pique sobre ele quando ele atravessa o pátio
sozinho, e umas semanas atrás até lhe deram umas bicadas nas costas e
no braço, fizeram sangue e tudo, mas, de qualquer maneira, não
conseguem provar coisa nenhuma, e o jovem corvo recebe todos os
dias uma perna de galinha que despedaça com as garras e o bico torto,
e Momik observa-o e pensa que cruel que ele é, se calhar a Besta é ele
mesmo, pois é impossível saber de que animal ela sairá, uma coisa que
só poderemos saber quando todos eles receberem a comida e o
tratamento que lhes convêm. 

Há uns dias, viu uma gazela. Quando ia pelo carreiro de Ein Karem,
viu passar em frente dos olhos uma mancha castanho-clara sobre as
rochas. Subitamente ela parou, virou a cabeça para ele, bela, assustada,
selvagem. Uma gazela. Esticou cabeça para a frente para o cheirar e
Momik reteve a respiração. Queria que o seu cheiro fosse um cheiro
bom, amigável. Ela dobrou a pata no ar e cheirou-o. De repente, deu
um salto para trás, olhou para ele com os olhos muito abertos, sem
sombra de amizade, e fugiu com medo. Momik procurou-a nas rochas,
durante cerca de uma hora, mas não a encontrou. Estava zangado sem
saber porquê. Chegou a perguntar-se se a Besta também poderia sair
dela; Bela dissera explicitamente que ela podia sair de qualquer
animal. Realmente, de qualquer animal? Tem de voltar a perguntar a
Bela. 

Momik trouxe os caixotes com as etiquetas dos produtos tnuva e
tempo – a gasosa que desaltera das traseiras da leitaria de Bela.
Forrou-os muito bem com trapos e jornais velhos e fabricou-lhes uns
fechos de arame. Afastou para o lado tudo o que estava no armazém, a
arca da avó Henny, as camas de ferro, os colchões de palha a



cheirarem a chichi, as malas quase a rebentar de tão cheias de
schmates , de trapos, atadas com cordas para não se abrirem, e os dois
sacos grandes cheios de sapatos de todo o tipo, porque sapatos velhos é
coisa que não se deita fora, e quem já calcorreou vinte quilómetros
descalço na neve sabe isso muito bem, foi o que disse o pai, e foi
também o único indício que ele lhe deu, e Momik registou-o logo. A
neve até lhe serve muito bem, por causa da Rainha da Neve que
transforma toda a gente em gelo. Roubou do armário da cozinha
alguns pratos velhos e tigelas meio partidas para lhes pôr a comida nas
jaulas, a mãe deu logo pela falta, claro, ele gritou que não tinha sido
ele, mas viu bem que ela não acreditava, e então atirou-se para o chão
a bater com os pés e com as mãos e até lhe disse uma coisa terrível,
que ela o deixasse em paz e não se metesse na vida dele, e convém
dizer que antes de ter começado a lutar contra a Besta nunca falara
assim, nem a ela nem a ninguém, e a mãe assustou-se de verdade, e
calou-se logo; a mão começou a tremer à frente da boca, os olhos de
tal maneira exorbitados que ele teve medo que explodissem, e depois,
o que é que ele podia fazer, aquelas palavras saíram-lhe da boca, e ele
nem sequer imaginava que pudesse ter tais palavras no coração. Ela
não devia tê-lo chateado, e pronto. Ainda vai que não possam ajudá-lo,
mas para que é que o chateiam? 

Depois desta cena, já não voltou a levar mais nada de casa. É muito
perigoso, porque a mãe tem olhos em todo o lado, mesmo nas costas, e
até dorme de olhos abertos e é capaz de ver todos os pensamentos dele,
o que já aconteceu umas quantas vezes. Sabe tudo o que se passa em
casa. Quando limpa os garfos, as facas e as colheres depois do jantar,
conta-os discretamente numa espécie de cantilena. Conhece o número
de franjas do tapete da sala e sabe sempre, sempre, que horas são
exatamente, mesmo quando não tem relógio. A profecia deve ser uma
coisa de família, começou com o avô Anshel, passou para a mãe, e
agora é a vez de Momik. Como as doenças. 

Outra coisa que convém assinalar é que Momik nunca se atrapalha
com a questão das profecias, faz os possíveis por igualar o génio de
Shaya Weintraub, que calculou os minutos até Pessach e assim, nestes
últimos dias, Momik também tem feito algumas experiências com
números, nada de muito importante mas, mesmo assim, com bastante
interesse; procede da seguinte maneira: conta pelos dedos as letras das



palavras que as pessoas dizem, e é bem possível que Momik Neuman
de Beit Mazmil, Jerusalém, tenha inventado um método extraordinário
para contar pelos dedos, mais rápido do que um robô, sem querer
comparar, e ninguém é capaz de adivinhar como é que ele o faz,
porque exteriormente parece estar a escutar a pessoa que está a falar
com ele, a professora, por exemplo, ou a mãe, mas na cabeça e nos
dedos passam-se coisas secretas. Isso não acontece com qualquer
palavra, era o que mais faltava, não é nenhum parvo! Mas há palavras
que têm um som especial, e quando ouve uma delas, os dedos
começam logo a percorrê-la de ponta a ponta, como se estivessem a
tocar piano e contam à velocidade de um Super-Mystère, como se
tivessem um reator atrás que as ajuda a atravessar a barreira do som.
Quando ouve na rádio a palavra «terrorista», por exemplo, os dedos
começam logo a correr sozinhos para formar um punho, quer dizer
cinco dedos, e mais um punho, o que faz dez. Ou então, «o treinador
nacional», os dedos começam a contar, e faz dezoito letras; e a palavra
mágica «urânio» que é a coisa mais importante numa central atómica,
trrrrrrrr! Um punho e mais uma letra somam seis. Momik está tão
treinado que consegue contar pelos dedos frases inteiras, em particular
as frases de que ele gosta como «os nossos soldados voltaram sãos e
salvos», oito punhos fechados, é um jogo mesmo giro, interessante e
que acalma, e além disso também fortalece os músculos das mãos e
dos dedos, o que é muito importante para Momik que não é alto, e
ainda é mais magro que baixo, mas – ponto um, os baixos também
podem ser fortes, e a prova é Ernie Tyler, o jogador inglês minorca
(quer dizer, realmente anão) que salvou o Manchester United, e este
ano foi contratado para o Sunderland, para o salvar; ponto dois, com o
exercício dos dedos e uma força de vontade igual à de Rafael Halperin,
em breve Momik ficará, sedeusquiser, tão forte como o célebre lutador
judeu de Lá, Zisha Breitbart, do qual até os goyim , malditos sejam,
tinham medo, é a isso que eles chamam «força de dissuasão», três
punhos mais uma letra, e a propósito, segundo as regras deste novo
jogo de Momik, as palavras que terminam no dedo médio são palavras
que dão sorte, e por isso às vezes vale a pena acrescentar o artigo
definido para cair precisamente nesse dedo. Qual é o problema? Não é
proibido influenciar o curso das coisas. Guerra é guerra. 



Espera mais um pouco no armazém escuro. Se calhar não é
suficiente para a Besta, mas custa-lhe ficar ali o tempo necessário para
a obrigar a sair. Mesmo assim não consegue conter-se, faz nas calças
como um bebé, e tem de ir depressa a casa mudar-se. Contra isso é que
ainda não encontrou remédio. Basta que o corvo abra e agite as asas
escuras – e as calças ficam logo molhadas. A camisola interior também
está molhada e tresanda a suor como se tivesse feito duas horas de
ginástica, o gato não para de miar, uns uivos lancinantes e
prolongados, e os olhos de Momik semicerram-se. Na primeira noite
ouviram-no mesmo lá em cima, em casa, o pai queria descer para
procurá-lo e atirá-lo ao diabo, mas a mãe não o deixou ir sozinho no
escuro, e depois habituaram-se a ele e deixaram pura e simplesmente
de o ouvir, e os miados também se tornaram mais fracos, como se
saíssem de dentro da barriga do gato. A verdade é que Momik tem
pena do gato e até já pensou em libertá-lo, mas receia que ao abrir a
jaula ele salte para cima dele, e por isso o gato continua lá, e Momik
tem a sensação de ser ele o prisioneiro do gato, e não o contrário. 

Então, força-se a ficar lá em baixo de olhos fechados, o corpo todo
tenso do estado de alerta, dois punhos fortes e quatro dedos, para o
caso de, Deus nos livre, acontecer alguma coisa, o corvo e o gato estão
sempre a olhar para ele e, de repente, o corvo abre o bico e solta um
guincho rouco e horrível e, num abrir e fechar de olhos, Momik já lá
está fora, com a perna toda molhada. 

Desata a correr, sobe as escadas, abre a porta e fecha-a no trinco, em
baixo também, e grita «avô, sou eu», depois muda de calças, lava
muito bem a perna do chichi nojento, e senta-se a fazer os trabalhos de
casa, mas antes é preciso que as mãos parem de tremer. Bom, agora já
pode começar a desenhar um triângulo equilátero e responder às
perguntas sobre a Tora, quem disse o quê a quem e quando, e outras
coisas destas. Termina tudo bastante depressa, porque os trabalhos de
casa nunca são um problema para ele, detesta adiá-los e fá-los sempre
no próprio dia, para não ter aquele peso na cabeça. Depois senta-se e
mede a respiração com o relógio (um relógio verdadeiro que tinha
pertencido a Schimek), exercita-se um pouco nisso a fim de poder vir a
participar no concurso de canto e competir com o fôlego do cantor
negro Lee Gaines dos Delta Rythm Boys, que estão presentemente a
atuar no país, num género de música novo que se chama jazz , e nesse



momento lembrou-se que, como de costume, se tinha esquecido de
pedir a Bela a receita dos quadradinhos de açúcar para Blacky , o
cavalo do seu irmão secreto Bill, e decide fazer já os trabalhos de casa
que a professora de ciências lhes dará daqui a três aulas – as perguntas
estão no livro no final de cada capítulo e ele gosta de ter sempre três
lições prontas de avanço, oxalá pudesse fazer o mesmo com as outras
matérias e, quando acaba, levanta-se e passeia de cá para lá na casa, o
que foi que esqueceu, agora? Ah, sim, o que se dá de comer aos bebés
ouriços, porque nos últimos dias o ouriço engordou, se calhar é uma
ouriça, e é preciso estar preparado para o pior, porque a Besta pode sair
não se sabe de onde. 

Folheia muito rapidamente os enormes volumes da Enciclopédia
Hebraica , que o pai adquiriu numa promoção especial para os
empregados da lotaria. São os únicos livros que compraram, porque os
outros, simplesmente para ler, há-os nas bibliotecas. Momik quer
comprar livros com o dinheiro que juntou, mas os livros são caros e a
mãe não deixa, mesmo com o dinheiro dele. Diz que os livros fazem
pó. Mas Momik quer livros à viva força e quando tiver dinheiro
suficiente no esconderijo, dos presentes e do que recebe às vezes do
senhor Munine, vai logo à loja do senhor Lifshitz no centro comercial
e compra um livro e, no caminho para casa, escreve na página de rosto
com uma letra propositadamente falsificada: «Para o meu melhor
amigo Momik, de Uri», ou então numa letra grande e afirmativa, como
a da senhora Guvrin: «Pertence à biblioteca da Escola Primária de Beit
Mazmil – Kiriat Hayovel.» E assim, já tem uma desculpa se a mãe por
acaso der com o livro novo entre os de estudo. Mas desta vez ficou
desiludido, porque a Enciclopédia ainda não chegara à letra «o» por
causa dos «ouriços», e também não trazia nada sobre «crias». Aliás, há
uma série de coisas sobre as quais ela não diz nada, como se não
existissem, e são precisamente as mais interessantes, como aquilo de
que o senhor Munine tem vindo a falar cada vez mais, a «felicidade»,
que a Enciclopédia nem sequer menciona, se calhar tem alguma boa
razão para isso, porque em geral é um livro muito muito acertado.
Momik gosta imenso de ter aqueles livros pesados nas mãos, sente
prazer em passar os dedos pelas páginas grandes e lisas, que parecem
ter uma capa protetora, uma separação entre os dedos e a página, de
modo a não nos aproximarmos demasiado, pois quem somos nós



comparados com a Enciclopédia , com todas aquelas letras minúsculas
e compactas, as colunas direitas e compridas e as iniciais misteriosas
que parecem senhas secretas de um grande exército, forte, calmo e
seguro, que avança sem medo e conquista o mundo inteiro, que tudo
sabe e tem sempre razão. Há alguns meses, Momik fez o voto de ler
todos os dias, pela ordem, um artigo da Enciclopédia , porque é um
rapaz metódico e organizado, e até hoje ainda não saltou dia nenhum,
fora aquele em que o avô Anshel chegou mas, para compensar, leu no
dia seguinte dois artigos e, apesar de nem sempre perceber o que está
escrito, tem um grande prazer em tocar-lhe e sentir na barriga e no
coração a força e a calma, bem como a seriedade e a ciência que
tornam tudo tão simples e claro, e o volume que ele prefere é o sexto,
inteiramente dedicado a Eretz Israel que, visto por fora, pode parecer
um volume como os outros, porque tem o mesmo aspeto sério,
científico e sábio, mas a verdade é que neste volume, um pouco antes
do fim, há uma explosão de cores maravilhosas, duas páginas cheias de
desenhos fantásticos de todos os selos dos correios de Israel que
saíram até hoje, Momik suspende a respiração de cada vez que folheia
lentamente aquele volume, e é sempre uma surpresa total quando lhe
saltam aos olhos todas aquelas cores maravilhosas, como se fosse um
enorme ramo de flores, ou a cauda de um pavão a abrir-se diante dos
seus olhos num frenesim de formas e cores, e a única coisa que lhe
lembra um pouco aquela sensação é ver o forro vermelho-fogo no
interior da mala de noite preta da mãe. 

O outro segredo que se pode revelar agora é que foi inspirado por
aquelas páginas que Momik começou a desenhar os selos do país de
Lá. Ultimamente, graças ao que tem aprendido com os amigos
velhotes sobre Lá, já encheu quase um álbum inteiro. Antes tinha de se
contentar com as coisas que sabia, que eram bem poucas e não muito
interessantes, há que reconhecer; por exemplo, desenhava o pai como
o nosso primeiro presidente Haim Weizman está representado no selo
azul de três piastras, e a mãe com uma pomba da paz na mão, três
punhos, vestida de branco, como no selo «Feliz Ano 5712» (1952), e
Bela parecida com o barão Edmond de Rothschild, também ela é uma
famosa filantropa, com um cacho de uvas ao lado, precisamente como
no selo real. Era tudo o que ele sabia desenhar então, mas agora as
coisas mudaram completamente. Momik desenha imensos selos com o



avô Anshel Wasserman de Dr. Herzl, o visionário do nosso Estado, no
XXIII Congresso Sionista (porque o avô Wasserman também é um
visionário e um profeta como ele), o pequeno Aharon Markus, de
Maimónides com o colar e o chapéu cómico no selo castanho, a Max e
Moritz representa-os como os dois homens que transportam ao ombro
a vara com cachos de uvas pendurados, Ginzburg à frente, de cabeça
baixa, e a saírem da boca, dentro de um pequeno círculo, as duas
palavras que costuma dizer, e atrás o pequeno Zeidman, rosado e
afável, a segurar a pasta malcheirosa, e da sua boca também saem as
duas palavras de Ginzburg, porque ele repete sempre tudo o que vê e
ouve. Mas a melhor ideia que teve foi em relação a Munine. Eis o que
fez: nos selos de «Feliz Ano 5713» (1953) está desenhada uma pomba
branca a voar majestosamente, com a legenda «A minha pomba na
cavidade da rocha»; Momik passou três dias a observar o desenho, fez
uns vinte esboços até que conseguiu o que queria, que é um desenho
do senhor Munine a voar, rodeado por imensos passarinhos, que voam
sempre atrás dele por causa do pão que ele lhes dá, e Momik
desenhou-o tal e qual como ele é, com o chapéu preto, e o nariz
vermelho e grande como uma batata, a única diferença é que no
desenho ele tem umas asas brancas de pomba, e num canto do selo
Momik fez uma estrelinha branca e escreveu por cima «felicidade»,
pois não é aí que Munine deseja tanto chegar? Havia ainda muitos
mais selos interessantes na sua coleção, tais como Marilyn Monroe
com os seus cabelos louros, lindos como a peruca de Hannah Zeitrin, e
na margem escreveu (Bela ajudou-o a traduzir) «Marilyn Monroe redt
yiddish », porque ela prometera aprender iídiche; na realidade
desenhou Marilyn Monroe assim, no gozo, porque o mais importante
da coleção eram os novos selos do país de Lá, com todos os seus
lugares e coisas históricas, como o velho kloiz (desenhou-o como a
nova casa da cultura), a feira anual de Neustadt, aonde diziam que o
profeta Elias vinha em carne e osso disfarçado de camponês pobre, a
forca da cidade de Plonsk com o horrível criminoso Bobo pendurado
na corda, e desenhou também as Olimpíadas judaicas, e até o avarento
Eliahu Leib da cidade de Hannah Zeitrin, do qual diziam que não
deixava a mulher almoçar (de tão forreta que era), e no desenho até se
vê o avarento a desenhar com a ponta da faca uma estrela de David no
miolo do pão, para que ninguém lhe toque quando ele não está em



casa, e depois ainda desenhou uma série muito bonita e bem desenhada
com todos os animais de Lá. Teve uma sorte dos diabos com esta série
porque encontrou por acaso, em cima do aparador da sala de Bela, as
estatuetas de todos esses animais. Já lá tinha estado umas mil vezes
sem perceber o que aquilo era, e foi só quando o avô chegou e ele
começou a sua luta que compreendeu que aqueles bibelôs de vidro
colorido eram exatamente iguais aos animais que tinham existido Lá,
pois não foi de Lá que Bela os trouxe? No aparador havia gazelas azuis
e elefantes verdes, águias lilases e imensos peixes com barbatanas
compridas, finas e cheias de cores, um canguru, leões, todos muito
pequeninos e frágeis, transparentes, encerrados no vidro, e não se lhes
podia tocar porque se quebravam logo, e pareciam paralisados em
pleno movimento, como acontecia com todos os que tinham vindo de
Lá. 

E assim, nessa mesma tarde, Momik desenhou Shaya Weintraub
com uma cabeça comprida como uma maçaroca de milho, a testa
enrugada de tanto pensar, e por cima uma garrafa de vinho e um pão
ázimo, e depois desenhou o seu velho amigo Motl de paraquedista,
como o do selo do décimo aniversário do paraquedismo hebraico, e
por fim recortou uns dentes nesses selos novos e colou-os no álbum,
olhou para o relógio e viu que já eram seis horas, ligou a rádio porque
era a hora da emissão O cantinho das crianças , onde contaram a
história do rei Matias I, que Momik escutou, mas estava sempre a
levantar-se, porque volta e meia lembrava-se de alguma coisa que se
esquecera de fazer, tal como aparar os lápis todos até a ponta ficar fina
como um alfinete, engraxar com um jornal os sapatos dele, do pai e da
mãe até ficarem tão brilhantes que era um prazer olhar para eles, e
registar no Caderno de Geografia, o tal caderno secreto, o que tinha
lido ontem no jornal, que as duas primeiras éguas de cria da Exposição
agrícola hebraica de Beit Dagan estavam prenhas e todo o mundo
estava impaciente; depois o programa acabou e ele desligou a rádio,
pegou no livro Emílio e os Detetives que gosta de ler, por causa do
suspense e também porque tem cinco gralhas, uma coisa que ele gosta
imenso de descobrir, e verificar em seguida se já estão registadas no
seu caderno de gralhas detetadas em livros e jornais (há quase cento e
setenta), apesar de saber que as gralhas de Emílio e os Detetives já lá
estão registadas há imenso tempo, e eis que já eram seis e trinta e três,



e Momik foi deitar-se no sofá da sala, por baixo do quadro a cores que
Itka e Schimek tinham oferecido aos pais, é um grande quadro a óleo
com uma floresta e neve, um rio e uma ponte, Neustadt e Dynow, as
cidades onde outrora tinham vivido os seus amigos velhos, deviam ser
assim, e se nos deitarmos numa certa posição, um pouco de través, é
possível ver, entre as folhas da árvore, no canto de cima, como que o
rosto de uma criança, que apenas Momik conhece, talvez seja aquele
seu irmão siamês, mas não é certo, Momik já olhou para ele bastante,
mas a verdade é que hoje fê-lo sem grande concentração, porque há já
vários dias que a cabeça lhe dói muito, e os olhos também, e não se
pode cansar, porque a guerra do dia ainda não começou. 

Momik lembrou-se de repente de que já tinham passado vários dias
desde que decidira ser escritor, e ainda não escrevera nada, não tinha
encontrado nada sobre que escrever. O que sabia ele sobre bandidos
perigosos como os de Emílio e os Detetives , ou sobre submarinos
como nos livros de Júlio Verne? A vida dele era tão banal e aborrecida,
não passava dum miúdo de nove anos e um quarto, que interesse podia
aquilo ter, olhou de novo para o seu grande relógio amarelo, levantou-
se do sofá, pôs-se a andar dum lado para o outro e disse para si, na
brincadeira, dói-me a cabeça só de te ver andar praí às voltas com os
teus krekhtzen , Tuvia, como alguém que ele conhece bem nesta casa.
Aquilo não o fez rir, mas ao menos quando olhou de novo para o
relógio já só faltavam vinte e um minutos para as sete, e pôs-se a
transmitir, na sua cabeça, os últimos minutos do jogo decisivo que terá
lugar em breve na cidade de Wrocław, na Polónia, entre a seleção
nacional e a seleção da Polónia; deixou os adversários ganharem por
quatro golos e, cinco minutos antes do final, quando tudo parecia já
kaputt , o nosso treinador Geula Mendi ergue os olhos desesperados
para as bancadas cheias de apoiantes polacos aos berros, e o que é que
ele vê? Um miúdo! Um miúdo que bastou olhar para ele uma vez para
ver logo que era um jogador nato, um salvador nato, se o tivessem
deixado jogar na escola teriam visto, mas tanto pior, e então Geula
Mendi para o jogo, segreda qualquer coisa ao ouvido do árbitro, o
árbitro concorda, faz-se um silêncio geral, e Momik desce muito
lentamente as escadas, entra no campo e organiza imediatamente um
plano espetacular de defesa e de ataque (adquiriu a experiência
treinando Alex Tuchner), e em menos de quatro minutos vira tudo do



avesso, como se costuma dizer, e a nossa seleção acaba por vencer por
cinco a quatro, graças a Deus, ámen! Já só faltavam dez minutos para
as sete, nu , já não falta muito, e Momik foi à casa de banho, lavou a
cara com água quente centrando-a precisamente na racha que dividia o
espelho ao meio, depois ouviu a chuva que começara a cair lá fora e o
altifalante do carro da polícia que passava por ali a avisar os
condutores de que deviam conduzir devagar, e de repente lembrou-se
de que se esquecera de dar ao avô, às quatro horas, o chá e os
comprimidos contra a prisão de ventre e contra as outras cholera ,
sentiu alguma má consciência, podia-se fazer tudo àquele avô e ele
nem dava por isso, tal e qual como um bebé, e a grande sorte dele é
que Momik tem bom coração, os outros miúdos já se teriam
aproveitado do facto de ele estar um pouco gagá, para lhe fazerem toda
a espécie de maldades, Momik espreitou pela porta da casa de banho e
ouviu que o avô estava finalmente a acordar e que continuava a falar
sozinho, como sempre, ainda faltavam nove minutos, tirou o aparelho
da boca, escovou muito bem os dentes com a pasta dentífrica Marfim,
fabricada com uma espécie de elefantes especiais criados no Kupat
Holim , a caixa de segurança social, enquanto ia recitando uma série de
palavras com a letra S, porque quando se usa aparelho o S sai
deformado e tem de se fazer um esforço para não o perder de todo, e
então ouviu-se finalmente tocar o relógio de sala, sete pancadas, e o
zunzum longínquo das notícias da rádio, talvez vindo da casa de Bela,
e o coração de Momik desatou a bater mais depressa, pôs-se a contar
os passos que eles têm de dar do quiosque da lotaria até casa, mas
devagarinho porque eles andam com dificuldade, o suor começou a
fazer-lhe comichão na dobra dos joelhos e dos cotovelos e, no preciso
momento (ou quase) que ele tinha previsto, ouviram-se lá fora o ranger
do portão do pátio e a tosse do pai, e, uns instantes depois a porta
abriu-se e ali estavam o pai e a mãe dizendo calmamente shalom , com
os seus casacos e luvas e as botas cobertas por plásticos, ali estavam
eles a devorá-lo com os olhos, e embora Momik se sentisse realmente
devorado, ficava quieto e deixava-os, porque sabia que era aquilo de
que eles precisavam, e nesse momento o avô Anshel saiu do quarto
completamente confuso, vestido com o grande casaco e calçado com
os sapatos velhos do pai com os pés trocados, queria sair para a rua em
pijama, mas o pai deteve-o delicadamente e disse, agora vamos comer,



pai; é sempre muito delicado com os pobres diabos como o Max e o
Moritz, é bom para eles e cheio de compaixão, e o avô não percebeu
porque é que o estavam a deter e tentou resistir, mas por fim desistiu e
deixou que o sentassem à mesa, mas o casaco é que não conseguiram
tirar-lhe. 

 
 
O Jantar 
Passa-se assim: em primeiro lugar a mãe e Momik põem a mesa

muito, muito depressa, depois a mãe tira do frigorífico os tachos
grandes e põe-nos ao lume, e em seguida traz a comida para a mesa. É
a partir deste momento que o perigo começa. O pai e a mãe comem
vorazmente, começam a suar e os olhos quase lhes saltam da cara.
Momik faz de conta que come, sempre a observá-los pelo canto do
olho, prudentemente, a pensar como é possível que uma mulher tão
gorda como a mãe tenha saído da avó Henny, e como é que um miúdo
tão franzino e pequeno como ele tenha saído deles os dois. Ele apenas
petisca, mas, mesmo assim, a comida fica-lhe atravessada na garganta,
de tão tenso que está. O facto é que os pais têm de comer todas as
noites quantidades enormes de comida para serem fortes. Conseguiram
escapar à morte uma vez, mas à segunda ela decerto já não lhes
perdoa. Momik vai esfarelando o pão e fazendo bolinhas que dispõe
em quadrados. Depois faz uma bola um pouco maior, corta-a
exatamente ao meio, e novamente em dois, e mais uma vez, e assim
sucessivamente. É preciso ter uma mão de cirurgião para uma precisão
daquelas. E mais uma vez em dois. Sabe que ao jantar não se zangam
com ele por causa disso, porque ninguém faz caso dele. O avô, dentro
do grande casaco de lã, fala consigo próprio e com Herrneigel, e vai
chupando bocadinhos de pão. A mãe está toda vermelha do esforço.
Quase não se lhe vê o pescoço, de tanto que as mandíbulas trabalham.
A testa do pai escorre suor. Limpam os tachos com fatias enormes de
pão que devoram. Momik engole em seco e os óculos ficam todos
embaciados. O pai e a mãe desaparecem e reaparecem por detrás das
pilhas de panelas e frigideiras. As suas sombras dançam na parede
atrás deles. De repente, parece-lhe que eles estão a flutuar por cima
dos vapores quentes da sopa e quase que grita, de medo: meu Deus,
ajuda-os; diz estas palavras para si, em hebraico, e logo a seguir traduz



para o iídiche, para que Deus as entenda, mir zol zein far deine
beindelekh , que a má sorte caia sobre mim, mas tem piedade dos
ossinhos dele, como a mãe lhe diz sempre. 

Finalmente chega o momento em que o pai põe o garfo de lado e
solta um longo krekhtz , olha em volta, como se só agora se desse
conta de que está em casa, e que tem um filho, e que também lá está
um avô. A batalha terminou. Ganharam mais um dia. Então Momik
corre para a torneira e desata a beber, a beber. Chegou a hora das
conversas, das perguntas enervantes, mas como é que alguém se pode
zangar com quem só agora por milagre se salvou? Momik conta-lhes
que fez os trabalhos de casa, e que amanhã vai começar a preparar-se
para o exame de Tora, e que o professor perguntou porque é que eles
não o deixam participar com os outros todos na excursão ao monte
Tabor (é um professor novo que ainda não sabe), e entretanto o pai
levanta-se e vai sentar-se à mesa da sala, desaperta o cinto, e de
repente o corpo dele irrompe de dentro das calças como um rio em
cheia, invade o quarto e empurra Momik para a cozinha, o pai estende
a mão para a rádio e começa a procurar. Faz sempre isso. Espera até
que a rádio aqueça e começa a rodar o botão das estações. Varsóvia
Berlim Praga Londres Moscovo, quase nem escuta, ouve uma ou duas
frases e muda logo, avança, avança, Paris Bucareste Budapeste, não
tem paciência nenhuma, passa de um país para outro, de uma cidade
para outra, não para de rodar, e só Momik sabe que ele espera a cada
instante uma notícia de Lá, uma notícia a chamá-lo a regressar
finalmente do exílio para voltar a ser o imperador que ele realmente é,
não como aqui, mas por enquanto ainda não o chamaram. 

O pai acaba por desistir e volta à estação Kol Israel, a Voz de Israel,
escuta a emissão A Knesset e as suas comissões parlamentares , fecha
os olhos, e parece que está a dormir, mas podem crer que ouve tudo
muito bem, e faz observações muito cruéis sobre tudo o que eles
dizem, de resto a política é uma coisa que o põe louco e perigoso, e
Momik, de pé à entrada da cozinha, ouve a mãe a contar na sua
cantilena de sempre os garfos e as facas enquanto os vai limpando, à
espreita, no seu posto de observação, do momento em que os braços do
pai tombarão dos dois lados do sofá. Tem os dedos um pouco
inchados, com pelos cinzentos, e é impossível saber a sensação que o
seu contacto provoca, porque nunca lhe tocam. 



À noite na cama, Momik fica acordado a pensar. O país de Lá devia
ser muito bonito, cheio de florestas e carris de ferro pequeninos e
reluzentes, lindas carruagens coloridas, paradas militares e um
imperador valente, um caçador real, e um Kloiz , a feira de gado, e
animais transparentes a cintilarem nas montanhas como passas num
bolo. O problema é que sobre esse país paira um feitiço. E é aqui que
as coisas se complicam. Uma espécie de maldição que caiu sobre as
crianças, os adultos e os animais transformando-os em gelo. Deve ter
sido a Besta nazi que fez isso. Passou pelo país e o seu bafo congelou
tudo, como na história da Rainha das Neves. Deitado na cama, Momik
inventa histórias, enquanto a mãe costura na entrada. A perna dela
sobe e desce. Schimek ajustou-lhe o pedal de maneira a ela poder
chegar lá com o pé. Desde então, no país de Lá, estão todos cobertos
por uma película de vidro muito fina que os impede de se mexerem, e
não se lhes pode tocar, é como se estivessem vivos sem estarem, e há
uma única pessoa no mundo capaz de os salvar, que é Momik. Momik
é uma espécie de Dr. Herzl, mas diferente. Até já preparou uma
bandeira azul e branca para o país de Lá, e entre as duas listas azuis
desenhou uma perna grande de galinha presa à cauda de um Super-
Mystère e por baixo escreveu «Se o quiserem, não será um sonho»,
mas apesar de tudo isso não faz a menor ideia do que é preciso fazer, e
isso irrita-o um pouco. 

Às vezes, durante a noite, eles vêm pôr-se ao lado da cama dele.
Vêm despedir-se antes de os pesadelos começarem. Momik contrai-se
todo do esforço para ficar quieto e fazer de conta que está a dormir,
para parecer um menino feliz e saudável, cheio de alegria e sempre a
rir, mesmo durante o sono, oi luli luli , óó, óó! Que sonhos tão
divertidos, às vezes tem ideias dignas de um Einstein, finge estar a
falar enquanto dorme e diz, passa a bola, Yossi, hoje é que lhes vamos
dar uma coça, Dani!, e outras coisas deste género, para os alegrar, e
uma vez, depois de um dia especialmente difícil em que o avô queria
sair depois do jantar – tiveram de o fechar à chave no quarto, e ele
começou a gritar, e a mãe a chorar –, pois nesse dia difícil Momik
cantou-lhes, como se estivesse a dormir, «Enquanto nos nossos
corações», o Hatikva , o hino nacional, e até molhou os lençóis com os
nervos, tudo isto para que eles vissem que não precisavam de se
preocupar com ele, nem de desperdiçar com ele os seus medos e coisas



do género, e que deviam guardar as suas forças para as coisas mesmo
importantes, o jantar, aqueles seus sonhos e silêncios, e quando
finalmente adormeceu ainda ouviu muito ao longe, mas se calhar já foi
em sonhos, Hannah Zeitrin a desafiar Deus a mostrar-se
imediatamente, e os miados abafados do gato que estava a dar em
doido no armazém, e prometeu a si mesmo fazer mais esforços a partir
de agora. 

 
 
Teve dois irmãos. 
Não. Vamos começar por ordem, primeiro teve um amigo. 
O amigo chamava-se Alex Tuchner. Tinha vindo no ano anterior da

Roménia e sabia muito pouco hebraico. A professora, Neta, sentou-o
ao lado de Momik, porque Momik era um bom exemplo, e também
porque era quem sabia melhor hebraico na aula, e talvez ainda por
estar convencida de que Momik não faria pouco de Alex. Quando Alex
se sentou ao lado de Momik, riram-se todos, porque ambos eram
caixas de óculos. 

Alex era um miúdo baixo mas muito forte. Quando escrevia, os
músculos do braço sobressaíam. Tinha cabelos loiros, grossos e
espetados, e embora usasse óculos via-se bem que não era de ler
muito. Estava sempre a mexer-se no lugar, como se estivesse em cima
de brasas, e não era de grandes falas. Mas, quando abria a boca, rolava
os erres como os velhos. Os miúdos já lhes chamavam «os polacos»,
embora Momik e Alex ainda mal tivessem trocado duas palavras. Mas,
um dia, Momik tomou uma decisão, e durante a aula de ciências
naturais passou a Alex um bilhete em que lhe perguntava se queria ir
no dia seguinte a casa dele. Alex encolheu os ombros e disse ’tá bem,
pode ser. Depois disso Momik ficou todo o dia em pulgas. A seguir ao
jantar, perguntou à mãe e ao pai se podia trazer um amigo lá a casa,
eles olharam no mesmo instante um para o outro, começaram a fazer
montes de perguntas, quem era o amigo, o que é que ele queria de
Momik, se era dos nossos, ou dos deles, se não era daqueles que
roubavam ou que bisbilhotavam por toda a casa, e o que é que faziam
os pais dele. Momik respondeu a tudo e por fim eles disseram que
estava bem, se queria mesmo trazê-lo, então que trouxesse, mas que
não o largasse de vista. Nessa noite, Momik quase não dormiu de tão



excitado que estava. Pensava em como é que ele e Alex se
entenderiam, na equipa que formariam juntos, e mais como, como, e
como, e na manhã seguinte, às sete e meia, já estava na escola. 

Depois da escola, Alex foi ter com ele, compraram falafel 8 no centro
comercial, Alex gostava de falafel , Momik não gostava nada, mas
estava todo emocionado por comprar, pagar e comer uma vez fora de
casa, e por fim deu a parte dele a Alex, que pôs tanto picante que o
vendedor até lhe disse que se continuasse ia ter de pagar a dobrar.
Foram para casa, fizeram os trabalhos juntos e depois jogaram às
damas. Era certamente muito mais interessante jogar a dois. Durante a
noite, Momik tinha decidido que ficaria calado, como um homem,
como Alex, mas não foi capaz de se conter, pois de que é que servia ter
um amigo, se era para ficarem calados como dois brutos? Não parou
de massacrar Alex com perguntas sobre ele, sobre os estudos dele,
sobre o lugar de onde viera, e como Alex dava respostas breves,
Momik teve medo que ele estivesse a ficar chateado e que se fosse
embora, e então correu para a cozinha, subiu a uma cadeira e tirou do
esconderijo da mãe uma tablete de chocolate da marca C. D., que não
era para as visitas, mas aquele era um caso de emergência, como se
diz, e quando a trouxe a Alex contou-lhe que a avó Henny tinha
morrido há pouco tempo, Alex tirou um quadrado, e depois mais outro,
e contou-lhe que o pai dele também tinha morrido, e Momik ficou logo
todo excitado, porque justamente sobre aqueles assuntos até estava
bastante à vontade, e perguntou se o pai dele fora morto por Eles ,
Alex não percebeu quem eram Eles , e disse que o pai tinha morrido
num acidente, era boxeur e tinha apanhado um murro que o pusera
KO, e agora era ele o homem da casa. Momik calou-se e pensou, que
vida tão interessante tem o Alex, e Alex disse: «Lá, eu era o campeão
da classe em corrida.» 

Momik, que conhecia de cor os recordes de todos os atletas das
Olimpíadas e os de todos os campeões da classe, disse que, para fazer
parte da equipa da classe, era preciso correr sessenta metros em oito
segundos e cinco décimos, e Alex retorquiu que naquele momento não
estava na sua melhor forma, mas que ia treinar e que faria parte da
equipa. Falava com segurança, sem nunca sorrir para Momik e ia
comendo uns a seguir aos outros os quadrados do chocolate que
normalmente durava um mês inteiro lá em casa. «Chamaram-me



asquentuzi , pf, pf», disse Alex com uma expressão totalmente
fechada, «e é por isso que eu hei de fazer parte da equipa deles.»
Momik disse: «Eles também são asquentuzim , não todos, mas muitos
dos que te chamaram isso.» «Ninguém chama isso a Alex.» 

Estava tão seguro de si, que Momik tinha uma confiança total nele e
estava convencido de que ele ia conseguir, mas, apesar disso, sentia-se
um pouco triste e não percebia porquê. Alex andou pela casa, tocou
aqui e ali sem a mínima vergonha, fez girar violentamente a roda da
máquina de costura, perguntou coisas que os convidados normalmente
não perguntam, e depois disse que já estava farto de estar em casa, e
então Momik assustou-se e perguntou se ele queria um bom copo de
chá, porque é o que eles dizem quando os convidados (por exemplo,
Bela, Itka ou Schimek) declaram que já é altura de irem embora, mas
Alex fez uma expressão de amuo e perguntou se havia alguma coisa
para fazer naquele bairro, Momik pensou e respondeu que se podia ir
ao café de Bela, porque ela tinha sempre coisas interessantes para
contar, mas Alex olhou para ele de novo, fez uma careta e perguntou se
ele era sempre assim, Momik não percebeu e perguntou, assim como,
Alex não ligou e perguntou se não havia ali miúdos na rua, e Momik
respondeu que não, que era uma rua pequena. Estava surpreendido
porque pensava que, sendo um novo imigrante, Alex não quereria
muito brincar com outros miúdos, e por isso esperava que ele e Alex se
tornariam amigos, porque Momik é delicado e bem-comportado, não
faz troça das pessoas nem diz palavrões, ou coisas dessas, mas depois
pensou que Alex ainda era novo, e não sabia bem o que se passava, e
que iria levar algum tempo até ele se aperceber de que Momik tinha
mais inteligência no dedo mindinho do que aqueles selvagens e
malandros todos juntos, que corriam os sessenta metros em oito
segundos e cinco centésimos. Bom, lá desceram para a rua, era outono,
e a velha pereira do pátio de Bela estava carregada de frutos, quase
meio podres, Alex olhou e disse: «O quê?! Vamos deixá-las ficar
assim?!» Introduziu-se no pátio dela, apanhou umas quantas peras, deu
uma a Momik, e este, com o coração a bater loucamente, deu-lhe uma
dentada mas não foi capaz de engolir, porque aquilo era um roubo, e
ainda por cima a quem. Caminharam em direção ao monte Herzl, Alex
voltou a dizer que faria parte da equipa, e de repente Momik teve uma
ideia genial e disse a Alex que podia ser o treinador dele, Alex disse,



«Tu?! O que é que tu perce…», mas Momik não o deixou acabar a
frase e explicou-lhe rapidamente que podia ser um treinador fantástico,
que tinha lido imenso sobre todos os treinadores do mundo, e que tinha
em casa uma coleção de fotografias desportivas que recortava dos
jornais (disse: «dos jornais estrangeiros também» o que não era
mentira, por causa do Przeglad ), e que era capaz de elaborar um
programa de treino olímpico, e que tinha um relógio com os segundos,
a coisa mais importante para um treinador de atletismo. Alex quis ver
o relógio, Momik mostrou-lho, e Alex disse vamos fazer uma
experiência, eu vou correr até àquele poste e tu contas o tempo,
Momik disse, a postos, um, dois, três, partida! Alex correu e Momik
contou o tempo e disse, dez segundos e nove centésimos, e faz os
possíveis por não abanares tanto os braços, porque perdes energia, e
então Alex disse que era capaz de aceitar que Momik o treinasse, mas
vir a casa dele é que não queria vir mais. Foi assim que começou a
grande amizade deles, mas Momik não gosta de se lembrar dela. 

Além disso, tem dois irmãos. 
O mais velho chama-se Bill. Uma vez por mês chega à papelaria de

Lifschitz, no centro comercial, um número novo da revista com as suas
aventuras. Momik lê-o de pé, num canto, e Lifschitz não se importa,
porque é da mesma aldeia da mãe. São histórias muito palpitantes e
instrutivas. O seu irmão Bill é realmente um duro. É tão forte que está
proibido de intervir em defesa de Momik quando alguém lhe bate na
aula, porque uma pancada de Bill pode matar, e foi por isso que
Momik o obrigou a prometer que nunca interviria em seu favor, em
caso algum, mesmo quando começou a história com o bandido Leizer,
pelo menos duas vezes por semana, Momik levanta-se do chão do
pátio da escola todo sujo e cheio de sangue, mas com um sorriso
misterioso ao canto dos lábios, porque conseguiu mais uma vez
dominar os seus instintos, como se costuma dizer, e não chamar Bill a
intervir. 

Bill chama-lhe Johnny, e eles trocam entre si frases muito curtas e
cheias de pontos de exclamação, tais como: Dá-lhe nos queixos, Bill!
Boa, Johnny! E outras do género. Bill usa uma estrela prateada no
peito, sinal de que é xerife. Momik ainda não tem estrela nenhuma. Os
dois têm um cavalo chamado Blacky , que percebe tudo o que se diz, e
gosta de cavalgar livremente pelos campos, mas volta sempre e esfrega



a cabeça no peito de Momik, um autêntico prazer, e nesse preciso
momento a professora Neta pergunta, porque é esse sorriso, Schlomo
Neuman, e Momik esconde logo o Blacky . Surripia açúcar da cozinha
e faz montes de experiências para o transformar em cubinhos como
Blacky gosta, mas não lhe saem muito bem, e a Enciclopédia Hebraica
não traz nada sobre o assunto, e entretanto é preciso encontrar uma
maneira de alimentar o cavalo, não é? Eles cavalgam pelo menos três
vezes por semana no wadi de Ein Karem, para trazerem de volta as
crianças perdidas ou que fugiram dos pais, ou para lançarem
emboscadas aos assaltantes de comboios, como Orde Wingate. Às
vezes, quando está deitado de barriga para baixo, a espreitar, Momik
vê, por cima do monte Herzl, a chaminé alta do novo edifício que
acabou de ser construído, e a que deram o nome cómico de Yad
Vashem 9 , e imagina que é a chaminé dum barco que vem a caminho,
cheio de imigrantes ilegais de Lá que ninguém quer cá, como no tempo
do mandato britânico, psia krew , e que também os vai salvar, de uma
maneira ou de outra, seja com a ajuda de Blacky , ou de Bill, ou dos
seus pensamentos, ou dos seus animais, ou do reator atómico ou da
história do avô Anshel e dos meninos de coração de oiro ou de
qualquer outra coisa, e quando perguntou aos amigos velhotes o que
era aquela chaminé, eles olharam uns para os outros e por fim Munine
disse que era uma espécie de museu, e Aharon Markus, que já há
vários anos não sai de casa, perguntou se era um museu de arte, e
Hannah Zeitrin riu de um modo estranho e disse, arte, é claro, um
museu de arte humana, é o que aquilo é. 

Quando fazem as suas emboscadas, Momik tem de estar muito
atento a que a estrela prateada de Bill não brilhe com a luz e os
bandidos não suspeitem da sua presença, mas apesar disso Bill morre
pelo menos umas vinte vezes com os tiros ou as facadas dos malvados,
acabando sempre por ressuscitar, graças a Momik, que tem sempre
muito medo quando Bill morre, e se calhar é esse medo, e também o
desespero, que ressuscitam Bill, e então ele levanta-se, sorri e diz:
«Obrigado, Johnny, salvaste-me a vida.» Entretanto, Blacky vai-se
alambazando com cubos de açúcar colados com lama e cuspo, e cubos
de açúcar colados com cola branca, e cubos de açúcar que Momik
arrefece entre os blocos de gelo nas cubas do leiteiro Eizer, e Bill
morre e ressuscita, morre e ressuscita outra vez, e outra vez ainda, e



isso é a coisa melhor do jogo, só que aquilo não é minimamente um
jogo! Momik não se diverte nada com aquilo, mas nem sequer sonha
em parar, porque tem de treinar, há tantas pessoas à espera que ele seja
um especialista mundial daquelas coisas, tal como esperaram que o
professor Salk inventasse a vacina contra a poliomielite, e Momik sabe
muito bem que alguém tem de ser o primeiro a oferecer-se como
voluntário para ir para aquele país gelado combater a Besta, e salvar
toda a gente e trazê-la de lá, basta pensar nalgum estratagema, alguma
coisa do género do que Meir Har Sion teria feito se tivesse de a
combater, algum truque genial e audaz, de que se calhar só Geula
Mendi, o treinador que mandaram vir especialmente da Hungria, é
capaz de inventar para consolar os pais, agora e pelo passado, mas por
enquanto a Besta não parece disposta a abandonar os seus disfarces,
aliás não tem havido muitos progressos com os animais e ele sente-se
mal quando pensa que se calhar está a manter os pobres animais ali
fechados, no escuro, para nada, mas então diz para si que às vezes na
guerra os inocentes também sofrem (a frase saiu-lhe assim), como, por
exemplo, a cadela Leika que se sacrificou no altar da ciência, no
Sputnik 2, e a única coisa que ele pode fazer é esforçar-se mais e
dormir menos, e seguir o exemplo do avô Anshel que há montes de
anos conta a sua história e não desiste, a fim de que talvez um dia
consiga vencer o Herrneigel e acabar com aquilo de vez, mas às vezes
Momik tem a impressão de que o avô se enredou tanto na história que
o Herrneigel também já perdeu a paciência. 

Uma vez, durante o almoço, houve uma cena terrível. O avô
começou a gritar com toda a força, depois colocou uma mão no ouvido
e escutou, e ficou com a cara tão vermelha e os lábios a tremerem
tanto, que Momik, cheio de medo, deu um salto e foi pôr-se ao lado da
porta porque compreendeu subitamente o que, por estupidez, lhe tinha
escapado, ou seja, que Herrneigel era ele próprio o Nazikaputt , pois
kaputt quer dizer tramado, como Momik muito bem sabe do hebraico,
e um nazi é uma Besta, e agora era evidente que Herrneigel estava
furioso com o avô por causa da história, pois ao que parece não
concorda de todo em ser kaputt e quer obrigar o avô a mudar a história
de acordo com a sua vontade, mas Momik viu logo que o avô também
não é nenhum fracalhote, longe disso, e quando lhe tocam na história
ele fica logo outro homem! Sim, o avô agarrou na perna de galinha,



agitou-a no ar e gritou no seu hebraico antiquado que não permitia que
Herrneigel se imiscuísse na história, porque a história era toda a sua
vida e não tinha mais nada além dela, e Momik, que de medo quase fez
nas calças, viu pela expressão do avô que o Nazikaputt tinha ficado um
pouco assustado e cedera, porque o avô parecia mesmo convincente e
cheio de razão, e então, de repente, o avô virou a cara da parede e
olhou para Momik com o seu olhar vazio, e nesse momento Momik
teve a certeza absoluta de que, se o avô quisesse, era capaz de o atrair
para dentro da sua história, como fizera com Herrneigel, e quis fugir
mas ficou pregado no chão, quis gritar mas ficou mudo, e então o avô
fez-lhe sinal com o dedo para se aproximar, foi como um feitiço, pois
Momik começou a andar na sua direção sabendo que aquilo seria o seu
fim, que ia entrar na história e nunca mais o encontrariam, mas teve
muita sorte porque o avô não queria fazer-lhe aquilo, porque é que
havia de querer fazer-lhe uma coisa daquelas, Momik é um miúdo tão
bom, está bem, é verdade que tortura um bocado os animais na cave,
mas é só por causa da guerra, e quando já estava bem pertinho do avô,
este disse subitamente numa voz calma e clara, como uma pessoa
completamente normal: Nu , viste este goy ? Oikh mir a hokhem , o
que quer dizer «olha o esperto», e sorriu para Momik, o sorriso natural
de um homem idoso e inteligente, pousou-lhe uma mão no ombro,
como um verdadeiro avô e disse num sussurro que ia mandar aquele
goy dar uma curva e recambiá-lo para Chelm, e Momik quis logo
aproveitar a oportunidade para perguntar ao avô que história era
aquela, e se era verdade que os meninos de coração de oiro estavam
em guerra contra Herrneigel, e para que é que eles precisavam de um
bebé (porque Momik percebe um pouco de histórias de terror, e sabe
muito bem que em situações perigosas os bebés só incomodam), mas
nesse momento aconteceu o que sempre acontece, o avô recuou e
olhou para Momik como se nunca o tivesse visto, desatou a falar muito
depressa, a dizer aquelas coisas que está sempre a cantarolar, e Momik
ficou de novo completamente só. 

Então, enquanto guardava num saco de papel castanho, para os seus
animais, o almoço no qual não tinha sequer tocado, começou a pensar
que talvez não fosse má ideia pedir conselho a um especialista sobre o
qual lera algumas vezes no jornal, e que se dedicava à mesma
atividade que Momik. Chamava-se Wiesenthal, vivia na cidade de



Viena, e era de lá que os perseguia. Momik esperava que, se lhe
escrevesse uma carta, se o caçador concordasse em lhe revelar algumas
coisas importantes, tais como o lugar onde se escondem as Bestas e
quais os seus hábitos alimentares, se comem comidas proibidas, se
vivem em bandos, e como é possível que de uma só Besta saia um
exército inteiro de homens, e se existe (Momik pensa que não) uma
palavra mágica como «Haimova» ou «Urânio», que as leva a obedecer
e a seguir para todo o sítio aquele que as pronuncia, e se o caçador tem
alguma foto delas, vivas ou mortas, para que Momik possa ter alguma
ideia do que está à procura. Durante alguns dias, Momik esteve
bastante ocupado com os planos do que lhe havia de escrever. Tentou
imaginar a casa do caçador, cheia de grandes tapetes de pele da Besta,
uma estante só para as espingardas, os arcos e os cachimbos, e cabeças
de Bestas nazis, troféus de caça na selva, pregadas nas paredes, com
olhos de vidro. Momik sentou-se e começou a escrever a carta, mas
não lhe saía bem, tentou umas vinte vezes sem conseguir, e justamente
nessa semana leu, no jornal de Bela, que o caçador estava de partida
para uma nova caçada na América do Sul, mostravam a foto dele, um
homem com uns olhos bonitos e tristes e a testa calva, nada parecido
com o que Momik imaginara, e foi assim que Momik se viu de novo
sozinho sem ninguém que o ajudasse, e desta vez aquilo começou a
exasperá-lo. 

Então disse para si próprio que, de qualquer maneira, o caçador não
poderia ajudá-lo, pois a coisa mais estranha nesta guerra contra a Besta
era que cada um tinha de a combater sozinho, porque mesmo aqueles
que ansiavam por lhe pedir ajuda não o podiam fazer diretamente, por
causa do voto secreto que tinham feito, e Momik estava sempre a
repetir para si que não se esforçava o suficiente e que não pensava
bastante no assunto, e foi também por essa altura que teve uns quantos
acidentes de caça, tudo começou com uma cria de chacal abandonada
que lhe mordeu abaixo do joelho, e ele foi obrigado a tomar doze
injeções muito dolorosas contra a raiva. A seguir tropeçou e caiu sobre
um porco-espinho que estava escondido numa moita, no vale, e o
joelho ficou como um passador. Momik sempre gostara muito de ler
sobre animais, mas antes de começar a combater a Besta nunca tinha
realmente tocado num, a verdade é que lhe mete um bocado de nojo,
mas ao mesmo tempo também o atrai. Sente que tem uma certa



inclinação para os animais, e, quando aquilo tudo terminar, talvez até
venha a ter um cão. Um cão normal. Não para a guerra, mas para a
brincadeira. Entretanto, o pombo ferido que ele encontrou no pátio
quase lhe arrancou um olho com o bico, e outro gato, que ele tentou
apanhar no meio dos caixotes de lixo para substituir o gatinho doido,
arranhou-lhe o braço todo. A guerra estava a torná-lo um valentão, não
há dúvida. Não fazia a mais pequena ideia que pudesse ser tão valente,
mas sabia bem que aquela coragem vinha do medo. Porque a verdade é
que tinha medo. Não podia esquecer os corvos, pais do que ele
mantinha prisioneiro, e que a esta hora já deviam estar mais do que
certos que fora Momik quem lhes raptara o filho, e que, de cada vez
que ele sala de casa, se lançavam a pique sobre ele, como os Mig
egípcios, e a propósito, a primeira vez que isso aconteceu, um dos
corvos chegou mesmo a dar-lhe uma bicada no braço e no pescoço, e
Momik teve um ataque de histeria, como dizem, e foi a correr ao
quiosque da lotaria contar à mãe e ao pai, mas como não foi capaz de
se explicar muito bem, e também não sabia como se dizia «corvo» em
iídiche, a mãe compreendeu tudo ao contrário e, quando viu o sangue e
a blusa rasgada, levou-o logo ao centro de saúde, onde, por entre gritos
e desmaios, explicou ao Dr. Erdreich que tinha acontecido uma coisa
horrível, que uma águia tentara raptar o filho, e há que dizer que
passados anos ainda havia pessoas no bairro de Beit Mazmil que se
lembravam de Momik como o miúdo que uma águia tentara levar para
o ninho. 

Mas todos aqueles esforços não resultaram. A cave foi-se tornando
cada vez mais escura e sufocante, e Momik não se atrevia a tocar em
nada. Os animais foram ficando de dia para dia mais selvagens e
esfomeados, atiravam-se contra as paredes das jaulas, feriam-se,
uivavam e gritavam. O pombo ferido morreu e Momik, com nojo, não
tirou de lá o corpo, que começou a cheirar mal, e vieram logo as
malditas formigas. Momik tinha a impressão de que a cave estava
cheia de grandes teias de aranha pegajosas e frias que, ao menor gesto
dele, o apanhariam. Nunca na vida se sentira tão sujo e malcheiroso.
Tinha a sensação de que aqueles bichinhos todos eram muito mais
fortes do que ele, porque o odiavam e sabiam o que significava ser
selvagem e debater-se numa jaula aos gritos, e ele já não sabia de todo
quem era prisioneiro de quem, e pensou que talvez isso fosse um sinal



de que a guerra tinha começado, e que a Besta já não estava a brincar e
começara a agir contra ele na sombra, paralisando-o com uma
poliomielite que nem o Dr. Salk sonhava que existisse, o que era muito
grave, porque Momik não fazia a menor ideia de onde ela poderia
surgir, nem o que faria quando ela lhe aparecesse, talvez saísse de dois
animais ao mesmo tempo, e também não sabia se teria tempo de lhe
dizer alguma coisa como «Haimova» antes de ela saltar sobre ele para
o despedaçar. 

Começou a untar as pernas com querosene do aquecedor para ver se
o cheiro enojava a Besta, e pôs também uma bolinha de naftalina em
cada bolso das calças e da camisa, mas achou que não era suficiente, e
então começou a redigir um discurso de receção em honra dela.
Demorou pelo menos uma semana a escrever o discurso, pois sabia
que tinha de ser o melhor discurso do mundo para conseguir atrair a
atenção da Besta num minuto, antes de ela se atirar a ele. Começou por
lhe escrever que era necessário ser bom e pensar no próximo e saber
perdoar como no dia de Kipur 10 , mas, quando leu em voz alta o que
escrevera, teve a certeza de que ela não se deixaria levar por aquelas
palavras. Precisava de coisas mais fortes. Procurou imaginar a Besta,
ou seja, como é que ela sente as coisas e o que é que a afeta. Tentou
desenhá-la, mas o que lhe saiu foi uma espécie de urso-polar solitário
cheio de ódio pelo mundo inteiro, e percebeu imediatamente que o seu
discurso tinha de varrer instantaneamente todo o ódio e a solidão que
existiam nele, pois há coisas que até um urso-polar gelado deseja, e
então escreveu um longo discurso sobre a amizade entre dois amigos
que gostam muito um do outro, e sobre as palavras simples e
carinhosas que um pai e uma mãe, ou um pai e um filho trocam entre
si. Falou à Besta da doçura de ter irmãozinhos, de como é bom pegar-
lhes nos braços, pô-los no carrinho e levá-los ao centro comercial para
os exibir, e de outras parvoíces do estilo; tinha a impressão de que era
precisamente esse género de coisas que podiam conquistar a Besta,
como um jogo de futebol na escola em que ele marca um golo e todos
se levantam para gritar em uníssono o nome dele, ou o passeio de sabat
de manhã com o pai e a mãe, quando eles lhe pegam nas mãos e
cantam juntos «Pombinha vo… a, vo… a!» e o atiram assim, ao ar, ou
a excursão anual ao monte Tabor, quando toda a classe marcha e canta
e faz um grande chinfrim à noite na pousada, mas depois de ter escrito



aquilo tudo, de ter apagado e corrigido e de ter lido várias vezes em
voz alta, achou que era um discurso mesmo estúpido e nojento, um
discurso chato e malcheiroso, e rasgou-o em mil bocadinhos e
queimou-os dentro do lava-loiça, e então decidiu abandonar totalmente
a ideia do discurso, e deixar-se ficar quietinho à espera de ver o que ela
lhe fará quando surgir, e Momik tinha a certeza de que ela o fazia
esperar de propósito, para ele perder a paciência e ficar ainda mais
fraco, e foi por isso que jurou a si próprio que, acontecesse o que
acontecesse, ela não havia de o apanhar nunca-nunca-macacos-me-
mordam. 

E durante cerca de duas semanas pareceu que havia uma hipótese
surpreendente de vitória, porque aos dois irmãos se juntou mais um:
Motl, filho de Peisi, o cantor de sinagoga. Foi uma época que Momik
nunca há de esquecer na vida. Tinham lido na aula aquela história de
Scholem Aleichem, que causou em Momik uma impressão muito forte,
de modo que ele decidiu falar dela depois do jantar, como por acaso.
Nu , de repente o pai abre a boca e começa a falar! Frases inteiras, e
Momik a escutar e até lhe vieram as lágrimas aos olhos de felicidade.
Os olhos do pai, que são azuis, mas injetados de sangue, ficaram ainda
mais claros, como se a Besta o tivesse largado por momentos. Momik
era esperto como uma raposa! Como a raposa na história do queijo e
do corvo! Contou ao pai (como por acaso) a história do meu irmão
Eliahu, e do vitelo Meni, e do rio ao qual haviam deitado os barris de
kvass , e podia ver-se, com os próprios olhos, a Besta a abrir as
mandíbulas e o pai a cair direitinho nos braços de Momik. 

Aos poucos, o pai começou a falar-lhe da sua aldeia e dos caminhos
cheios de lama, e das árvores carregadas de castanhas que não há cá no
país, e do velho vendedor de peixe, e do aguadeiro, dos lilases em flor
e do sabor paradisíaco do pão de Lá, e do heder 11 onde estudara, e do
rabi que, para ganhar mais uns patacos, reparava potes de barro com
arames que enrolava à volta, e de como, desde a idade de três anos,
voltava sozinho do heder nas noites de neve, alumiando o caminho
com uma lanterna especial feita com um nabo esburacado no qual
enfiavam uma vela, e então a mãe disse é bem verdade que um pão
como o de Lá não se encontra neste país, agora que estás a falar,
lembrei-me, o nosso era feito lá em casa; e durava uma semana inteira,
quem me dera voltar a encontrar alguma vez na vida o sabor daquele



pão! E o pai disse que lá na terra dele, entre a aldeia e Chodorow,
havia uma floresta, uma verdadeira floresta, e não um desses pentes
desdentados que o Fundo Nacional Judaico nos planta aqui, lá naquela
floresta cresciam poziomki , morangos silvestres, que cá não há,
grandes como cerejas, e Momik ficou muito espantado ao ouvir que lá
também havia uma terra chamada Chodorow, como o guarda-redes do
Hapoel Tel-Aviv, mas calou-se porque não queria interrompê-los, a
mãe suspirou com aquelas recordações e disse, sim, está bem, mas na
nossa terra chamavam-lhes jagodi , amoras, e o pai disse, não, jagodi é
diferente, mais pequeno. Ai, as frutas que Lá havia, a mekhaie , uma
maravilha, e a erva, lembras-te da erva? E a mãe disse, se me lembro,
como é que se pode esquecer? Oi, zol ikh azoi habn koiekh tzu lebn ,
tivesse eu forças para viver e me lembrar de tudo; e que verde que era,
um verde intenso, nada que se compare com este daqui, que tem um ar
sempre meio morto, isto não é erva, é uma lepra da terra, lembras-te,
Tuvia, quando ceifavam o trigo e faziam as medas nos campos? Ah,
disse o pai respirando fundo, e o cheiro que tinham! Lá na nossa terra
as pessoas tinham medo de adormecer sobre as medas frescas, e, salvo
seja, de nunca mais serem capazes de acordar… 

Continuaram a falar um com o outro e com Momik. Foi por isso que
Momik começou a ler as outras histórias de Scholem Aleichem (que
nome de escritor tão esquisito!), que na aula não tinham dito para ler.
Trouxe também da biblioteca da escola as histórias sobre Menachem
Mendel e Tuvia, o leiteiro, e leu-as de fio a pavio, segundo o seu
método, depressa e bem. O shtetl , a aldeia judaica, tornou-se-lhe
familiar. Em primeiro lugar, deu-se conta de que já sabia muitas coisas
pelos seus amigos do banco, e aquilo que não percebia o pai explicava-
lhe de boa vontade. Palavras como gabai, galakh, melamed (tesoureiro
da sinagoga, padre, professor), e outras que tais, e quando o pai
começava a explicar-lhe, ele lembrava-se de outras coisas, e o pai
explicava um pouco mais, Momik fixava tudo e ia logo para o quarto
registar o que ouvira no Caderno de Geografia (já ia no terceiro!), e
nas últimas páginas do caderno começou mesmo a elaborar um
pequeno dicionário da língua de Lá para o hebraico, que já tinha
oitenta e cinco palavras. Nas aulas de geografia, quando o atlas do
jornal Yediot estava aberto em cima da mesa, Momik fazia uma série
de experiências, substituía Telavive por Boyberik, Haifa por



Katrielivka, o Carmel era a montanha dos judeus onde aconteciam os
milagres, e Jerusalém era Yehupetz, e depois fazia pequenas marcas a
lápis, como um comandante militar no mapa de operações: Menachem
Mendel vai daqui para ali, de Odessa a Yehupetz e depois a Zmerinka,
e é aqui, na floresta de Menashe que Tuvia, o leiteiro, monta o seu
velho cavalo, o Jordão é rio San, que, segundo eles, exigia todos os
anos uma nova vítima, até que o filho do rabino se afogou, e este
amaldiçoou o rio, que ficou reduzido à dimensão de um ribeiro, por
cima do monte Tabor escreveu a lápis Golden Bergel , e desenhou em
dimensões muito pequeninas as vasilhas de ouro que o rei da Suécia
abandonara ao fugir dos russos, sobre o monte Arbel desenhou uma
pequena gruta, como a que havia na montanha próxima da aldeia da
mãe, Bolichov, na qual diziam que o terrível bandido, Dubush, tinha
escavado na rocha uma pequena caverna para se esconder e planear os
seus golpes. Ideias era o que não faltava a Momik. 

E lá iam os três irmãos a cavalo no Blacky pelo vale de EinKarem,
agarrados à cintura uns dos outros. O mais forte, Bill, ia à frente e
Momik, que era o responsável, no meio, e atrás dele, Motl, com as
peot 12 enroladas atrás das orelhas, os olhos a brilharem e os músculos
de dia para dia mais fortes, em breve poderá acompanhá-los numa
verdadeira missão. 

Bom, é verdade que era preciso explicar-lhe muitas coisas de que ele
nunca tinha ouvido falar, como a barreira de som que atravessam os
aviões que os nossos eternos aliados franceses nos fornecem, ou
Nathanael Blasberg, o atleta religioso da equipa Elitzur que, graças a
Deus, venceu o recorde de cinco quilómetros, ou a brigada de fogo do
iemenita Suleiman, ou para que serve exatamente a piscina do novo
reator nuclear de Nahal Rubin, e como fazer para andar sempre com
um bocado de cartão dobrado em quatro no bolso da camisa para deter
os tiros dirigidos ao coração, e o que é uma ação de represálias, dois
punhos e um dedo, que Motl ia fazendo falhar porque não era capaz de
estar quieto e de esperar em silêncio durante uma emboscada, e o que é
uma metralhadora ligeira Uzi, e um Super-Mystère , e um AMX,
porque lá na aldeia dele aquelas armas e aviões deviam ter nomes
diferentes. 

Uma vez, Momik demorou-se propositadamente na biblioteca da
escola à espera que a noite caísse e a senhora Guvrin o mandasse



embora, e depois ainda esperou mais um bocado no campo de jogos, e
quando viu que estava completamente só, tirou de dentro da pasta o
seu grande segredo, o nabo que tinha cortado ao meio e no qual fizera
um buraco com um canivete, enfiou-lhe uma vela e acendeu-a, e fez
com ela todo o caminho até casa sob uma chuva miudinha que não
apagou a vela, por entre os montes de neve, as florestas de
castanheiros, os arbustos de lilases e os grandes poziomki que se calhar
eram jagodi , mas que importância tinha isso, e um cheiro bom a pão
acabado de cozer no forno da casa, e o grande rio com rãs e
sanguessugas pequeninas, e a feira de gado onde tinham vendido a
égua de que tanto gostavam, porque já não tinham dinheiro para
comer; lá ia ele, uma criança de três anos voltando do heder do rabi
Itzalé para a casa cheia de meninos e meninas, os seus irmãos e irmãs,
onde se sentaria a comer debaixo da mesa como em casa do fidalgo, e
de facto surgiram-lhe de repente a mãe e o pai, que andavam loucos de
inquietação à sua procura e o encontraram a atravessar a Rua
Borochow, num passo lento e cauteloso, a proteger a vela com a mão
para não se apagar, imbuído do sentimento de responsabilidade e da
emoção do atleta que transporta o facho das Macabíadas durante todo
o caminho, de um pais longínquo até aqui. E ali estavam eles, muito
juntinhos, sem saberem o que fazer, olhou para eles e queria dizer
alguma coisa simpática, mas de repente a expressão do pai mudou, a
cara contraiu-se-lhe como se estivesse enojado ou algo do género,
levantou a manápula e bateu com toda a força na vela (os dedos não
tocaram na mão de Momik), que caiu numa poça de água e se apagou
logo, e então, numa voz estranha e embargada, o pai disse, já basta de
asneiras, chegou a altura de teres juízo e de te portares como uma
pessoa normal, e desde então nunca mais falou a Momik sobre a sua
aldeia nem de como vivia Lá quando era miúdo, e Motl também nunca
mais voltou, talvez não quisesse, ou talvez Momik já não se sentisse
tão à vontade com ele por causa do que se tinha passado, e o resultado
foi que Momik ficou de novo só face à Besta, que continuava a não
querer mostrar-se. 

À noite, a mãe inclinou-se sobre a cama, cheirou-lhe as pernas que
tresandavam a óleo e disse subitamente em iídiche uma coisa muito
cómica, meu Deus, será que não tens vontade de ir brincar com outra
família? 



E não se podia esquecer que, além das buscas e da caça, havia
também as coisas normais, e ninguém podia desconfiar de que se
estava a passar alguma coisa estranha, pois podia começar a fazer
perguntas e a meter-se na vida dele, e tinha de estudar para os pontos,
passar grande parte do dia sentado na aula, das oito à uma, uma coisa
que só conseguia suportar imaginando que todos os que ali estavam
sentados com ele eram alunos de uma escola secreta organizada na
clandestinidade, onde sempre que se ouviam passos lá fora, tinham de
pegar nas pistolas e preparar-se para morrer, e além disso tudo ainda
tinha de tratar do avô que, nos últimos tempos, estava mais nervoso e
resmungão, o nazi devia estar a fazer-lhe a vida negra, e ainda tinha de
conceber estratégias e exorcismos especiais de cada vez que Nasser,
psia krew , anunciava que ia apreender um dos nossos barcos no canal
de Suez, e como se aquilo tudo não bastasse ainda havia a história dos
postais em que alguém tinha posto o nome de Momik, e agora ele tinha
de mandar todas as semanas um número cada vez maior de postais a
pessoas que ele nem sequer conhecia, apagando o primeiro nome da
lista e acrescentando em baixo o nome de outro miúdo, porque se não
o fizesse, podia acontecer-lhe, Deus nos livre, uma desgraça, como a
que aconteceu a um banqueiro venezuelano que não levou aquilo a
sério e perdeu o dinheiro todo e a mulher, coitado, nem imaginam o
dinheiro que aqueles postais todos custam, e a sorte é que, nesta
questão, a mãe não foi forreta, e deu-lhe o dinheiro necessário para ele
enviar os postais, e além destas coisas habituais, ainda houve aquele
caso com o Leizer, do primeiro ano do secundário, que há mais de três
meses bifa todos os dias a sandes de Momik. No princípio aquilo
assustou-o deveras, porque não entendia como é que um miúdo que só
tinha mais três anos do que ele podia ser tão selvagem e tão schvartzé ,
e se calhar até tão desesperado que nem tinha medo de praticar um
crime tão horrível como a chantagem, pelo qual se pode ir parar à
prisão. Mas Momik decidiu que, já que aquilo lhe acontecera, o melhor
era não pensar muito no assunto, porque tinha de guardar as suas
forças para coisas mais importantes, e como, de qualquer maneira,
Leizer era mais forte do que ele, de que lhe valia estar sempre a pensar
no assunto, sentir-se humilhado e querer morrer e começar a chorar,
não é? E como Momik é um miúdo científico e com método, que sabe
muito bem tomar as suas decisões, foi ter com Leizer e demonstrou-lhe



logicamente que, se os outros miúdos o vissem a dar-lhe a sandes,
todos os dias, iriam fazer queixa à professora, e por isso queria propor-
lhe um método do género dos que se usam na espionagem. O vigarista,
que vivia no acampamento provisório na parte baixa da cidade, e tinha
uma cicatriz a toda a largura da testa, ia a começar a gritar, mas depois
pensou no que Momik disse e calou-se. Momik tirou do bolso direito
uma folha de papel com uma lista de seis sítios seguros na escola, nos
quais era possível esconder a sandes e alguém vir depois buscá-la sem
ser visto. Enquanto lia a lista em voz alta, Momik sentiu que Leizer
estava a começar a ficar arrependido com a história, e encheu-se de
coragem. Da algibeira esquerda tirou a segunda lista que preparara
para Leizer. Era a lista de todos os dias do nosso primeiro mês de
experiência (foi o que disse a Leizer), com uma explicação sobre o
lugar onde estaria a sandes ao lado de cada dia. Agora já era evidente
que Leizer estava mesmo arrependido com o assunto todo. Começou a
dizer, para lá com os teus disparates, Helen Keller, era apenas no gozo,
quero lá saber da porcaria da tua sandes, mas Momik não fez caso
dele, porque se sentiu imediatamente mais forte do que o bandido, e
embora pudesse ter dito, bom, está bem, acabaram-se as chantagens, já
não foi capaz de recuar e meteu as duas folhas de papel à força nas
mãos dele e disse, amanhã começamos, e na manhã seguinte pôs a
sandes no sítio combinado e ficou à espreita, como mandam as regras,
e viu Leizer aproximar-se a olhar para o papel e para os lados e, num
abrir e fechar de olhos, agarrou o tesouro, mas Momik viu que ele não
tinha um ar muito satisfeito, bem pelo contrário, olhou para o
pacotinho que Momik embrulhara muito bem, como se fosse uma
coisa nojenta que o obrigavam a levar, mas não tinha outro remédio, e
quisesse ou não tinha de fazer o que Momik mandava, para não
escangalhar o plano complicado e genial que era mais forte do que ele
e se calhar mesmo do que Momik. Para além destas coisas todas,
Momik não parava de combater a Besta por todos os meios que
inventava de dia para dia, porque não podia falhar, era uma questão de
vida ou de morte, havia demasiadas coisas e pessoas dependentes e
envolvidas no assunto, e se a Besta ainda não tinha tirado o seu
disfarce era apenas por ser mais astuciosa e experiente em guerras do
que ele, mas se ela alguma vez se decidir a tirá-lo, será perante os
olhos de Momik e de mais ninguém, porque ele é o único que ousa



desafiá-la daquela maneira, com tanta coragem e desplante,
sacrificando tudo, tudo, como os soldados da primeira linha que se
deitam sobre o arame farpado para que os outros possam passar por
cima do corpo deles. E, no final do inverno, quando os ventos faziam
as derradeiras tentativas para destruir Beit Mazmil, Momik mudou
totalmente de tática e decidiu que, para combater a Besta, tinha de
fazer aquilo que mais medo lhe metia, e que se esforçara por não fazer
até agora, que era saber mais sobre ela e sobre os seus crimes, porque
sem isso tudo o que fizesse servia apenas para gastar energias, porque
a verdade é que ele não tinha a mais pequena ideia sobre como devia
combatê-la. Esta é a verdade. E foi assim que começou a interessar-se
pelo Holocausto e por tudo isso. Como a Enciclopédia ainda só
chegara à letra D, ele inscreveu-se no maior dos segredos na biblioteca
pública (os pais não lhe dariam autorização para estar inscrito em duas
bibliotecas), e duas vezes por semana, a seguir ao almoço, tomava o
autocarro 18 para lá, e lia tudo o que havia sobre aquilo. Na biblioteca
havia um grande armário com uma tabuleta onde estava escrito:
literatura do holocausto e do heroísmo, e ele começou a passá-lo em
revista metodicamente, como é seu costume, livro após livro. Lia a
uma enorme velocidade porque sentia que já não tinha muito tempo, e
há que dizer que não percebia quase nada, mas sabia que com o tempo
lá chegaria. Leu Os Mistérios do Destino, O Diário de Anne Frank,
Deram-me Abrigo por Uma Noite, Pfeifel, Casa de Bonecas, Os
Vendedores de Cigarros da Praça das Três Cruzes , e mais uma data
de livros do género. Encontrou lá outros miúdos que eram um pouco
como ele, e que sentiam o mesmo que ele sentira durante aqueles anos
todos. Falavam iídiche com os pais e não precisavam de o esconder, e
também lutavam contra a Besta, e isso era o mais importante. 

Nos dias em que não ia à biblioteca, Momik passava horas seguidas
na cave escura. Desde as duas menos um quarto da tarde até começar a
escurecer, e, mesmo uns minutos depois, ficava lá sentado no chão frio
em frente dos olhos brilhantes das feras e dos seus ruídos assustadores,
e daquela espécie de indiferença que elas pareciam ter por ele, mas
agora sabia que aquilo podia começar a qualquer momento, pois era
óbvio que se a enervavam daquela maneira, estudando todos os seus
crimes de forma científica, ficando sentado diante dela dia após dia a
espreitá-la numa espécie de provocação, a Besta havia de perder a



cabeça, e assim Momik forçava-se a ficar ali mais um minuto, e mais
outro, com os pés bem plantados no chão para não desatarem a fugir,
deixando escapar constantemente sons de respiração sibilante ou de
choro de gatinho, que lhe lembravam os ruídos do avô, mas ficava até
depois de o pequeno ralo de luz da janela ter desaparecido numa
escuridão total, e fazia tudo aquilo por causa de um indício que lhe
parecia muito importante e que encontrara insidiosamente escondido
no livro Os Mistérios do Destino , no qual estava explicitamente
escrito: «Das trevas surgiu a Besta nazi.» 

 
 
Dia após dia. Na sala de leitura de adultos da biblioteca pública,

Momik sentava-se numa cadeira muito alta para ele, com as pernas a
abanar. Tinha dito ao bibliotecário Hillel que estava a preparar um
trabalho para a aula sobre o Holocausto, e ninguém mais lhe fez
perguntas. Leu livros de história sobre as coisas que os nazis tinham
feito, e esbarrou com palavras e expressões que já não se usavam.
Ficou horas a olhar para umas fotografias estranhas sem conseguir
minimamente perceber o que lá estava, o que lá se passava ou de quê
ou de quem se tratava, mas sentia que aquelas fotos lhe podiam revelar
o princípio do segredo que todos lhe escondiam. Viu fotografias de
pais obrigados a escolher entre dois filhos qual dos dois ficaria com
eles e qual o que partiria para sempre, e procurou compreender como é
que eles tinham podido escolher, viu um soldado a obrigar um velho a
montar sobre outro velho como se fosse um cavalo, fotografias de
execuções capitais de toda a espécie que nunca pensou poderem
existir, e de túmulos nos quais estavam enterrados imensos cadáveres
que jaziam nas posições mais estranhas, uns sobre os outros, ou uns
com os pés nas caras dos outros, ou com as cabeças de tal maneira
torcidas que, por mais que quisesse, Momik não conseguia torcer a sua
assim, e então, a pouco e pouco, Momik começou a perceber uma data
de coisas novas, tais como, por exemplo, quão frágil é o corpo e como
basta querer para ele poder ser quebrado e dobrado em todos os
sentidos e de muitas formas, e quão fraca pode ser uma família para
quem quiser destruí-la, pode acontecer de um momento para o outro e
para sempre. Momik saía da biblioteca às seis da tarde morto de



cansaço e sem pio. No autocarro que o levava a casa não via nem
ouvia nada. 

Quase todas as manhãs, fugia da escola durante o grande intervalo,
e, evitando a rua do quiosque da lotaria, corria até à leitaria de Bela;
chegava lá completamente sem fôlego, puxava-a pelo braço para um
canto (para o caso de haver algum cliente) e desatava a fazer-lhe
perguntas num sopro que era quase um grito: Os comboios da morte
eram o quê, Bela? Porque é que eles também matavam crianças? O que
é que sentiam as pessoas quando tinham de cavar a sua própria
sepultura? Hitler tinha mãe? Eles lavavam-se mesmo com sabão feito
de seres humanos? Onde é que eles matam pessoas, hoje? O que é um
«jude»? O que são as experiências sobre seres humanos? E o que é, e
como, e porquê, Bela? E Bela, que percebia o quanto aquilo era sério,
respondia-lhe a todas as perguntas sem esconder nada, e apenas o seu
rosto exprimia tristeza e desespero total. Momik também já estava um
pouco inquieto. Não realmente nervoso, mas inquieto. A situação
estava a tornar-se cada vez pior de dia para dia, a Besta estava a
ganhar, era evidente, e mesmo que ele já soubesse tudo sobre ela, e que
já não fosse o miúdo palerma de nove anos e um quarto que pensava
que ela podia sair de dentro de um ouriço ou de um gatinho, ou até de
um corvo, o facto é que estava metido numa complicação dos diabos;
tinha chegado ao sítio onde a Besta se encontrava, sem compreender
como, ou como é que uma coisa daquelas podia acontecer só por
pensar e imaginar, mas era óbvio que a Besta existia mesmo, pois ele
sentia-a nos ossos, do mesmo modo que Bela sentia que ia chover, e
era igualmente claro que fora ele quem estupidamente a acordara do
longo sono, e a desafiara a manifestar-se, tal como Yehuda Ken Dror
provocara os egípcios em Mitlé para os incitar a dispararem e a
exporem-se, mas Yehuda Ken Dror tinha amigos que lhe protegiam a
retaguarda, e Momik está sozinho, e agora tem de continuar a lutar até
ao fim, embora ninguém lhe pergunte se quer ou não, pois sabe muito
bem que, se fizer a menor tentativa para fugir, ela persegui-lo-á até ao
fim do mundo (tem amigos e espiões em todo o lado), e aí, aos poucos,
far-lhe-á o que fez aos outros, mas de uma forma muito mais
maquiavélica, e sabe-se lá por quanto tempo ainda ela o vai torturar e
qual será o fim de tudo. 



Mas a verdade é que foi sem a ajuda de ninguém que Momik
conseguiu descobrir como fazer sair a Besta de dentro dos animais que
estavam na cave, e foi tão simples que até custa a acreditar como é que
a ideia não lhe passou antes pela cabeça, pois até a tartaruga sonolenta
se lembra logo de que é uma tartaruga quando sente o cheiro das
cascas verdes de pepino, e o corvo fica com as penas espetadas quando
Momik lhe traz uma perna de galinha, e portanto é fácil de
compreender que a única coisa que Momik tem de fazer agora é
mostrar à Besta a comida que ela prefere – um judeu. 

Começou então a elaborar um plano com cabeça e muita prudência.
Em primeiro lugar, copiou as fotografias dos livros da biblioteca para o
Caderno e tomou apontamentos que lhe permitiam lembrar-se do
aspeto de um judeu, de como é que um judeu olha para os soldados,
qual o seu aspeto quando tem medo, quando está num vagão, quando
cava uma sepultura. Tomou igualmente apontamentos da sua grande
experiência com judeus, tais como, de que maneira é que suspiram,
como gritam durante o sono, como comem uma perna de galinha e
coisas do género. Trabalhou ao mesmo tempo como investigador
científico e detetive. Eis, por exemplo, o miúdo que está aqui nesta
fotografia, com o boné e de braços levantados: Momik tenta adivinhar
coisas pelo olhar dele, como por exemplo, qual era o aspeto da Besta
quando ele a viu diante de si naquele instante, se sabia assobiar com
dois dedos, e se já tinha ouvido dizer que Chodorow não era apenas
uma aldeia, mas também um célebre guarda-redes, e o que tinham feito
os pais dele para ele estar assim de braços levantados, e o que estavam
eles a fazer em vez de o proteger, se era religioso e se colecionava os
selos verdadeiros do país de Lá, e se fazia alguma ideia de que no
Estado de Israel, em Beit Mazmil, havia um miúdo chamado Momik
Neuman. Eram tantas as coisas que havia que aprender para se ser um
verdadeiro judeu, para ter uma expressão de judeu, e exatamente o
mesmo cheiro, como o avô, ou Munine ou Max e Moritz, que, como se
sabe é um cheiro ao qual a Besta não consegue resistir, e assim, dia
após dia, Momik fica sentado na cave, no escuro, em frente das jaulas,
sem fazer quase nada, só a olhar em frente sem ver, e a tentar não
adormecer, porque ultimamente, não sabe bem porquê, anda muito
cansado, tem dificuldade em mexer-se e em concentrar-se, e às vezes
chega a ter pensamentos maus, tais como que necessidade tem ele de



fazer aquilo tudo, e porque é que precisa de lutar daquela maneira por
eles todos, sozinho, e porque é que ninguém o ajuda nem se apercebe
do que está a acontecer, nem a mãe nem o pai, nem Bela, nem os
colegas de classe, nem a professora Neta, que a única coisa que sabe
fazer é gritar com ele e dizer que as notas estão a descer, a descer, nem
Dag Hammarskjöld das Nações Unidas que chegou hoje a Israel e foi
ao kibutz Sde Boker para jantar com Ben-Gurion, pois foi este mesmo
Dag Hammarskjöld quem criou a Unicef em defesa da criança e que se
preocupa em salvar da malária e de toda a espécie de porcarias as
crianças da África e da Índia, tem tempo para tudo, menos para a
guerra contra a Besta. A verdade se diga que há dias em que Momik
está lá sentado na cave meio acordado meio a dormir, e tem inveja da
Besta. Sim, sim, inveja-a por ela ser tão forte que nunca se deixa
atormentar pela piedade, e porque consegue dormir descansada à noite
depois de tudo o que fez, e até parece ter prazer na maldade, como o
tio Schimek quando lhe coçam as costas, e talvez ela até tenha razão e
não seja tão mau ser-se cruel, muito cruel, a verdade é que,
ultimamente, Momik sente por vezes um certo prazer em fazer alguma
maldade, e isso acontece-lhe especialmente quando começa a
escurecer e ele fica ainda mais apavorado e com mais ódio à Besta e ao
mundo inteiro, e de repente sente um calor invadir-lhe o corpo todo,
sobretudo o coração e a cabeça, e é tanta a força e a crueldade que
quase explode, e nesse momento podia atirar-se às jaulas e desfazê-las
em pedaços, e rebentar sem piedade com todas as cabeças da Besta,
mesmo deixando-se arranhar pelas garras e os dentes dela e todos os
seus bicos, e atirar-se a ela com todas as forças para que ela perceba de
uma vez por todas o que ele sente, mas se calhar é melhor não, se
calhar é melhor matá-la sem se envolver com ela, esmagá-la, desancá-
la, pisá-la e enchê-la de pontapés, torturá-la, e desfazê-la em mil
pedaços, e agora até é possível lançar-lhe uma bomba atómica em
cheio no focinho, veio finalmente no jornal o artigo sobre o nosso
reator atómico – esse gigante de aparência aterradora que se ergue nas
dunas douradas do areal de Nabal Rubin, perto de Rishon Lezion, e
domina orgulhosamente a costa e as tumultuosas vagas azuis, enquanto
sobre a sua magnífica cúpula batem alegremente os martelos dos
construtores –, é o que vem no jornal Yediot , e embora esteja escrito
que é apenas «para fins pacíficos», Momik sabe muito bem ler entre as



linhas, como se costuma dizer, e compreende perfeitamente certos
sorrisos de Bela, cujo filho é um major de alta patente no exército, fins
pacíficos, claro, tudo bem, mas deixem-nos primeiro mandar pelos
ares todos os árabes, psia krew . Apesar daquilo tudo, tem de
reconhecer que a Besta não parece muito afetada com as ameaças dele,
e às vezes até tem a impressão de que quando fica assim, violento e
cheio de ódio, a Besta começa a sorrir maliciosamente, no escuro, e
então ele fica ainda mais assustado e sem saber o que fazer e diz para
si, acalma-te, mas por quanto tempo ainda é que terá forças para se
manter calmo, e então assusta-se e acorda do seu sonho, olha à sua
volta, o cheiro fétido dos animais está tão colado a si que às vezes
parece que lhe sai pela boca, e não se levanta do lugar embora se dê
conta de que já está completamente escuro, e os pais devem estar
mortos de inquietação sem saber do paradeiro dele, por favor, meu
Deus, oxalá não tenham a ideia de o vir procurar aqui, era o que mais
faltava, é melhor que não venham, e fica ali mais algum tempo,
sentado no chão frio, a cair de sono, embrulhado no velho casaco
grande do pai, no qual pregou com alfinetes imensas estrelas amarelas
em cartão, e quando acorda, volta-lhe a memória e estende em direção
aos animais os dois braços e mostra-lhes os números recortados de
bilhetes de lotaria velhos que apanhou à volta do quiosque e colou nos
braços, e se aquilo não basta, Momik endireita-se, tosse e suspira e,
antes de se levantar e ir para casa, ainda desafia uma última vez a
Besta de uma forma mesmo nojenta, virando-lhe as costas e sentando-
se mais uns minutos no escuro total, a copiar no seu quarto Caderno de
Geografia algumas linhas do Diário de Anne Frank , que também se
escondia da Besta, e sempre que acaba de copiar um desses fragmentos
comoventes do livro (que roubou da biblioteca pública), a caneta
começa a tremer-lhe um pouco na mão e então tem de acrescentar mais
umas linhas sobre um menino que se chama Momik Neuman, que
também se esconde, luta e tem medo, e o mais curioso é que aquelas
linhas soam tal e qual como as dela, como as de Anne, quer dizer. 

Às vezes, depois do almoço, quando Momik quer ver-se livre do
avô, e deitá-lo a dormir para descer rapidamente para a cave, acontece
que o avô olha para ele de uma forma especial implorando com os
olhos que o deixe sair, e embora muitas vezes o tempo ainda esteja frio
e chova, Momik sente que o avô sofre por ficar em casa e faz-lhe a



vontade; vestem os casacos, saem e fecham a porta, a fechadura de
baixo também, e então Momik dá a mão ao avô e sente as ondas
quentes da história dele passarem através da sua mão e subirem até à
cabeça, e sem que o avô se dê conta retira forças dele, aperta, aperta
com força, até que o avô dá uma espécie de uivo e puxa a mão, e olha
para Momik como se compreendesse alguma coisa. 

Sentam-se no banco verde molhado e olham para a rua cinzenta que
parece inclinada por causa da chuva, e o nevoeiro muda a forma das
coisas, tudo parece tão diferente e tão triste, e de repente, em pleno
vento, por entre as folhas que voam, aparece um casaco preto com
duas caudas a esvoaçarem, ou uma peruca loira, ou dois tontos de mão
dada a remexerem nos caixotes de lixo, e é assim que os amigos do
avô vêm ter com ele ao banco, sem que ninguém lhes tenha dito que
ele ali estava, e eis que a porta de Bela também se abre, e o bom do
pequeno Aharon Markus desce as escadas, apesar de Bela lhe suplicar
que não vá, e quando ela vê que Momik também lá está, ai, põe-se aos
berros a dizer-lhe que leve já o avô para casa, mas Momik limita-se a
olhar para ela e não responde, e por fim ela desiste e fecha a porta com
raiva. 

O senhor Aharon Markus aproxima-se, senta-se com um krekhtz , e
todos lhe dão o lugar e suspiram com ele, Momik faz o mesmo e sente-
se melhor. Momik já não tem medo daquelas caretas que dão ao rosto
do senhor Markus um ar de ter cem anos, que viva até aos cento e
vinte. Uma vez perguntou a Bela se aquelas caretas que Markus faz
eram por causa de alguma doença, Deus nos livre, ou coisa no género,
e ela respondeu, o pai do meu Hezkel, de bendita memória, merece que
o deixem em paz, especialmente as crianças curiosas que estão sempre
a querer saber tudo, o que é que lhes ficará para aprender quando
tiverem dez anos, mas Momik não desistiu, está claro – já sabemos
quem é que temos pela frente –, pensou bem bem no assunto e passado
algum tempo foi ter com Bela e disse que já tinha achado a resposta.
Teve piada porque Bela já se esquecera de qual era a pergunta, mas
Momik lembrou-lhe e disse que o senhor Markus fazia aquelas caretas
todas porque uma vez tinha fugido de um certo lugar (Momik não quis
mencionar explicitamente o país de Lá), e não queria que
reconhecessem a sua verdadeira cara e o apanhassem, e Bela crispou
os lábios como se estivesse zangada, mas via-se muito bem na cara



dela que estava quase a rebentar de riso, e disse, se calhar é justamente
o contrário, meu espertinho, se calhar o senhor Markus quer manter
vivos os rostos das pessoas que estiveram com ele em determinado
sítio, e não quer nada fugir deles, bem pelo contrário, quer estar com
eles, nu , o que é que dizes a isto, Einstein? Aquela resposta deitou
Momik realmente por terra, como se costuma dizer, e desde então
começou a olhar para o senhor Markus com outros olhos e, de facto,
descobriu no rosto dele o de imensas pessoas que Momik nunca
conhecera, homens, mulheres, velhos, crianças e até bebés, sem falar
das numerosas caretas que eles faziam e que estavam sempre a mudar,
o que era um sinal claro de que Markus, como toda a gente aqui,
também participava na guerra secreta. 

A chuva caía e os velhotes falavam. Nunca se podia dizer ao certo
quando é que as vozes e os suspiros se tornavam de repente palavras
mesmo. Contavam as histórias de sempre, que Momik já sabia de cor e
salteado, mas que gostava de ouvir outra e outra vez. Sónia, a
Vermelha, e Sónia, a Preta, e Haim Itche, o coxo, que tocava a Sherele
em todos os casamentos, e aquele meshuguener , maluco, a quem
chamavam Job, que gostava tanto de chupar rebuçados de alfazema, e
que as crianças arrastavam atrás delas como um cão e faziam dele o
que queriam com a promessa de lhe darem rebuçados, e o grande
mikwe , os banhos rituais, tão bonitos, que construíram lá na nossa
aldeia, e como todos punham o tcholent 13 na quinta-feira à noite no
forno do padeiro e ficava lá a cozer durante a noite inteira, e todo o
shtetl exalava aquele cheiro, e assim podia ficar a ouvir e a descansar
um pouco da guerra e da Besta e do fedor da cave, podia realmente
esquecer tudo como se não existisse, e precisamente nesse momento,
oif tselukhes , nem de propósito, como se costuma dizer entre nós,
passa-lhe pela cabeça uma coisa irritante e inquietante, a lembrança de
uma mão gorda a bater numa vela, da vela a cair e do lume a fazer tsss
na poça, e da cara do pai nesse momento, e das palavras que então lhe
disse, e de repente Momik endireita-se e levanta a cabeça que tinha
encostado sem se dar conta ao ombro de Hannah Zeitrin, e diz numa
voz dura e forte, no jogo decisivo que em breve terá lugar na cidade de
Wrocław, vamos bater os polacos por dez a zero, Stelmach sozinho
marcará cinco golos, os velhotes calaram-se todos de repente e
olharam para ele sem perceber, Hannah Zeitrin disse numa voz límpida



e triste, alter kop , e Yedidia Munine, que estava sentado do outro lado,
estendeu-lhe a mão magra coberta de pelos pretos, mas desta vez não
foi com a intenção de lhe apertar a bochecha, segurou-lhe apenas
delicadamente no queixo e virou-o devagar para si, quem havia de
acreditar que Momik deixaria alguma vez Munine fazer-lhe uma coisa
daquelas, e ainda para mais à frente de todos, mas Momik está um
bocado cansado agora, e não se importa de encostar a cara ao casaco
preto de Munine que tem aquele cheiro esquisito, e pensa que é bom
não estar só e ter com ele todos aqueles combatentes secretos, são
como um grupo de guerrilheiros que lutam juntos há muito tempo, e
agora que se aproxima a batalha final estão a descansar na floresta, e
quem olhar para eles pode pensar que são meshugueners , malucos,
mas que importa, é bom estar assim encostado ao casaco de Munine,
junto de todos os amigos, a ouvir o frufru da lã e o tiquetaque calmo
do relógio de bolso e o bater do coração que parece vir de muito longe,
é bom. 

Naquela noite, aconteceu uma coisa horrível; foi assim: de repente
ouviram-se uns gritos horríveis na rua, eram onze horas e catorze
minutos no relógio de Momik, as pessoas começaram a levantar os
estores e a acender as luzes, e Momik pensou já está, a Besta saiu da
cave, e enfiou-se ainda mais debaixo dos cobertores, mas não eram
gritos de animal, e sim de mulher, e então levantou-se imediatamente
da cama, correu para a janela e levantou os estores, a mãe e o pai
gritaram-lhe do quarto que fechasse, mas há muito que ele deixou de
ligar ao que eles dizem, olhou para fora e viu uma mulher em carne e
osso, nua, a correr de um lado para o outro da rua e a dar gritos
horríveis, completamente incompreensíveis e, embora estivesse uma
lua quase cheia, demorou alguns segundos até Momik perceber que era
Hannah Zeitrin, porque a linda peruca loira tinha caído, deixando à
mostra uns pelos esparsos na careca, e tinha umas mamas enormes que
saltavam em todas as direções, e a sorte é que lá em baixo usava uma
coisinha triangular, como uma pele preta, e Hannah Zeitrin, que ainda
nessa tarde estivera sentada com ele no banco, como uma boa amiga,
levantou os braços e gritou em iídiche, meu Deus, meu Deus, quanto
tempo ainda tenho de esperar por ti, ó Deus!, e as pessoas começaram
a gritar, silêncio! vai para casa, maluca, estamos no meio da noite! E
alguém do segundo andar da casa do casal de jovens antipáticos atirou-



lhe com um balde cheio de água e molhou-a de cima a baixo, mas ela
não parou de correr nem de puxar os cabelos, e quando passava ao pé
do candeeiro de rua, via-se a pintura a escorrer-lhe pela cara abaixo, e
de repente acendeu-se a luz nas escadas de Bela, e acreditem ou não,
Bela desceu as escadas a correr e enrolou Hannah num grande
cobertor, Hannah acalmou-se, pôs-se a tremer de frio e baixou a
cabeça, e Bela começou a levá-la devagar, mas de repente parou e
gritou numa voz indignada, «Malvados!», e quando passou ao lado da
casa do casal antipático gritou, «Vocês ainda são piores do que os
outros! Que Deus vos pague a dobrar!» E depois ela e Hannah
desapareceram por entre os ciprestes negros junto da casa de Hannah,
e as luzes das casas foram-se apagando uma a uma, e Momik também
fechou os estores e voltou para a cama. 

Mas ainda viu mais uma coisa, que ninguém além dele reparou, e
que foi que, enquanto Hannah andava a correr nua, o senhor Munine
saiu da sinagoga ao pé da casa de Momik, e ficou ali de pé, meio na
sombra e meio na luz da Lua. Estava sem os óculos e o corpo movia-se
para a frente e para trás, os olhos fixos em Hannah brilhavam, as mãos
em baixo, no escuro, e Momik viu que os cotovelos dele tremiam, e os
lábios moviam-se, e não percebia o que ele dizia, mas sentiu que devia
ser uma coisa muito importante, talvez lhe estivesse a revelar naquele
momento o grande segredo sobre a Besta e sobre como combatê-la, e
Momik ia gritar-lhe da janela que não ouvia nada, quando de repente
os olhos de Munine ficaram esgazeados, a boca abriu-se ao mesmo
tempo, e o corpo agitou-se para a frente e para trás como se alguém o
estivesse a abanar com toda a força, e então levantou os dois braços
como um grande pássaro negro e começou a dar saltos e a gritar, mas
sem voz, dir-se-ia que alguém o estava a puxar de cima por um fio, e
de repente o fio rompeu-se, e Munine curvou-se todo, caiu por terra
como um trapo e ficou lá deitado imenso tempo, Momik ainda o ouviu
gemer docemente, como o gatinho louco, muito tempo depois de tudo
ter acabado, e de manhã Munine já lá não estava. 

Mas a Besta deve ter sentido que aquilo era uma fraude e não se
mostrou. Nenhum dos estratagemas de Momik funcionou. Ela devia
saber muito bem distinguir entre um verdadeiro judeu e Momik, que
decidira de um momento para o outro comportar-se como um judeu, e
ainda se soubesse qual era a diferença, podia agir com eficácia, mas



não sabia. Nos últimos tempos tornou-se uma sombra de si próprio,
arrasta os pés a andar e tem um novo hendle , como diz Bela, um tique,
começou a lançar krekhtzim , suspiros, tal e qual como um velho, até
na aula lhe escapam e todos os que estão à sua volta desatam a rir, e a
única coisa boa que lhe aconteceu nesses dias foi ter ficado em quinto
lugar na corrida dos sessenta metros, o que nunca lhe acontecera, e
porquê justamente agora que está sem forças para nada, e todos
disseram que ele corria como Zatopek, a locomotiva checa, e riram
porque ele fez a corrida toda de olhos fechados e a fazer umas caretas
tais que dir-se-ia que estava a ser perseguido por um monstro, mas
pelo menos viram que quando ele queria conseguia mesmo e até Alex
Tuchner, que fora seu amigo durante duas semanas, e que Momik
treinara a correr todos os dias no vale de Ein Karem até ele bater o
recorde da aula e entrar para a equipa, sim, até ele veio ter com Momik
e disse, Parabéns, Helen Keller, mas mesmo um elogio como este não
teve qualquer efeito em Momik. 

Bill e Motl tinham-se evaporado há muito e ele não conseguia trazê-
los de volta. Era como se a Besta lhe tivesse paralisado o cérebro, e
todos se apercebessem. Bela recusava-se a responder às perguntas dele
e, quando ele lhe suplicava, ela respondia que se mordia toda de
remorsos pelo mal que lhe causara contando-lhe as coisas que lhe
contara, e que já estava farta daquelas investigações dele, e que fosse,
por amor de Deus, brincar com os meninos da idade dele; não disse
aquilo zangada mas com compaixão, o que ainda foi pior. Os pais
também já tinham começado a deitar-lhe uns olhares esquisitos, e ele
via bem que só estavam à espera de uma oportunidade para fazerem
uma cena. Começaram a ter um comportamento estranho, em primeiro
lugar puseram-se a limpar a casa como uns doidos, a lavar e a esfregar
tudo todos os dias (mesmo as janelas e os rodapés) até não haver o
menor grão de pó, mas continuavam a limpar e a limpar, e uma noite,
quando Momik se levantou para urinar, viu as luzes todas acesas e a
mãe e o pai, de joelhos, a limparem com uma faca de cozinha os
interstícios entre os ladrilhos, e quando repararam que ele os vira,
sorriram como dois putos apanhados com a boca na botija, e Momik
não disse nada e, de manhã, fez de contas que tinha esquecido. Alguns
dias depois, no sabat, Bela disse qualquer coisa à mãe, a mãe ficou
branca como a cal e, no dia seguinte de manhã, levou Momik ao centro



de saúde, à consulta da Dra. Erdreich. A médica observou-o
meticulosamente, de cima a baixo, e disse à mãe, não, não é de modo
nenhum A Doença ; era esse o nome que davam à paralisia infantil
que, apesar de todas as vacinas e injeções, continuava a contaminar
numerosas crianças por ano no nosso país, e receitou-lhe vitaminas e
óleo de fígado de bacalhau para tomar duas vezes por dia, mas aquilo
não serviu de nada, como é que havia de servir, e embora os pais
tivessem começado a comer ainda mais ao jantar, e o obrigassem a
engolir, a engolir, apercebiam-se muito bem de que o miúdo definhava
de dia para dia a olhos vistos, e que eles não podiam fazer nada,
faziam tudo o que podiam, há que reconhecer, mandaram vir de Mea
Shearim 14 um rabi baixinho e barbudo, que fez rolar pelo corpo de
Momik um ovo cozido enquanto rezava umas coisas, e chegaram a
chamar a senhora Miranda Bardugo que era praticamente a rainha de
Beit Mazmil, que punha sanguessugas e curava tudo, mas ela não
aceitou vir a casa deles por causa do que acontecera às sanguessugas
quando as pusera nas mãos do pai, e a mãe e Bela ficavam as duas
sentadas à noite, na cozinha, a beber chá, e Bela derramava lágrimas
de dó pelo pobre menino. É preciso fazer alguma coisa, olha para o
aspeto horrível com que ele está, só lhe ficaram os olhos, e a mãe,
como de costume, começava a chorar com ela e dizia, tomara que
soubéssemos o que fazer, se me disseres o nome de um doutor nós
levamo-lo lá, mas eu não preciso de nenhum doutor para saber o que é,
Bela, porque eu podia ser doutor, doutor de desgraças, e para o que
Schlomo tem, não há doutor que ajude, estás a ouvir, a culpa é nossa,
fomos nós que trouxemos isso connosco de Lá, está aqui e aqui e aqui,
e só Deus nos pode ajudar; Bela suspirou fundo, assoou-se com força e
disse Oi , que Deus nos proteja até que Ele nos ajude! 

Foram uns dias muito maus. Todos os que rodeavam Momik tinham
medo e não sabiam o que fazer. Esperavam que ele melhorasse por si,
e não ousavam fazer um gesto nem respirar. Estavam totalmente
suspensos nele. Quando ele fazia um gesto, eles faziam também,
quando gritava, eles gritavam com ele. A rua também parecia
diferente, era como se se ouvissem vozes de pessoas que já tinham
morrido e histórias que só as pessoas da rua se lembravam, e nomes e
palavras que só ali eram entendidos e despertavam saudades, e Hannah
Zeitrin vinha agora nua para a rua quase todas as noites, desafiar Deus,



e todos esperavam com paciência que Bela descesse e a levasse, e
olhando para cima podia-se ver passar, entre a copa das árvores e as
nuvens, uma sombra rápida, uma coisa que parecia a cauda de um
casaco preto a voar, e um brilho de óculos e, uns segundos depois,
Munine aterrava ao lado de Momik que a custo arrastava os pés,
olhava com cuidado para os lados (porque Munine está proibido de se
aproximar das crianças por alguma razão), punha a mão no ombro de
Momik e dava com ele uns passos naquela sua esquisita forma de
andar (deve ser por causa da hérnia), murmurava-lhe ao ouvido coisas
sobre as estrelas e Deus e a força de propulsão e o lugar onde nos
espera uma vida feliz, não aqui, não aqui, com o cigarro apagado a
dançar colado ao lábio superior, e estava sempre a segredar a Momik
versículos da Tora e orações da sinagoga, e ria com o riso estranho de
alguém que está prestes a enganar o mundo inteiro e Momik já não
tinha muita paciência para ele. 

A testa de Momik estava sempre a arder, mas no termómetro não se
via nada. Sentia que o seu cérebro oif tselukhes , fazia de propósito
para o obrigar a pensar em coisas más. Começou a ter pesadelos e a
gritar durante o sono, a mãe e o pai vinham a correr, e o olhar deles
suplicava-lhe que acabasse com aquilo, que voltasse a ser como era
dantes, há apenas alguns meses, mas ele estava farto, já não tinha
forças para continuar a fazer de conta que era feliz, a dormir para lhes
dar prazer, óó, óó, mas o que é que lhe estava a acontecer, o que era
aquilo, estava tudo lixado, a Besta ganhara, vencera-o ainda antes de
se mostrar, e dava murros no travesseiro todo molhado, e reparava que
tinha os dedos crispados e torcidos de medo ou de sabe-se lá o quê, e
continuava a dar murros e a gritar com os pais que estavam ali, de pé,
muito juntinhos, a chorar, e depois adormecia e acordava logo a seguir
com outro pesadelo: Motl a andar numa rua de uma cidade que ele não
conhecia; Motl era pequeno e magro e andava de uma forma estranha,
e Momik ficava todo contente ao vê-lo e gritava, Motl! Mas Motl não
ouvia ou fingia que não, e Momik via no canto um quiosque como o da
lotaria, e lá dentro estavam a mãe e o pai, sentados muito juntinhos e
tristes, mesmo na ponta dourada da Roda da Sorte pintada na tabuleta
da lotaria, e depois dava-se conta de que o que estava a ver não era
uma rua, mas um rio, talvez o San, ou talvez não, e que o quiosque da
lotaria estava a vogar nele como um bote, e Motl dirigia-se ao bote,



mas quanto mais se aproximava mais ele se afastava, e de repente
surgiam uns rapazes de um sítio qualquer, e com eles vinha um adulto,
e começavam a andar à volta de Motl e subitamente, sem razão, um
deles chegava-se a Motl e dava-lhe um murro na cara, e depois
saltavam-lhe todos para cima aos murros e aos pontapés, gritando uns
para os outros, dá-lhe nos queixos, Emílio, bate-lhe na barriga,
Gustavo, e Momik por pouco não desmaiou ao compreender que se
tratava do seu Emílio e os detetives que já eram grandes e se
encontravam na Alemanha, e o homem que estava a olhar para eles e a
rir devia ser o polícia Yashke, que vinha de vez em quando beber uma
chávena de café a casa da mãe de Emílio, Motl estava deitado no chão
meio morto e cheio de sangue, e Momik erguia os olhos e via o pai e a
mãe no quiosque a remarem e a levarem o barco para longe, a mãe
olhava para Momik e dizia, Deus o ajude, eu já não posso fazer mais
nada, e Bela surgia de repente à janela (como é que lá teria chegado?)
e gritava para os pais, malvados, alguém devia ficar com ele depois do
almoço, vocês não fazem a menor ideia com quem ele anda, e a mãe
encolhia os ombros e dizia já não temos forças, senhora D. Bela, há
muito que se foram, as nossas forças, é a vida, todos ficamos sós no
fim, e continuavam a remar e desapareciam, e quando Momik olhava
de novo para Motl, via que aquele rio não era um rio mas um mar de
gente que para ali afluía das ruas laterais, e quando olhava com mais
atenção via que conhecia uma parte daquelas pessoas e crianças, as
crianças dos bandos secretos dos Cinco, dos Seis e dos Sete e as do
capitão Nemo, e Sherlock Holmes também lá estava com o seu
ajudante, Watson, e estavam todos aos gritos, a rir e a divertir-se e a
rolar uns pacotinhos esquisitos, e quando eles se aproximavam via que
os pacotinhos eram os seus melhores amigos, o mágico Yotam e o meu
irmão Eliahu, Anne Frank e os meninos de coração de oiro da história
do avô, e até o bebé Kazik lá estava, e Momik começou a gritar e
acordou, e aquilo repetiu-se muitas mais vezes naquela noite, e de
manhã, deitado mais morto que vivo na cama que cheirava a suor,
compreendeu que tinha cometido um enorme erro até então, que
esbanjara os seus esforços numa direção errada, porque era óbvio que
a Besta sabia que ele não era suficientemente judeu e, portanto, o que
ele precisava era de arranjar um judeu verdadeiro, um que tivesse
estado Lá e que, em segundos, conseguisse irritar a Besta de tal modo



que ela se mostrasse, e depois logo se via, e Momik soube
imediatamente quem era a pessoa indicada para tal. 

O avô Anshel não ficou minimamente surpreendido quando Momik
lhe revelou o segredo e lhe pediu que o ajudasse. Momik sabia que o
avô não percebia nada mas, para ser honesto, explicou-lhe todos os
problemas e os perigos, ao mesmo tempo que frisava a necessidade de
salvar de uma vez por todas os pais do seu medo, e quando disse isto
sentiu que ele próprio já não acreditava muito naquilo, pois não eram
os pais que era preciso salvar e, de qualquer maneira, quem é que
precisava daquela Besta, que continuasse a dormir e nos deixasse a
todos em paz, mas não tinha outro remédio, tinha de continuar a
convencê-lo. No fim do discurso, Momik disse ao avô que, tratando-se
de uma decisão tão importante, tinha direito a três dias para pensar,
mas dizia aquilo por dizer. 

O avô não precisou dos três dias, porque decidiu logo. Fez que sim
com a cabeça de maneira tão veemente que Momik teve medo que lhe
acontecesse alguma coisa ao pescoço, diabo seja cego, surdo e mudo, e
chegou a pensar que ele percebia alguma coisa e que tinha estado
sempre à espera que Momik viesse ter com ele para lhe pedir, se calhar
fora precisamente essa a razão por que tinha vindo para casa deles, e
então Momik começou a sentir-se um pouco melhor. 

Enquanto arranjava a arrecadação para a primeira visita do avô,
sentiu-se quase feliz. A primeira coisa que fez foi trazer de lá de cima
o espanador de penas às cores com que a mãe limpa o pó, e varreu o
chão imundo. Depois tirou, de debaixo das pilhas de coisas, um
banquinho a que eles chamam benkalé , colocou-o no centro do quarto,
e decidiu que seria o benkalé do avô. Também pendurou o casaco
grande do pai com as estrelas amarelas nos pregos da parede e abriu as
mangas vazias para os lados, a seguir arrancou do falso Caderno de
Geografia todas as páginas para onde copiara as fotografias dos livros
da biblioteca e colou-as nas paredes com fita-cola, e finalmente olhou
em volta e disse duas vezes, zer shein , muito bonito, esfregou as mãos
e soprou sobre elas, pff, como se estivessem a arder, saiu e subiu para
casa, entrou e fechou à chave, em baixo também, e viu que o avô
adormecera depois da refeição com a cabeça pousada na mesa ao lado
do prato com a perna de galinha, e um fio de saliva a escorrer da boca.
Momik acordou-o docemente, saíram os dois de casa, Momik fechou a



porta à chave, em baixo também, desceram as escadas devagarinho,
Momik abriu a porta da arrecadação e entrou primeiro para ver se
estava tudo em ordem, e disse muito depressa e baixinho olha, trouxe-
to, deu um passo para o lado (o coração batia-lhe loucamente), e
deixou passar o avô, e só então ousou abrir os olhos porque viu que
nada acontecera e, de facto, não aconteceu nada, pegou na mão do avô
e levou-o para o meio da sala, fê-lo virar-se ligeiramente para a direita
e para a esquerda, para que o seu cheiro se espalhasse em todas as
direções, entretanto não tirava os olhos dos animais e reparou que eles
estavam um pouco mais acordados mas nada mais, e o avô não fez
caso nenhum dos animais e andava para ali às voltas a falar sozinho
como um totó. 

Bom, Momik disse logo para si próprio que nunca tinha pensado
que acontecesse alguma coisa tão depressa. Era possível que, com o
tempo, a Besta tivesse esquecido o cheiro de um judeu verdadeiro e
fosse preciso esperar pacientemente que ela se recordasse. Levou o avô
e sentou-o no benkalé , no meio do quarto. É preciso que se diga que o
avô se opôs um pouco, mas Momik já não tinha tempo para as
parvoíces dele, colocou as mãos em cima dos ombros, carregou
devagarinho, devagarinho para baixo até que o avô cedeu e se sentou.
Momik sentou-se no chão em frente dele e disse, agora começa a falar,
o avô olhou para ele de uma forma estranha, como se tivesse medo, ou
algo assim, mas por que carga de água é que ele há de de ter medo, se
fizer tudo o que Momik lhe diz para fazer, sem causar problemas, não
tem razão nenhuma para ter medo, e então Momik berrou com toda a
força, fala, estás a ouvir?! Fala agora já, porque senão… mas não sabia
porque tinha gritado e o que faria se ele não falasse, e de facto o avô
começou a falar muito depressa, com a saliva nojenta aos cantos da
boca, mas aquilo calhava mesmo bem para o que Momik queria, e
disse, mexe os braços também! O avô começou a agitar os braços,
como de costume, e Momik não o largava dos olhos para ver se ele
estava realmente a esforçar-se e a fazer como devia ser, e ia deitando
olhadelas para as jaulas, para as malas e para os colchões rasgados e
gritando em silêncio, Jude ! Jude ! olha trouxe-te um jude como
gostas, um jude de verdade, que fala e cheira como um jude , um avô
jude e um neto jude , nu , então… 

 



 
Nos dias que se seguiram, Momik fez algumas tentativas

completamente desesperadas. Ficavam os dois sentados no chão a
comer bocados de pão duro, Momik cantava quase num murmúrio
canções de partisans em hebraico e em iídiche, rezava orações do livro
do pai para Rosh Hashaná 15 , e até cobriu a parede do fundo da
arrecadação com folhas que arrancou do livro de Anne Frank, mas a
Besta não se mostrou. Não saiu. 

Os pobres animais arranhavam-se, gemiam e uivavam, o gatinho
estava quase moribundo, mas não era deles que Momik tinha medo, e
sim da Besta que se encontrava algures na arrecadação, chegava a
senti-la esticar os músculos enormes para saltar, mas era impossível
saber de onde saltaria, e Momik ficava sentado em frente do avô
Anshel sem saber o que fazer. Já estava farto daquele avô que não
sabia fazer outra coisa senão cantarolar a merda da história numa voz
chorosa. Às vezes Momik desejava levantar-se e tapar-lhe a boca com
as mãos até que a história o asfixiasse de uma vez por todas. Uma vez,
quando o avô fez sinal de que queria fazer chichi, em vez de o levar,
ficou sentado a olhar fixamente para os olhos dele e viu que o avô
estava a ficar muito atrapalhado e a gemer como o gatinho louco, com
a mão lá no sítio, e a torcer-se todo, e depois molhou as calças que
começaram a cheirar mal, mas Momik já não tinha pena nenhuma dele,
pelo contrário, quando o avô olhou para ele com o ar infeliz de quem
não percebe, Momik levantou-se de rompante e saiu deixando o avô
sozinho no escuro, foi para casa, fechou-se lá dentro e ligou a rádio e
ouviu que a nossa equipa nacional tinha perdido contra os polacos de
Wrocław por sete a dois face a um público polaco que insultava os
nossos jogadores, e enquanto Nehemia Ben-Avraham descrevia a
forma como Janosz Achorak, Liberada e Szarszyski estavam a dar uma
abada aos nossos Stelmach e Goldstein, Momik sabia que estava a
perder em toda a linha, como se costuma dizer, mas por outro lado,
como todos sabem, Momik era um miúdo que não se importava de
perder, e que se estava nas tintas para que se rissem dele, que o
ofendessem ou fizessem chantagem com ele; havia uma única coisa
em que não podia permitir-se perder, em que não tinha mesmo outro
remédio, e por isso começou nesse mesmo instante a preparar um novo
plano, mais audaz do que todos os anteriores, que lhe surgiu por achar



que o avô Anshel devia ser pequeno de mais para despertar a Besta
onde quer que ela estivesse e, como em tudo na vida, Momik tinha de
pensar na questão como um bom comerciante (fora Bela quem lho
ensinara, apesar de ela própria ser totalmente schlimazel , azarada, nos
negócios), e levar lá mais judeus, em número suficiente para a Besta
pensar que valia a pena mostrar-se, e achando a ideia cómica, pôs-se a
rir com um risinho estranho que o assustou, calou-se logo e continuou
a ouvir o jogo, e a tentar não pensar no avô que, nesse momento, talvez
estivesse a ser devorado lá em baixo, e o seu cérebro, que Momik já
não era capaz de controlar, começou a matutar em como havia de pedir
aos miúdos da classe que lhe emprestassem por algum tempo os avós
deles para os levar à Besta, o que lhe provocou novamente aquele riso
estranho que parecia um assobio agudo do rádio, calou-se e olhou em
volta para ver se alguém o teria ouvido. 

Nem sequer esperou pelo fim do jogo, porque já não tinha a menor
esperança de que pudesse acontecer algum milagre, nem que algum
menino genial descesse de repente das bancadas por entre os apupos
do público para se juntar aos nossos onze rapazes e esmagar o inimigo
e salvar a nossa honra por oito a sete (o último golo no apito final),
saiu de casa e fechou à chave, em baixo também, desceu as escadas e
antes de entrar, ficou uns segundos à escuta, para ver se ouvia os gritos
de uma vítima a ser devorada, mas ouviu apenas a cantilena do avô e
entrou e sentou-se em frente dele muito cansado, e devia estar tão
cansado que passado algum tempo viu que estava deitado no chão ao
lado das pernas do avô, e então pensou que se calhar era melhor não
trazer mais avós judeus para ali, porque ultimamente não tinha muita
paciência para aturar pessoas, eram impossíveis com os seus segredos,
pensamentos e obsessões que lhes saltavam dos olhos, e como era
possível que existissem pessoas tão diferentes como os miúdos da sua
classe? Para eles era tudo muito simples, e Momik era o único que
sabia que não era nada assim, porque basta sentir uma vez, uma única
vez, que as coisas não são simples e que são assustadoras, para nunca
mais poder acreditar em nada, ai, que fitas; mas mesmo a dormir não
conseguia deixar de combater, ouvia alguém a chamá-lo
constantemente, levanta-te levanta-te, se adormeces agora será o teu
fim, e se calhar não adormecia por causa daquela voz, não, era outra
coisa também, tinha dificuldade em lembrar-se do que era, talvez se



tivesse levantado, sim, era isso, saiu da arrecadação e, sem saber o que
fazia, foi a arrastar os pés até ao banco verde, sentou-se à espera, sem
pensar em nada, a olhar para uma grande folha há muito caída de uma
árvore, e viu que tinha veias salientes como as pernas da mãe, e no
meio tinha uma linha comprida que a dividia em duas partes e pensou
no que aconteceria se ele rasgasse a folha em dois e deitasse cada uma
das partes para sítios diferentes, se teriam saudades uma da outra?
Enquanto estava ali sentado a pensar, começaram a chegar os amigos
velhotes, e não foi preciso perguntarem nada para saber, bastava olhar
para a cara dele, que chegara o momento de fazer aquilo para que há
muito se estavam a preparar, e Momik esperou apenas um pouco mais
até que todos tivessem o mesmo cheiro e então disse ah, nu , vamos lá,
e eles começaram a andar atrás dele, Hannah, Munine, Markus,
Ginzburg e Zeidman, seguiam-no como carneiros, podia levá-los para
onde quisesse, andaram assim imenso tempo ao longo da rua, por
caminhos cheios de neve e florestas sombrias e igrejas e montes de
feno com um cheiro fresco, e quem os encontrava no caminho
perguntava para onde iam, mas Momik não olhava para eles nem
respondia e continuava a arrastar atrás de si os seus judeus até que
chegaram à arrecadação e ouviram o avô a falar sozinho lá dentro e
então Momik abriu-lhes a porta, entrou atrás deles e fechou-a. 

Ficaram parados até os olhos se habituarem à escuridão e, aos
poucos, começaram a ver o avô, que estava sentado no benkalé , e as
folhas brancas nas paredes, e o senhor Munine foi o primeiro a ousar
dirigir-se a uma parede e olhar de perto para um desenho, demorou
algum tempo a perceber o que era, mas quando percebeu imobilizou-se
e depois recuou, aparentemente assustado, porque visivelmente o seu
medo passou imediatamente para os outros como uma corrente, e
juntaram-se todos mas depois começaram lentamente a dispersar-se
pela arrecadação e a andar ao longo das paredes e a passar em frente
dos desenhos como numa exposição, e à medida que iam olhando para
as folhas iam exalando um cheiro acre e antigo que quase asfixiava
Momik, mas ele sabia bem que aquele cheiro era provavelmente a
última oportunidade, e gritou sem voz, mostrem-lhe, mostrem-lhe que
são judeus, depois agachou-se com as mãos nos joelhos como se
estivesse a encorajar os seus jogadores no campo e gritou
interiormente, agora, agora, sejam mágicos e profetas e bruxas e levem



a cabo o último e decisivo combate contra ela, sejam tão judeus que
ela não consiga controlar-se mais, e mesmo que nunca tivesse havido
ali nenhuma Besta, havia de surgir uma agora; mas nada aconteceu, os
pobres animais ficaram ainda mais nervosos, o corvo bateu as asas e
crocitou, o gato soltou um miado horrível, e Momik caiu de joelhos, de
cabeça baixa, e pensou que tinha sido muito estúpido em ter acreditado
que eles eram de facto mágicos e bruxas e tudo isso, a nakhtiger tog ,
como diria Bela, uma ova!, essas coisas não existem, olhem para eles,
não passam de um bando de judeus miseráveis e doidos que se colaram
a ele e deram cabo de tudo, deram cabo da vida dele toda, que ideia foi
aquela de pensar que eles o podiam ajudar, ele é que podia ensinar-lhes
umas coisas, a todos eles, e agora, o que é que se faz numa situação de
emergência, quatro punhos, e como é que se manda o mundo dar uma
volta, mas, na verdade, isso não lhes interessa nada, parece que têm
prazer em que os ofendam e trocem deles e em ser infelizes, nunca
fizeram nada para se oporem em toda a vida deles, deixaram-se ficar a
chorar e a rezar e a discutir uns com os outros sobre aquelas histórias
que não interessam a ninguém, o que o rabi disse à viúva, a fatia de
carne que caiu na sopa de leite, enquanto iam sendo massacrados em
número cada vez maior, e em todas as discussões têm de ter sempre a
última palavra, como se o último a falar fosse o último a sobreviver, e
todos aqueles estúpidos exageros que não passam de um chorrilho de
mentiras, o génio de que Varsóvia inteira ouviu falar, nem mais nem
menos, o senhor rico de quem Munine dizia «abraçou-me e beijou-me
como se eu fosse seu irmão», e o tal ministro que uma vez abençoou o
senhor Markus dos pés à cabeça, está-se mesmo a ver! E até Bela que
se acha mais bonita do que Marilyn Monroe, realmente! E mesmo
quando falam de todo o mal que os goyim lhes fizeram, os pogrom , as
expulsões e os maus tratos, fazem-no com uma espécie de suspiro de
quem perdoa, como alguém rindo de si próprio por ser fraco e nebekh ,
coitado, e já se sabe que quem ri de si próprio faz com que os outros se
riam dele, e Momik começou lentamente a levantar a cabeça do chão e
a sentir-se cheio de ódio, raiva e desejos de vingança, tinha a cabeça a
arder e via o quarto a dançar à frente dos olhos, e aqueles judeus a
agitarem-se tanto junto às paredes e aos desenhos que já não conseguia
saber quem era real e quem era desenhado, queria fazê-los parar mas
não sabia como, antes tinha uma palavra mágica mas esquecera-se



dela, então levantou os braços e suplicou basta, parem com isso;
levantou os braços como se se rendesse, como um menino que vira
numa fotografia, mas de dentro dele irrompeu de repente um grito
horrível, o grito de um animal, e foi tão assustador que tudo em volta
parou, o quarto deixou de dançar e os judeus caíram no chão
ofegantes, e então Momik ergueu-se e curvou-se sobre eles, com as
pernas a tremer e a vista ofuscada, e ouviu subitamente vibrar no meio
do silêncio o zunzum da voz do avô, como o dos cabos de alta tensão,
mas desta vez a história ouvia-se claramente, e ele contava-a bem, com
um sentimento bíblico, e Momik ficou quieto, a conter a respiração, e
ouviu a história do princípio ao fim, jurando a si próprio que não
esqueceria uma única palavra, nunca-nunca-macacos-me-mordam, mas
esqueceu logo, porque era o tipo de história que se esquece sempre e
que é preciso retomar desde o princípio de cada vez que nos queremos
lembrar dela; quando o avô acabou de contar, os outros começaram a
contar as deles, todos a falar ao mesmo tempo e a contar coisas
inacreditáveis, que Momik fixou para sempre e esqueceu logo, e às
vezes eles adormeciam no meio de uma frase e a cabeça tombava-lhes
sobre o peito, e quando acordavam recomeçavam a contar a partir do
ponto em que tinham interrompido, e Momik foi passando lentamente
pelas imagens que ele próprio tinha copiado a lápis dos tais livros, e
lembrou-se de que cada vez que copiara uma imagem sentira a
necessidade de introduzir uma pequena diferença, como, por exemplo,
naquela do menino a quem tinham mandado limpar uma estrada com
uma escova de dentes, Momik desenhou uma escova maior do que a
do desenho, e na do velho a quem tinham mandado montar sobre outro
velho, ele desenhou-o meio de pé, para não ser demasiado pesado, sim,
tinha de introduzir diferenças, mas agora já não se lembrava do motivo
e estava um bocado chateado consigo próprio por não ter sido mais
rigoroso e científico, pois se tivesse sido, talvez os problemas atuais já
estivessem resolvidos, e encostou-se à parede porque já não tinha
forças para se manter de pé sozinho, e os seus judeus continuavam a
falar e a mover-se como se estivessem a rezar, às vezes parecia-lhe que
o quarto estava cheio de pessoas e outras que não passavam de
imaginação sua, e estava sempre a olhar para todos os lados à procura
de ver de onde é que Ela viria, e então o avô Anshel pôs-se
subitamente a contar outra vez a história, Momik agarrou a cabeça



com as mãos, porque já não podia suportar aquilo, ia vomitar tudo, o
que comera ao almoço, o que aprendera nos últimos tempos, inclusive
ele próprio, e aqueles judeus malcheirosos que estavam ali, agora, do
género dos que os goyim chamavam jude , e sempre pensara que aquilo
era um insulto, mas agora via bem que era um nome muito adequado,
murmurou jude , e sentiu um calor agradável invadir-lhe a barriga e
espalhar-se pelos músculos, e depois repetiu em voz alta, jude , e
sentiu-se mais forte, mais animado, inclinou-se sobre o avô
Wasserman e disse-lhe num tom irónico, cala-te, já chega, já estamos
fartos da tua história, não se mata o Nazikaputt com histórias, é preciso
bater-lhe até à morte, e para isso é necessário que um comando da
marinha ataque o quarto dele e o leve como refém até que Hitler o
venha salvar, e então apanharão também Hitler e matá-lo-ão com
torturas horrorosas, arrancar-lhe-ão unha após unha, berrou Momik,
deixando o avô e dirigindo-se para as jaulas, e também lhe arrancarão
os olhos sem anestesia, e depois bombardearão a Alemanha e o país de
Lá todo, para que não restem vestígios dele, nem bons nem maus, e
salvaremos os seis milhões numa missão de espionagem jamais vista,
fazendo marcha atrás no tempo como com a máquina do tempo, temos
certamente alguém no Instituto Weizman capaz de inventar uma coisa
dessas, e poremos o mundo inteiro de joelhos, psia krew , e cuspir-
lhes-emos na cara, e sobrevoá-los-emos com os nossos aviões a jato, é
duma guerra que nós precisamos. Foi o que Momik berrou, com os
olhos todos revirados como os do gato, passando rapidamente as mãos
pelas jaulas e desenrolando os arames que as fechavam, e voltou-se
mais uma vez para trás para dar uma derradeira olhadela à sua aldeia
judaica, e depois ficou parado, sem se mexer, e viu que o corvo, o gato
e o lagarto e todos os outros começaram a sair devagarinho das caixas,
não percebiam o que estava a acontecer e não acreditavam no que se
estava a passar, que estava tudo terminado, mas os judeus, pelo
contrário, perceberam muito bem, levantaram-se logo do chão e
juntaram-se todos, de costas para os animais, a falar baixinho e a
medo, os animais começaram a fazer ruídos uns contra os outros, a
impedir os movimentos uns dos outros, e quando algum se movia
minimamente, eram só gritos e uivos e penas eriçadas, a arrecadação
estava cheia de uivos de pânico, era totalmente impossível imaginar
que a menos de meio minuto dali havia uma cidade com pessoas e



livros, e Momik, que pensava que já estava morto ou coisa parecida,
fechou os olhos e, arriscando o tudo por tudo, passou pelo corvo e pelo
gato sem sentir as arranhadelas, as mordidelas e as bicadas deles, o que
era aquilo depois de tudo por que passara, e foi ter com os seus judeus
que olharam para ele inquietos e tristes, e que o deixaram passar,
enquanto ele ainda se estava a rir deles por eles estarem tão prontos a
perdoar-lhe depois de tudo o que lhes fizera, mas sentiu-se bem
quando se fechou sobre ele o círculo que eles formavam à sua volta, e
pensou que a Besta nunca o poderia atingir, que nunca ousaria romper
o círculo, porque sabia que não tinha a menor possibilidade, mas
quando abriu os olhos e os viu à sua volta, a olhar para ele com
compaixão do alto da sua muita idade, percebeu na sua cabeça de alter
kop de nove anos e um quarto, que já era tarde de mais. 

 
 
Resta apenas acrescentar mais algumas coisas em defesa do rigor

científico: Momik não conseguiu despedir-se logo da arrecadação e,
apesar de nunca mais lá ter levado o avô e os outros, continuou a lá ir
de vez em quando nos dias que se seguiram para estar só. Libertou os
animais, mas o cheiro deles permaneceu durante muito tempo, tal
como o cheiro dos judeus. A professora Neta veio a casa falar com os
pais e concordaram sobre certos pontos. Momik não se importou nada
com o assunto. Nem sequer fez perguntas. Nem sequer escreveu nada
no seu Caderno quando Yair Pontilat bateu o recorde dos 800 metros,
ou quando Flora e Alinka , as duas éguas da Exposição agrícola
hebraica de Beit Dagan deram à luz dois potros a quem decidiram dar
nomes hebraicos, Dan e Dagan . No final do ano escolar, a caderneta
de Momik dizia que ele podia passar de classe, mas que não ficaria na
mesma escola, e a mãe explicou-lhe que no ano seguinte iria para uma
escola especial, perto de Natania, e que não ficaria a viver lá em casa,
e que era para o bem dele, porque lá o ar e a comida eram melhores, e
uma vez por semana poderia visitar Itka e Schimek, que moravam
perto. Momik não disse nada. Nesse verão, quando foi ver a nova
escola pela primeira vez, o avô saiu de casa e nunca mais voltou.
Havia precisamente cinco meses que tinha chegado na ambulância. A
polícia procurou-o durante um certo tempo, mas não o encontrou.
Deitado na sua cama no internato, Momik perguntava a si próprio onde



poderia estar o avô e a quem contaria agora a sua história. Em casa
nunca mais se falou no avô, salvo uma vez em que a mãe se lembrou
dele e disse, zangada, a Itka: «Se ao menos houvesse uma sepultura
para visitar, mas desaparecer assim?» 

1 Acrónimo de Rabi Shlomo Itzhaki, Troyes, França, 1040-1105. Autor de comentários da Bíblia e
do Talmude destinados a tornar estes textos mais acessíveis à maioria da população judaica. A sua
importância para o judaísmo asquenazita pode comparar-se à de Maimónides, no judaísmo sefardita.
( N. da T. ) 

2 Dinheiro atribuído pelo governo alemão às vítimas do Holocausto como «indemnização» pelos
sofrimentos causados pelo regime nazi. ( N. da T. ) 

3 Personagem principal de uma novela de Scholem Aleichem, pseudónimo do escritor iídiche
Scholem Rabinovitch, que nasceu em Pereyeslav, na Ucrânia, em 1859, e morreu em Nova Iorque,
em 1916. Com as suas personagens características do mundo judaico semirrural do final do século
XIX e o seu humor cheio de ternura, Scholem Aleichem é o escritor mais lido, mais amado e mais
original da literatura iídiche. O nome Scholem Aleichem significa, em hebraico, literalmente «A paz
seja convosco». ( N. da T. ) 

4 Palavra-passe utilizada pelos judeus que atravessavam a fronteira russa, a caminho da América,
numa novela de Scholem Aleichem. ( N. da T. ) 

5 Pequenas organizações extremistas de resistência militar antibritânica e antiárabe, criadas
respetivamente em 1937 e 1940. ( N. da T. ) 

6 Orde Charles Wingate (1903-1944), oficial inglês destacado para a Palestina em 1936 e grande
defensor de um Estado judaico. Organizou e treinou a ofensiva da população judaica contra os
ataques dos árabes. ( N. da T. ) 

7 Cerimónia que acompanha o jantar da primeira noite (ou das 1.ª e 2.ª na Diáspora) da Páscoa
judaica – Pessach – que comemora a saída dos judeus do Egito, e durante a qual se lê a Hagada , a
lenda sobre essa saída. ( N. da T. ) 

8 Comida muito popular em Israel e no Médio Oriente, constituída por pastéis de grão fritos, que se
comem em geral dentro de pita, com salada. ( N. da T. ) 

9 Yad Vashem – Memorial aos Mártires e Heróis. Instituição que se ocupa da memória do
Holocausto. Literalmente, «Braço e Nome» (de D.). ( N. da T. ) 

10 Dia da Expiação ou do Perdão. Uma das festas religiosas mais importantes do calendário religioso
judaico, durante a qual se jejua. Tem lugar dez dias depois do novo ano judaico. ( N. da T. ) 

11 Literalmente, «quarto». Instituição escolar muito comum entre a população judaica da Europa
Oriental que reunia crianças dos cinco aos treze anos, geralmente em casa de um rabi, que as
ensinava a rezar e a ler o Pentateuco em hebraico. ( N. da T. ) 



12 Peot – (hebraico) plural de péa , cacho de cabelos pendentes dos dois lados da cara que os judeus
religiosos usam. 

13 Prato à base de carne de vaca, feijão branco e legumes, que os judeus da Europa de Leste comem
ao sábado, e que é cozinhado com antecedência de modo a não infringir a proibição de exercer
qualquer trabalho, nomeadamente cozinhar, no sabat. ( N. da T. ) 

14 Literalmente, «Cem Portões». Bairro judeu ultraortodoxo, em Jerusalém. ( N. da T. ) 

15 Literalmente, primeiro dia do ano. Festa religiosa que inicia o novo ano do calendário judaico e
que tem lugar no outono. ( N. da T. ) 



 

BRUNO 



 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No porto de águas profundas de Danzig entrou pela primeira vez na

água. Era o fim da tarde e caía uma chuva fina. Havia poucas pessoas
no cais e estavam muito ocupadas para lhe prestarem atenção. Alguns
operários tinham feito uma fogueira debaixo de um telheiro em chapa
ondulada e ele sentiu o cheiro do café a ferver: café verdadeiro!
Andava muito depressa debaixo da chuva. Fora obrigado a deixar o
chapéu no vestiário da galeria, bem como a pasta preta com o
manuscrito de O Messias . Quatro anos de reflexão e escrita: um erro
que se desenvolvera como um tumor maligno até que finalmente
compreendera que o Messias não viria pela escrita, que jamais poderia
ser invocado numa língua atingida por elefantíase. Era preciso inventar
uma nova gramática e uma nova caligrafia. Bruno deu uma olhadela
inquieta ao edifício da Direção dos Portos. Dois soldados conversavam
num carreiro próximo. Sentia-se nu sem a braçadeira. Fechou os
punhos instintivamente, como se treinara a fazer desde que os judeus
tinham sido proibidos de estar com as mãos nos bolsos na presença de
um alemão fardado. Bruno andava depressa, fazendo-se pequenino: o
andar de um homem banal. A água escorria pela pele amarelada do seu
rosto tenso… 

Conheço o rosto dele de cor: apanhei-o muitas vezes a espreitar-me
das suas pinturas grotescas, rodeado por outros homens anões e



miseráveis, ou debaixo do sapato reluzente da bela criada Adela, ou do
tacão de qualquer outra mulher arrogante. (Mas olha bem para o mar,
Bruno: o mar cinzento a teu lado, sacudindo energicamente as suas
grandes mantas para a noite e rebentando os botões das algas redondas
que sobem por momentos à face da luz antes de mergulharem de novo
na espuma.) 

… Eles relegaram a pintura de Edvard Munch para o canto mais
afastado da galeria (de tal modo os perturbava), no meio de pinturas
mais coloridas e suportáveis, e cercaram-na por uma corrente em ferro
com um aviso em polaco e alemão: é favor não se aproximar. não
tocar. 

Os idiotas! Os visitantes da exposição é que deviam ser protegidos
da pintura e não o contrário. Aquela personagem sobre a ponte de
madeira, com a boca aberta num grito, estremecia-lhe todos os órgãos
do corpo. Ao beijá-la na galeria ficara contaminado. Ou, mais
exatamente, o beijo dera vida a uma infeção latente. Bruno passa agora
ao lado dos barcos pesados, o olhar virado para dentro de si. Os lábios
arredondam-se de vez em quando num movimento estranho, enquanto
o grito da pintura traça o seu caminho do coração para a boca, como
um feto que atingiu o seu tempo. Sente arrepios que parecem
murmurar: Bruno é o elo mais fraco da cadeia. Olhem por ele. A
grande escritora Zofia Nalkowska escreveu uma vez aos amigos:
«Cuidem de Bruno. Cuidem dele por ele e por nós.» Mas a sua
verdadeira intenção permanece encoberta. 

Caiu. Tropeçou num amontoado de cordas coberto por algas, e por
pouco não caiu à água. Ficou uns momentos deitado no cais, dobrado
com a dor. Os rasgões no casaco, debaixo dos braços e nos cotovelos
ficaram expostos. Levantou-se logo. Não pode ficar deitado. Não pode
ser um alvo fácil. Andam sempre atrás dele. E não só as SS. A polícia
polaca também o persegue desde que fugiu do gueto de Drohobycz e
que tomou o comboio, interdito aos judeus, e ousou entrar na
exposição de pintura de Munch, em Danzig, onde fez o que fez antes
de ser violentamente posto na rua. Mas Bruno já não teme nem as SS
nem a polícia polaca que nos últimos anos se uniram para o perseguir.
O que ele teme são os grandes projetores que lhe sondam o corpo
cruzando-o de centelhas concentradas e dolorosas de um ser-como-



toda-a-gente. Uma vida prosaica, cinzenta e pequenina, que o toque da
sua pena não a poderá redimir. 

No momento em que Bruno viu na galeria Artus Hopf o quadro O
Grito teve a certeza: a mão do pintor deslizara. Munch nunca poderia
ter planeado uma tal perfeição. Podia tê-la pressentido, ter tremido ou
aspirado a ela, mas nunca poderia tê-la realizado intencionalmente.
Bruno, que também pintava e escrevia, reconhecia-o com pesar: toda a
sua vida ansiara pelo dia em que, segundo ele, «o mundo mudaria de
pele como o lagarto se descarta das escamas». Chamava a esse dia «a
era do génio». Mas até lá, era preciso ter cuidado. Não podemos
esquecer que as palavras que usamos não passam de fragmentos de
narrativas ancestrais, e que todos construímos as nossas casas, como os
bárbaros, com vestígios de ídolos e estátuas de deuses antigos,
migalhas de mitologias grandiosas. Mas a questão mantém-se: essa era
de génio poderá realmente existir? É difícil responder. Bruno também
não está certo. «Porque há coisas que não podem realizar-se
totalmente, até ao fim. São demasiado imensas para caberem no
âmbito do acontecimento. Procuram realizar-se, apalpam o terreno do
real, mas recuam imediatamente com medo de perder a sua integridade
numa materialização imperfeita, deixando ficar nas nossas biografias
aquelas manchas brancas, aqueles eflúvios aromáticos, aqueles rastos
prateados de anjos descalços, passos de gigante espalhados ao longo
dos nossos dias e noites…» Foi o que escreveu no seu livro As Lojas
de Canela 16 . Conheço-o de cor. 

Um Sol pequenino como um ovo estava a desaparecer num céu
metálico, e a luz ia diminuindo. Era Deus a fechar devagarinho a sua
caixa de brinquedos. Bruno sabia: o tipo de perfeição que Munch
descobrira não se encontra senão por acaso ou por erro. Devia ter
havido alguma negligência, alguma distração, e a verdade introduzira-
se onde não devia. Bruno tentava imaginar o número de quadros que
Munch teria pintado depois daquele, à pressa e em pânico, para
desfazer o sentimento de intrusão num terreno proibido. O próprio
Munch, pensou Bruno (pondo o pé numa poça de óleo de motor
estilhaçando-a em arabescos coloridos), deve ter ficado alarmado
quando olhou para a pintura e viu o que ela revelava. 

Átomos de verdade indivisível. Uma verdade cristalina e última.
Bruno procurava-a por todo o lado: nas pessoas que encontrava, nos



retalhos de conversas que lhe chegavam aos ouvidos, trazidos pelo
vento, nas coincidências, em si próprio; em cada livro que lia
procurava a frase ímpar, a pérola rara que lançava o escritor numa
aventura de centenas de páginas. Raramente a encontrara. Na maioria
dos livros que lera não havia frases dessas. Nas obras-primas
encontravam-se no máximo duas ou três, que Bruno copiava para o seu
bloco de notas: pedaços de evidências sólidas que ele colecionava com
esforço e persistência, e a partir das quais poderia reconstruir um dia o
mosaico original. A verdade. E quando voltava a ler aquelas frases,
nem sempre sabia dizer quem as escrevera: por duas vezes pensou que
uma determinada frase era dele e depois constatou que se tinha
enganado. Pareciam-se tanto uma com a outra, o que não era de
espantar, disse para si, pois tinham a mesma origem. 

Bruno apercebera-se de que Munch era igualmente um elo fraco da
cadeia. Adivinhara-o há muito, desde que vira reproduções de O Grito
em livros de arte, em Drohobycz. Mas ver o original com os seus
próprios olhos convencera-o totalmente: Munch era-o também, tal
como Kafka e Mann, Dürer e Hogarth, Goya e outros que constituem a
riqueza do seu bloco. Uma rede frágil de elos fracos através do mundo.
Protegei pois também Munch. Protegei-o pelo bem dele e pelo nosso.
Amem o vosso artista, mas tenham olho nele. Rodeiem-no de amor,
juntem as mãos e façam um círculo em volta dele. Estudem as suas
pinturas. Estreitem-no, para o aclamar, naturalmente. Regozijem-se
com as suas histórias, mas não se esqueçam de se mostrar chocados
por elas, de vez em quando, agradeçam-lhe pela forma maravilhosa
como deu expressão a tudo o-que-vocês-sabem, e abracem-no para que
ele sinta o calor do vosso corpo, mas também a sua firmeza e
inviolabilidade de ferro. Afastem os dedos quando lhe batem palmas
para que ele os tome por grades, e nunca deixem de o amar, pois tal é o
vosso pacto secreto: o vosso amor em troca da sua vigilância. A
lealdade dele em troca da vossa serenidade. 

Munch também traiu. Deixou-se despedaçar e o grito deu-vos um
violento pontapé. Agora está aqui, e há que remendar depressa o
rasgão. Por isso amem-no ainda mais! Aproximem-se dele para que ele
sinta o vosso hálito na cara: aquele que falhou uma vez falha também à
segunda. Unam as vossas mãos numa corrente em volta dele e
proclamem em letreiros vermelhos: Não se aproximar. não tocar. 



Bruno continua a correr. O seu rosto anguloso corta o vento, os
lábios arredondam-se no esforço de aliviar a dor. Oh, o excesso que há
em Bruno, e o temor que sente perante esse excesso… Cuidem de
Bruno por ele, principalmente por ele. Não o deixem sucumbir ao
desejo perigoso de escrever sem o intermediário das palavras gastas,
das palavras que vos são fiéis. Não permitam que ele escreva segundo
o código do corpo, segundo um ritmo que o metrónomo e o relógio
não podem medir. Não permitam ainda, por amor de Deus, que ele fale
consigo próprio numa língua incompreensível que teve de inventar por
causa dos negociantes astutos que só estão à espera de o conduzir pela
mão às tendas mais suspeitas da linguagem humana, para abrir diante
dele os seus sacos repugnantes e propor-lhe a sua mercadoria com um
sorriso bajulador: mas não, senhor, aqui é tudo de graça, sim,
completamente, uma língua novinha em folha especialmente para si.
Ainda está embrulhada em celofane e traz junto um dicionário muito
especial, pessoal, cujas páginas parecem estar em branco mas que, de
facto, estão escritas com uma tinta invisível, a tinta dos espiões, e só
quando as untar com o seu fel, com a sua essência amarga e exclusiva,
as poderá ler; mas não, senhor, não lhe pediremos nem um centavo! É
tão raro que algum cliente caia… pardon , apareça, que não vamos
espantá-lo com questões fúteis de dinheiro e condições de
pagamento… Digamos antes, caro amigo, que o consideramos uma
espécie de pequeno investimento, uma caução, ah, ah!, um pé
atravessado na porta dos mercados que por ora nos estão fechados.
Queira ter a gentileza de assinar aqui, aqui e aqui. 

Munch assinou. Kafka assinou. Marcel Proust assinou. E ao que
parece, Bruno também assinou. Já não se lembra de quando foi
exatamente, mas deve ter assinado qualquer coisa, pois o seu
sentimento de perda é cada vez mais profundo. E depois a guerra
rebentou e Bruno começou a pensar que tinha cometido um erro: as
pessoas tornaram-se abertamente perversas, as tendas dos
comerciantes astutos escondiam outros negócios escuros, sem fundo,
onde o homem ainda nunca pousara o pé, ruas cheias de corrupção
ladeadas por ruínas e restos de paredes, como dentes de crocodilo. 

Foi por isso que Bruno fugiu. 
De Drohobycz que ele amava. Da sua casa à esquina da Rua

Samborska e da Rua do Mercado, Olimpo da sua mitologia privada,



morada dos deuses e dos anjos feitos à imagem do homem, e às vezes
bem inferiores ao homem… Ah! a casa de Bruno. Que agradável
sensação o invade ao simples pensamento daquela casa de aparência
tão banal, tão perfeitamente insignificante, mas que a imaginação
arquitetónica de Bruno transformara num imenso palácio com salões e
corredores labirínticos, e jardins cheios de vida e cor. No rés do chão
ficava a loja familiar de tecidos, chamada «Henrietta» em honra da
mãe, e tão desastradamente gerida pelo pai, Jacob Schulz, o poeta
escondido, o homem obstinado que lutara sozinho contra as
gigantescas forças do tédio; o seu pai, o ousado explorador do
efémero, que utilizara a vontade e a imaginação para se transformar
em pássaro, em barata, em caranguejo, o seu pai eterno morto-vivo… 

Por cima da loja ficava a casa de habitação. E a mãe Henrietta.
Gordinha e meiga, cuidava dedicadamente de Jacob, doente de cancro,
cujo negócio ia decaindo perante o seu olhar sonhador que nada via; a
mãe de Bruno, principalmente atenta ao terno rebento que lhes brotara
na velhice, a criança demasiado sensível, sempre a lutar com inimigos
que ela nem sequer sonhava… 

(Uma vez, num fim de tarde escuro e melancólico, entrou no quarto
dele e encontrou-o a dar grãos de açúcar às derradeiras moscas que
tinham sobrevivido a um outono frio. 

«Bruno?» 
«É para conseguirem resistir ao inverno.») 
Não tem amigos. Não é que não seja bom aluno, o nosso Bruno;

pelo contrário, os professores têm uma ótima impressão dele. Em
particular o professor de desenho, Adolf Arendt. Desde os seis anos
que desenha com grande maturidade. Quem poderia compreender tal
coisa? Vejam só: primeiro teve o «período» das carruagens, dorozki ,
que são carros rápidos, aos quais se pode tirar a capota. Desenhava-as
às centenas, atreladas a cavalos negros, surgindo de uma floresta
escura, e os passageiros nus (note-se), com as pálpebras ainda cobertas
do pó prateado das visões silvestres. A seguir começou a desenhar
carros, como qualquer criança, mas não os desenhava como as
crianças; depois desenhou cavalos e corridas. O movimento sempre.
Mas os seus desenhos já estavam impregnados de velhice, de morte e
de amargura. 



E não tem amigos. Os rapazes chamam-lhe niedolega , um zé-
ninguém. 

E em casa há também a criada Adela. 
As pernas dela. O corpo. O seu cheiro de mulher. Os seus pentes. Os

seus cabelos espalhados pela casa. Adela, que punha um travão às
fantasias do pai, Jacob, com ameaças de cócegas; Adela, a pavonear-se
provocadoramente nos seus sapatos de verniz baratos, de salto alto –
olha bem para os sapatos, Bruno! 

O movimento rítmico dos lábios, a vivacidade dos gestos e o corpo
estreito dão a Bruno um ar de peixe. Caminha ao longo do cais, de
olhos fechados, e revê intimamente o seu feito na galeria: um salto
rápido por cima da corrente com o letreiro de aviso e um beijo no
quadro. De pé, num dos barcos, está uma mulher velha a olhar para o
mar, com os cabelos compridos e espessos a dançarem à volta da
cabeça com as rajadas de vento. O guarda da galeria, que estava a
dormitar, acordou sobressaltado e começou a apitar energicamente.
Veio logo outro guarda, e juntos arrastaram-no para fora do perímetro
proibido, para o território deles. E então começaram a bater-lhe, em
silêncio e metodicamente, como que sem raiva. Sobre o quadro ficou
uma pequena mancha de saliva. Bruno falhara a boca da personagem a
gritar, conseguira beijar apenas um dos postes de madeira da ponte.
Mas aquilo bastara-lhe. Aquele gesto ressuscitara-o. Respiração boca a
boca. Bruno estava salvo. 

 
 
Abre os olhos e vê que as pernas o estão a levar em direção à curva

do paredão que avança em meia-lua para dentro do mar. Com a sua
língua musculosa, o mar sonda os detritos de madeira entranhados
entre os seus dentes rochosos. Dos buracos dos recifes o mar persegue
Bruno com os seus múltiplos olhos. 

Bruno pensa no manuscrito inacabado que ficou no vestiário da
galeria, dentro da pasta. Quando foi expulso de lá, começou a andar
pela Langgasse, indiferente aos carros e aos elétricos que o salpicavam
com a água lamacenta das poças. Estendia o braço e tocava
discretamente nos grandes postes dos candeeiros de rua e depois
lambia furtivamente os dedos. Como para conservar o gosto dos postes
do quadro. Cada vez que o fazia contraía-se-lhe um músculo,



torturado. Pensava na sua vida que nunca fora verdadeiramente sua.
Sua mesmo. Porque a força do hábito o privara sempre dela. As
pessoas viviam roubando a vida uns dos outros. Antes da guerra
faziam-no ao menos com delicadeza e tato para não magoar os outros
mais do que o necessário, e até com um certo humor, mas desde que a
guerra começara, nem sequer se preocupavam em fingir. Só
ultimamente percebera que os seus dois primeiros livros, bem como o
terceiro, O Messias , no qual tinha estado embrenhado e a debater-se
nos últimos quatro anos, não passavam do andaime complexo e
inteligente que ele erigira em torno de uma criatura desconhecida.
Ainda desconhecida. Compreendeu que passara a maior parte da sua
vida empoleirado como um trapezista arrojado no alto do andaime,
suficientemente prudente, no entanto, para não olhar para baixo, para
dentro, pois, caso o fizesse, assustar-se-ia e seria obrigado a
reconhecer, com tristeza, que não era um trapezista, mas sim um
carcereiro. E que à sua maneira, por hábito, cansaço e negligência, se
tornara cúmplice daqueles que juntavam as mãos à sua volta. 

E foi por isso que decidiu fazer a sua última fuga. Não por medo dos
alemães ou dos polacos, ou por uma qualquer forma de protesto contra
a guerra. Não. Fugiu porque queria finalmente encontrar outra coisa,
uma coisa diferente das dezenas de adjetivos, verbos e tempos verbais
aos quais tinha servido de encruzilhada até agora. 

O meu Bruno já sabe que vai morrer. Dentro de uma hora ou de um
dia. São tantos os que morrem agora. Nas ruas do gueto de Drohobycz
reina nos últimos tempos um silêncio resignado. Bruno também se
afundara nele: talvez fosse mesmo culpado de alguma coisa. De ter
aquele ar. De ser judeu. De escrever como escreve. Não se trata de
uma questão de justiça, que há muito passou à história, mas, pensa
Bruno estugando o passo, tenho outro problema para resolver, que é o
da vida; a vida que vivi e a que não fui capaz de viver devido às
minhas fraquezas e ao medo. E já não tenho forças nem tempo para
esperar que um milagre ma revele. Bruno sorri para si próprio com um
sorriso crispado e um pouco comovido. O seu rosto cheio de contusões
ilumina-se por instantes. Não foi Lenine que disse que uma morte é
uma tragédia e um milhão de mortes, estatística? Sim, deve ter sido
Lenine, mas o que Bruno quer agora é extrair dos milhões da
estatística a tragédia singular da sua própria vida, e compreender, ainda



que por momentos, o que tem inscrito no grande livro da vida. No mais
íntimo do seu coração, alimenta a secreta esperança de que se houver
realmente em si um grãozinho dessa verdade última e cristalina, talvez
consiga entender porque é que o Criador supremo o fez percorrer uma
infinidade de páginas. 

Bruno tira o casaco roto e atira-o para o chão de cimento. Os olhos
estão completamente vazios de expressão. Em que estará a pensar?
Não sei. Perdi o fio dos seus pensamentos. Talvez esteja a pensar em
Mirabeau, o poeta revolucionário que, para protestar contra o regime,
se fez bandido. Ou no filósofo Thoreau, que deixou a sua cidade, o seu
trabalho, a sua vida bem organizada e os seres humanos e se isolou
numa solidão total na floresta de Walden. 

Bruno estremece. Não. Esses protestos e revoltas não bastam: o
bandido rouba as pessoas, e o solitário isola-se delas, como se a sua
solidão se medisse pela vida gregária delas. É necessário muito mais
do que isso: uma revolta que te expulse de dentro de ti próprio. Bruno
treme, hipnotizado pelas sumptuosas vagas escuras que rolam à sua
frente, vagas que sentem nele a tensão de quem foi até ao fim e cujas
extremidades são já de uma outra substância, algures no limite entre a
carne e os desejos. 

A velha no barco olha sem se mexer. Pressente o que está para
acontecer. O mundo é assim, e a morte é muito mais do que o contrário
da vida. Todos os nossos projetos subordinam-se-lhe. Dois estivadores
avistam-no ao longe e começam a gritar. 

Bruno tira a camisa e as calças. Com os dedos molhados o mar
avalia a magreza e o cansaço que se apoderaram do seu corpo. Não
quer saber: os perdigotos do comerciante ávido salpicam o cliente
submisso. Compra tudo. Sabe-se lá quando poderá utilizar todo o
ferro-velho que está nas suas caves? Bruno abre os olhos torturados.
Alguém dentro de si ainda tenta salvar este corpo frágil: o escritor que
o habita há tantos anos deve tremer à ideia de desaparecer se o seu
hospedeiro se afogar. Depois dá-se conta de que foi o prisioneiro
fechado dentro dos andaimes que planeou a fuga. O refém agora é o
comerciante-trapezista. Aterrado, tenta um miserável estratagema, um
último golpe: coloca os teus sapatos em cima da pilha de roupa, ao
menos terás alguma coisa para pôr quando voltares! Um momento, não
tão depressa, espera um pouco, raciocinemos… (O escritor vê o que



Bruno não consegue ver: da outra extremidade do porto acorrem
pessoas em direção ao molhe. Dois estivadores e mais uma pessoa. Um
polícia.) 

O velho mar sente que tem de espicaçar o cliente hesitante. Faz de
conta que se arrepende: com grande estardalhaço e um ar ofendido, faz
vir a si uma vaga imensa e para por momentos o avanço da seguinte.
Cria-se um vazio no seu seio. O silêncio aspira tudo. Do fundo da alma
de Bruno solta-se uma vaga que vai encher o vazio. 

Dá um pontapé na pilha de roupa que cai à água, flutua um instante
à superfície, depois incha e afunda-se. O mar sorri impercetivelmente.
Faz deslizar uma onda na direção de Bruno, como um croupier
profissional o faz com uma boa carta para um velho cliente. O escritor
aperta os lábios, apavorado. Como o compreendo! Cospe com ódio
sobre o caldo de cultura humana, louco e imprevisível, que lhe deu
guarida e lhe emprestou a mão para escrever. É ele o menino mimado,
o espírito lógico, o angustiado que aperta o nariz de Bruno com os
dedos delicados, e se desvanece quando Bruno se afunda na água fria e
emerge de novo à superfície, inchado de alegria como uma vela. Ouve-
se então um som opaco e prolongado: talvez um navio a apitar ao
longe, ou o mar a gemer por este novo bastardo que veio aninhar-se no
seu seio. 

Bruno nadou com grandes braçadas. As mãos a afastarem as
cortinas de vagas, uma a uma. Detetou uma primeira fenda no
horizonte longínquo, no lugar exato onde as placas de ardósia mate do
mar e do céu se juntam. Tentou escapar por essa fenda, mas as forças
esgotaram-se-lhe rapidamente e, quando os pés tocaram num recife,
parou para descansar um pouco. 

Olhou para trás. Viu os cais cinzentos, os telhados danificados e os
edifícios do porto corroídos pelo vento. Viu os barcos a balouçar e a
ranger tristemente – cascos redondos, prenhes de espaços longínquos,
a figura de uma velha Górgona num deles, e o ajuntamento de pessoas
no molhe a chamá-lo. Ou talvez estivessem a aclamá-lo? De qualquer
maneira, já não podem dar as mãos em círculo à sua volta. Deu uma
risada e tremeu agitado por ondas de calor e de frio. Nesse momento
reparou que ainda tinha o relógio no pulso, mas os dedos tremiam-lhe
tanto que não conseguiu tirá-lo. 



Num barco pequeno amarrado ao cais alguém se esforçava por pôr o
motor a trabalhar, mas este recusava-se. Bruno virou o rosto para o céu
e respirou profundamente: era a primeira vez na vida em que não se
sentia perseguido. Mesmo que o apanhassem agora, não
reconheceriam nele a pessoa que procuravam. Apanhariam uma
carcaça vazia. Nenhum inspetor da polícia perceberia agora o seu
discurso. Nenhum escritor o poderia registar com exatidão. Quando
muito poderiam tentar reconstituí-lo com a ajuda de elementos
exteriores. Que triste é o destino daqueles que Bruno abandonou no
cais! Ainda que lá não estivessem naquele momento, ou que nunca
tivessem ouvido falar de Bruno, todos devem ter sentido um aperto no
coração, no momento em que ele saltou para a água. Até os índios das
margens do Orinoco pararam um momento de talhar as árvores-da-
borracha, tal como os pastores da tribo do fogo, na Austrália, que
também pararam e viraram a cabeça para escutar o som longínquo. Até
eu, que ainda não tinha nascido, fiz o mesmo. 

A pouca distância de Bruno, as águas agitaram-se bruscamente.
Uma coisa prateada cintilou, borboleteou. Um raio esverdeado ou um
olho petrificado talvez, sulcos em rajadas, que se abriam espumantes
com um bater de barbatanas. Foi cercado por minúsculas bocas, que o
picavam na barriga e nos joelhos e lhe mordiscavam as nádegas e o
peito. Bruno ficou paralisado de espanto ao decifrar o código tatuado
no corpo. As credenciais da delegação de uma só pessoa que parte em
missão. Os peixes, surpreendidos pela magreza e a dureza da sua
carne, inspecionaram as veias salientes dos pés brancos. Depois
acompanharam em silêncio aquele objeto brilhante que se afundava
nos abismos para contar o tempo que já passara. Abriram-se fileiras à
sua frente e os peixes deixaram Leprik passar entre eles e olhar para
Bruno com uns olhos penetrantes. Era um salmão maior do que os
outros, cujo corpo era tão volumoso como o de Bruno. Nadou à volta
dele uns momentos sem se apressar, com a cauda a tremer
ligeiramente, mas se calhar já eram as ondas emitidas pelo barco a
motor que se aproximava rapidamente com os dois estivadores e o
oficial da polícia do porto a gritarem. Leprik voltou depressa para o
seu lugar, o enorme banco de peixes voltou a fechar-se lentamente
como um acordeão gigantesco e mole e Bruno partiu com eles para o
alto mar. 



16 Tradução de Aníbal Fernandes, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987. As citações da obra de Bruno
Schulz e, em particular, os nomes de pessoas e de localidades foram revistos a partir da tradução de
Hanryk Siewierski, Ficção Completa , S. Paulo: Cosac Naify, 2012. ( N. da T. ) 
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Sim, é como uma carta de amor. 
Três anos passaram desde que nos separámos e as minhas feridas

estão a cicatrizar. Como tinhas previsto. Às vezes, quando a tensão se
torna insuportável, tomo um autocarro e vou a Telavive ver-te. Ando
pela praia, piso as conchas, as algas e as espinhas de peixe, e quando
não há muita gente à volta, chego a falar em voz alta. Para te contar
que o livro avança, que há três anos que dura este torag , a luta
obstinada entre mim e o peixe Bruno. Entretanto consegui fazer umas
quantas coisas. Gosto de repetir a lista. Gosto de listas: consegui –
finalmente! – terminar a história do avô Anshel, a história que ele
contou ao alemão Neigel; e também acabei de escrever a história do
bebé Kazik, aquele disparate, aquela catástrofe, a que Ayala chamou o
meu «crime contra a humanidade», que lhe faça bom proveito! 

Mas o principal é a história de Bruno. É por causa dela que eu vou
ter contigo quase todas as semanas: para te ler ao ouvido mais um
trecho que acrescentei e também, é claro, para extrair das tuas
profundezas as informações frescas aí ocultas, para te seduzir e levar-
te a revelar-me coisas, para poder sentir em ti a lembrança do cheiro de
Bruno de que estás impregnada, pois a meus olhos vocês já são
indissolúveis, e é por isso que tu entras na minha história e que te
conto isto apesar de saber que te enfurece. É evidente que nunca



confessarás que me reconheces quando eu chego à praia, mas eu
conheço-te: ouço os teus rugidos de desprezo assim que ponho o pé no
dique. Vejo o teu corpo arquear-se todo para me arrebatares. 

Mas eu sou prudente. Foste tu própria que o disseste. 
As pessoas ouvem dizer que eu me interesso por Bruno e mandam-

me material sobre ele. Fica sabendo que escreveram imenso sobre ele.
Principalmente em polaco, mas também noutras línguas. E descobri
uma série de teorias sobre o manuscrito perdido d’ O Messias , que
ninguém chegou a ler. Há quem afirme que Bruno procurava atrair o
Messias ao gueto de Drohobycz pela força mágica da sua prosa.
Outros, que escreveu sobre o Holocausto e os últimos anos da
ocupação nazi. Mas nós os dois sabemos bem que não é assim. Que era
a vida que lhe interessava. A vida normal, simples, a vida de todos os
dias; para ele, o Holocausto era um laboratório que perdera a razão,
que acelerava e intensificava todos os processos humanos… 

Seja como for, todos o louvam; dizem que é um dos maiores
escritores do nosso século, que se compara a Kafka, Proust e Rilke.
Não concordam que eu escreva sobre ele. Insinuam com tato que para
tal tarefa exige-se no mínimo um escritor da sua envergadura. Mas eu
não me importo. Não é sobre o Bruno deles que eu escrevo. Leio por
delicadeza tudo o que eles escrevem e depois rasgo as cartas deles em
mil pedacinhos, e quando vou ter contigo a Telavive, subo a este dique,
vagueio pelos rochedos e, como deves saber, de repente reviro as
algibeiras, sacudo-as como se estivessem sujas, e, plim-plum, os
pedacinhos de papel caem à água – ninguém viu nada. Na verdade, é
para ti que eles são importantes. E mesmo que odeies os discursos
doutos como este, tenho a certeza de que vais colar os fragmentos
todos e guardá-los numa gaveta esquecida do teu arquivo aquático.
Não permitirás a ti própria renunciar a tais documentos. 

E ainda te quero dizer que reencontrei o meu eu antigo. Quero dizer
que voltei ao meu estilo de escrita. Ao dos poemas que escrevia antes.
E que Bruno vai largando aos poucos a minha pena. Como se eu
estivesse a mudar da pele de Bruno. Só me restam dele alguns
cadernos, e ninguém saberia dizer quem os escreveu, se foi ele ou eu.
Mas tu e eu sabemos que eu fui apenas um instrumento, a mão que
escreveu. O elo fraco através do qual a sua energia contida se libertou. 



E além disso, há ainda a nossa história. Uma história com um
princípio, um meio e um fim com mar ao fundo. A aventura amorosa
que me deixaste espiar durante duas semanas na pequena aldeia de
Narwia, perto de Danzig, hoje Gdansk, no mês de julho de 1981. E há
ainda a minha Ruth que conseguiu chegar ao fim deste túnel. Que
superou todos os que queriam arrancar-me a ela, bem como os meus
estados de alma, as minhas angústias e o terrível período de que não
quero lembrar-me, quando me afundei no paradoxo de Zenão; e
também a minha crueldade com ela. E com Ayala. 

Não consigo deixar de voltar a ti. Eu, o grande especialista da
reconstrução, que nada posso fazer por mim, volto vezes sem conta
para te contar a história tal como realmente se passou, e que não
consigo escrever como devia: não com a razão, mas com espírito de
sacrifício. Do princípio ao fim. E agora vais escutar, por uma vez,
coisas que não têm a ver contigo, escutar pacientemente e em silêncio
(não estou a exigir que escutes por interesse, longe de mim) tudo o que
aconteceu desde que regressei de Narwia, mas, por amor de Deus, vais
mesmo escutar, quero dizer: deixa o Bruno que há em ti escutar. 

No dia 25 de maio de 1980 (lembro-me da data exata) recebi, como
presente de despedida de Ayala, o livro de Bruno Schulz, As Lojas de
Canela . Não só nunca tinha ouvido falar do autor, como o som
germânico do nome me desagradou. Mas comecei logo a lê-lo,
principalmente devido às condições amargas em que me fora oferecido
e também por aquela que mo oferecera. 

Ao fim de dez páginas já tinha esquecido quer as circunstâncias quer
Ayala e estava a ler o livro por ele próprio, como se lê uma carta que
nos chega transviada, ou uma notícia incompleta sobre um irmão que
há muito pensávamos morto. Foi o primeiro livro que reli
imediatamente do princípio mal acabei de o ler. E desde então quantas
vezes o reli! Durante imensos meses não senti necessidade de ler outro
livro. Para mim, aquele era o «Livro», no sentido em que o próprio
Bruno ansiara: « um volume imenso, sussurrante, uma bíblia agitada,
através de cujas páginas o vento soprava devastando-a como uma
grande rosa murcha… » e li-o, creio, como o mereceria uma carta
perdida: sabendo que o que está escrito nas páginas é menos
importante do que aquelas que se perderam ou rasgaram; como aquelas



em que é proibido escrever claramente, por receio de poderem ir parar
a mãos erradas… 

E fiz aquilo que nunca mais tinha feito desde a minha meninice:
comecei a copiar parágrafos inteiros para um caderno, para melhor os
compreender e reter e para sentir as palavras a deslizarem pela caneta e
a agruparem-se na folha. Na primeira página escrevi, naturalmente, o
seu testemunho indireto segundo o qual a mão de Deus havia aflorado
o seu rosto durante o sono, transformando-o em alguém que sabia
coisas sem o saber, alguém cheio de presságios, alguém que sob as
pálpebras fechadas via desfilar reflexos de mundos longínquos… 

Uma noite, algumas semanas mais tarde, acordei de repente com a
certeza de que Bruno não fora assassinado no ano de 42, no gueto de
Drohobycz, mas que se evadira de lá. Digo «evadira» não na aceção
comum e restrita da palavra, mas, digamos, na que Bruno teria dado a
«reformado», para designar aquele que teria passado a fronteira do
possível, do conhecido, e entrado dessa forma no campo magnético de
uma dimensão outra da existência, viajante transportando uma
bagagem particularmente leve… Quando acabava de copiar passagens
inteiras do livro, a minha caneta agitava-se ainda um pouco, torcia-se
sobre o papel e largava mais uma ou duas linhas que eram minhas, mas
– como dizê-lo? – ditadas pela voz dele, como se, escutando-o
atentamente, eu adivinhasse a sua necessidade imperiosa de se
exprimir, agora que a mão lhe fora arrancada. Aliás eu conheço bem
essa angústia, o sufoco do escritor exilado como ele, «exilado» no
sentido mais vasto, porque eu, sabe-lo bem, apenas lhe emprestei a
mão e a caneta. 

É tão estranho. E um pouco assustador. 
Com efeito, pensa num poeta hebraico como eu, que já escreveu

quatro livros num estilo muito particular, estilo esse que um dos
críticos mais conceituados, dos que escrevem com o dedo mindinho
levantado, chamou de «escrita de lábios contraídos» – Ayala dizia
muito simplesmente «forreta e medricas» – e de repente aqui, no
caderno, uma profusão de cores e de palavras ofegantes, em suor,
como uma dança nupcial de pavões, ou uma nuvem irisada de colibris,
escreveu Bruno um dia. 

(Ou fui eu que escrevi?) 



Bruno Schulz. Judeu. Provavelmente o escritor polaco mais
importante do período entre as duas guerras. Filho de um comerciante
de tecidos excêntrico. Professor de pintura e de desenho técnico no
Liceu de Drohobycz. Um homem solitário. 

E o pai de Bruno. Uma cabeça de profeta cheia de sonhos, que se
transformou em caranguejo gigante à força de querer atingir pela
magia os limites da existência humana. O pai, ao contacto de quem
todas as coisas volviam às suas raízes originais, como à ideia primeira,
para logo as negarem, aspirando às regiões mais incertas e ambíguas a
que Bruno chamava regiões da grande negação. 

E o tio Eduardo que, para satisfazer a sua paixão pelos arrepios
metafísicos, deixara o pai de Bruno desmontar peça a peça o
mecanismo complexo do seu ser e ficar nu e idêntico a si mesmo até
aos limites do possível. O pai, escrevia Bruno, ligara-o – ou talvez seja
melhor dizer, ligara o sopro do seu ser – à campainha elétrica baseada
na invenção de Neef; desde então, o tio passou a funcionar de forma
perfeitamente responsável: a própria mulher, Teresa, não conseguia
deixar de estar sempre a carregar no botão da campainha a fim de
ouvir o som forte e gritante no qual ela reconhecia a sua voz antiga
quando estava zangado…  

Ou então a louca Tłuia que vivia no meio do esterco, fonte da
vitalidade feminina, pagã, do lixo; ou o tio Hieronim que, liberto das
complexidades da vida, se retirara com a tia Retycja para um pequeno
quarto, e aí levava a cabo um combate incessante e cheio de ódio
contra o leão gigante e furibundo, para sempre aprisionado na
tapeçaria do quarto do casal. Todos, realmente todos. 

E em 1941, quando os alemães entraram em Drohobycz, Bruno foi
obrigado a deixar a sua casa, e mudou-se para uma casa da Rua
Stolarska. Por ordem das autoridades pintou frescos gigantes nas
paredes da escola de equitação, e organizou o catálogo dos livros
censurados pelos alemães. Para sobreviver foi ainda obrigado a
trabalhar como «judeu doméstico» (pequenos trabalhos de carpintaria,
pintura de letreiros, retratos de família, etc…) em casa do oficial das
SS Félix Landau. 

Félix Landau tinha um rival – outro oficial das SS, que se chamava
Karl Günther. No dia 19 de novembro de 1942, à esquina das ruas
Czacky e Mickiewicz, Karl Günther deu um tiro em Bruno e depois,



segundo consta, foi ter com Landau e disse-lhe o seguinte: «Matei o
teu judeu.» E Landau respondeu: «Se assim é, vou já matar o teu
judeu.» 

Tu ainda estás comigo, sei-o: a superfície da água ficou por instantes
petrificada. Duas gaivotas chocaram com um barulho de vidro. Tu
estás aqui. 

Matei o teu judeu. Se assim é, eu vou matar… 
Assim. 
Magoei-te. Sei-o. Também me magoo a mim próprio com essas

palavras. 
Mas agora escuta. Vamos falar de outras coisas. Mudemos de

assunto. Não quero fazer mal a ninguém. Tenho de te contar uma outra
coisa. Escuta: 

Durante anos, após o desaparecimento do avô Anshel, continuei a
balbuciar a melopeia da história que ele contava ao alemão. Tentei
escrevê-la duas ou três vezes antes da minha viagem à Polónia, mas
falhei. A cólera e a frustração foram-se acumulando dentro de mim,
bem como as saudades dele, do velho que vivia há anos encerrado na
sua história, navio fantasma escorraçado de todos os portos, enquanto
eu, o único que podia salvá-lo, libertá-lo da sua história, não conseguia
nem ousava. 

Por conseguinte comecei a procurar as obras do avô. Espiolhei nos
velhos arquivos, nas bibliotecas poeirentas dos kibutzim mais distantes,
nos velhos jornais que se desfaziam ao mínimo toque e me faziam
lembrar as pinturas rupestres que se esvaem à luz das lanternas dos
exploradores. No espólio de um escritor iídiche que morreu num lar
para idosos no monte Carmel, em Haifa, encontrei um verdadeiro
tesouro: quatro números amarelecidos do jornal Luzinhas (chefe de
redação: Shimon Zalmanson), que saíram no ano de 1912, em
Varsóvia. Continham quatro capítulos inteiros de mais uma aventura
dos meninos de coração de oiro, em que eles arrancavam o gladiador
romano ( O Gladiador Anton ) das garras do leão. Li avidamente:
agora já era capaz de detetar algumas fraquezas no talento de narrador
de Anshel Wasserman, mas isso em nada diminuiu o meu prazer e as
grandes saudades que sentia dele e da sua prosa arcaica, essa língua
inspiradora dos profetas de outrora, e da guerra que ele parece ter
levado a cabo durante toda a sua vida, «a única guerra que existe»,



para citar o chefe do bando, Otto Brieg, nesse mesmo fragmento da
história. 

Foi assim que consegui reunir algumas das suas obras: uns quantos
episódios publicados no jornal infantil Os Rebentos (Cracóvia, 1920;
seria interessante saber se o avô recebeu direitos de autor pela
publicação das suas histórias noutros periódicos), entre os quais, a
narrativa da luta que os meninos de coração de oiro levaram a cabo ao
lado de Louis Pasteur na luta contra os micróbios da raiva; uma
tradução polaca da história em que os membros do bando ajudam as
crianças vítimas da fome e das inundações na Índia, na viragem para o
século XX ; e outros fragmentos de aventuras à volta do mundo.
Percorri o país inteiro para espiolhar os sótãos bolorentos de velhos já
falecidos, na esperança de aí encontrar algo. Era muito importante para
mim, e por isso dediquei-lhe todos os meus tempos livres. 

Nessa época encontrei por acaso um estudo sobre a imprensa
infantil do princípio do século na Polónia que o citava: «Anshel
Wasserman, contista iídiche.» Segundo o estudo, «as opiniões
divergem» quanto à qualidade e importância da sua obra, e «deteta-se
uma influência muito forte, que chega a ser embaraçosa, de escritores
contemporâneos», apontando ainda, com a ênfase habitual dos
especialistas, que «o valor literário das suas obras é mínimo, sendo o
seu objetivo principal o de incutir no jovem leitor alguns conceitos
básicos sobre acontecimentos e personalidades históricos»; mas o
autor do artigo via-se obrigado a reconhecer, ainda que por meias-
palavras, que «aquelas historietas simples, conhecidas pelo título de Os
Meninos de Coração de Oiro , conquistaram um sucesso surpreendente
entre os jovens leitores, chegando a ser traduzidas para o polaco, o
checo e o alemão, e publicadas numa série de jornais ilustrados
infantis de vários países europeus». 

O investigador apontava ainda – não sem uma certa crítica – que o
avô fora «um dos raros autores que, embora escrevendo numa época
de efervescência nacional e linguística (o princípio do século XX ),
tratou principalmente de assuntos universais e gerais, sem dar relevo à
questão nacional judaica, ou ignorando-a pura e simplesmente, o que
poderia explicar o seu sucesso entre as crianças dos vários países, e
uma popularidade que outros escritores hebreus muito superiores,



conscientes da sua missão nacional sionista, nunca conseguiram
conquistar». 

Fiquei furioso contra aquele «investigador» tão cheio de si: não se
pode estudar Anshel Wasserman com os lugares-comuns da crítica
literária. Como é que ele não percebeu? 

Mas a história, a história singular e única do avô Anshel e de Herr
Neigel, ainda não a escrevi. 

Quando voltei de Narwia, recomecei a escrever. Por causa de Bruno.
Por causa do que me dissera, ou se calhar, apesar do que me dissera.
Julga-o por ti própria, se é que queres ouvir-me. Não consegui escrever
a história. Comecei a juntar documentação: citações de obras sobre o
Holocausto, fragmentos de testemunhos das vítimas, análises
psicológicas dos assassinos, registos dos processos de instrução. Ruth
dizia: mas tu não precisas disso tudo. Porque teimas em tornar tudo
mais difícil? Afogas-te nesses pormenores inúteis. Afinal de contas, o
teu avô e Neigel eram apenas duas pessoas, dois seres humanos; um
contou ao outro uma história, eis tudo. Ruth estava a tentar ajudar-me,
como sempre. Mas tínhamos chegado a um ponto da nossa vida em
comum em que o mínimo comentário se transformava em provocação. 

Ainda estás aí? 
Estás a abanar a cabeça de piedade perante as minhas tentativas

infrutíferas de contar a história. Consigo ouvir-te murmurar, se é assim
que ele escreve, mais vale que não escreva sobre mim, que não me
seque nas suas páginas, que não faça de mim um ser insípido nos seus
cadernos. Porque comigo, meu querido, há que escrever com paixão
selvagem, com a tinta destilada por seres únicos, extraída das
secreções mais fortes de machos e fêmeas, e do desejo vital, não assim,
meu querido… 

Mas escuta! Seja como for, escuta. 
Enquanto tentava escrever a história de Anshel Wasserman, a minha

vida ia-se tornando cada vez mais circunscrita. O filósofo grego Zenão
afirma num dos seus conhecidos paradoxos que o movimento é
impossível, e que uma coisa que se move no espaço nunca poderá
chegar de um ponto a outro, porque o espaço entre os dois pontos se
divide e subdivide, até ao infinito, de forma que a coisa terá de
transpor um espaço cada vez mais pequeno para avançar até não poder
mexer-se mais. Foi precisamente o que me aconteceu: escrevia, mas



não conseguia avançar de uma palavra para a seguinte, de uma ideia
para a outra. A caneta entrincheirava-se no papel com um gaguejar
horrível. Nessa época tinha uma mesa reservada na biblioteca do Yad
Vashem, e as bibliotecárias já me conheciam. Todos os dias às dez da
manhã fechava os livros e ia comer alguma coisa na cafetaria. Um
pãozinho com um ovo cozido e um tomate. E depois um café e um
bolo seco ótimo que lá costumam servir. Escutava os trabalhadores,
que falavam sobre os filhos e o último salário. E pensava com
desespero: algures neste gigantesco edifício há um quarto branco e
vazio cujas paredes são feitas de uma membrana particularmente fina,
e eu não o encontro. 

Às cinco da tarde Ruth voltava do trabalho e, de caminho, ia buscar-
me no nosso Mini Minor todo amachucado. Dava-me uma olhadela
quando eu entrava no carro, percebia logo e apertava os lábios para
não dizer alguma coisa que desse azo a uma discussão. Ainda não
tínhamos um filho. Yariv ainda não era deste mundo. Ela fizera vários
tratamentos repugnantes e caros de que eu não queria saber nada.
Estava disposto a pagar, claro, tudo o que fosse preciso, e a fazer amor
com ela todas as manhãs às seis e meia em ponto; mas ouvir os
pormenores terapêuticos das injeções e dos seus efeitos, isso não,
obrigado. De qualquer maneira, ela não tinha qualquer razão de
queixa: eu tinha-a avisado antes do casamento de que não podia contar
comigo em caso de necessidade. Ninguém é perfeito. Mas era um
acordo decente, porque eu também não espero a ajuda de ninguém,
nem sequer dela. É claro que este tipo de discursos a punham fora de
si. Às vezes, quando voltava da clínica do último ginecologista
idolatrado, agredia-me com uma violência de que ela própria não
imaginava ser capaz. Nunca a tinha visto perder o controlo daquela
maneira; todas as barreiras da sua habitual contenção caíam. O rosto
largo e rude, que oscilava entre o encanto e a vitalidade de uma
camponesa, tornava-se feio e bestial. Eu, como de costume, mantinha
o sangue-frio e o equilíbrio, unicamente preocupado em evitar que ela
se magoasse com aqueles ataques de histeria. Por vezes, quando não
me restava outra alternativa, dava-lhe uma bofetada rápida e precisa, e
ela acalmava-se, dobrava-se toda sobre si própria e adormecia a
soluçar. Eu desprezava-a por toda a imundície que ela atirava cá para
fora quando berrava comigo. Mas tinha reparado que aquelas



explosões tão curtas e violentas lhe davam um alívio rápido. Era capaz
de vir ter comigo depois para fazermos amor como se nada fosse. As
mulheres têm coisas que eu nunca conseguirei entender. Dizia-me, no
fundo, não acreditas minimamente nessas coisas que dizes. Vingas-te
em mim de algum conflito interior teu, e não é justo, Momik. 

Talvez ela tenha razão. Não sei. Às vezes gostaria tanto de me
resgatar. Choro de emoção só de imaginar que um dia ela poderá estar
muito doente, e eu salvo-a doando-lhe um dos meus rins. Não consigo
pensar em sacrifício mais nobre. Às vezes quase espero que isso
aconteça. Então é que ela verá: a vida comigo ganhará a seus olhos
outra dimensão. Compreenderá toda a verdade e o seu coração
sangrará. Meu amor, o inferno em que tu tens vivido este tempo todo! 

Tentei outra pista. No inverno de 1946, decorreu em Varsóvia, numa
simples escola, o julgamento de Rudolf Höss, comandante do campo
de Auschwitz. Durante umas quantas semanas entretive-me com a
ideia de escrever uma reconstituição do processo: Anshel Wasserman
contra Rudolf Höss. Algumas passagens até me pareceram menos más.
Wasserman conseguirá «recambiar Höss para Chelm»? No banco das
testemunhas, o meu avô ergue-se e profere um insulto terrível contra
Höss, cujo rosto se torna surpreendentemente parecido com o da
caricatura do antissemitismo de Der Stürmer . «E agora, senhor Höss»,
diz o avô proferindo o seu veredicto, «é livre de percorrer o mundo, e
que Deus tenha misericórdia da sua alma pecadora.» Trabalhei nesta
história durante alguns meses. Decidi seguir o conselho de Ruth e
obedecer às ordens sarcásticas de Ayala de evitar os factos. Escrevia
febrilmente. A cantilena interior ia-se tornando cada vez mais distinta.
Agora já podia afirmar com certeza que era a mesma voz igual e
monótona com que o avô me contava a história há vinte e cinco anos,
mas ainda era apenas a melodia sem as palavras. Cheguei a interrogar-
me se as pessoas à minha volta também a ouviriam. 

Mas essa história também não chegou ao fim. Não consegui pôr
Anshel Wasserman a olhar de frente para Höss. Ao que parece, há
coisas que nem aos heróis da história que estamos a escrever podemos
exigir. Quando escrevia poemas nunca pensei no assunto. Talvez
porque nos meus poemas nunca tivesse colocado duas pessoas frente a
frente. Provavelmente, disse Ruth, mas o teu avô e o alemão são dois
indivíduos, deixa pois que aconteça o que acontece entre duas pessoas.



Era preciso que eu soubesse o que acontece entre duas pessoas, disse-
lhe. Tenho de voltar atrás e basear-me apenas nos factos. Compreender
as pessoas nunca foi o meu forte. Não podemos ter todos os dotes, não
é? 

Consultei os números do Times de 1946. Eis como o nosso enviado
a Varsóvia descreveu o julgamento do século: «Os espectadores estão
sentados dois a dois nas escrivaninhas da escola. O criminoso, Höss,
de olhos tristes e inteligentes, usa um uniforme verde-claro.»
Continuei a ler e apontei uma palavra nova da descrição: ludobócja .
Uma palavra polaca inventada especialmente para Höss. Ludobócja –
algoz de povos. A palavra «assassino» não era suficiente para ele. Se
alguma vez conseguir realizar o velho sonho de redigir a primeira
Enciclopédia do Holocausto – vítimas e algozes lado a lado – incluirei
também o termo ludobócja . Caía neve nas janelas da escola do bairro
de Praga, em Varsóvia. A propósito: nos campos de extermínio a neve
tinha um cheiro especial por causa da cinza. O que me acontecerá
quando todos estes factos explodirem dentro de mim? Quero escrever
e não consigo libertar-me das inibições e bloqueios. Não posso dar o
mínimo passo devido ao meio passo que tenho necessariamente de dar
antes. Fiquei preso na armadilha do paradoxo de Zenão. O procurador
disse a Höss: «Réu, é impossível proceder à leitura de todas as
acusações que pesam sobre si, porque preenchem vinte e um volumes
de trezentas páginas cada com a descrição dos seus crimes.
Consequentemente vamos dar início ao julgamento com uma simples
pergunta: é acusado do assassínio de quatro milhões de seres humanos.
Confessa-se culpado?» O réu refletiu durante um momento, franziu as
sobrancelhas, ergueu os olhos para o juiz e disse: «Sim, Vossa
Excelência, confesso. Embora, segundo os meus cálculos, tenha
assassinado apenas dois milhões e meio.» 

«Diabos, que precisão», exclamou Ayala com o rosto a brilhar como
sempre que se emociona de verdade, «pensa só no número de vezes
que o indivíduo se deve ter assassinado a si próprio para ser capaz de
fazer uma declaração dessas.» 

«Devia estar morto por dentro», gritou Ruth, horrorizada, «um
milhão e meio – a diferença – o homem devia estar morto!» 

«Já não posso mais», lamentei-me às duas, separadamente, «já não
posso continuar assim. Todas estas histórias. Todas estas atrocidades.



Como podemos continuar a viver neste mundo e a acreditar nos seres
humanos depois de sabermos o que se passou?» 

«Pergunta ao teu avô», disse Ayala impaciente, «quando é que
percebes que é o que tens de fazer?» 

«Mas eu não sei nada sobre ele, nem sobre a história dele.» 
«Era velho e contou uma história a um nazi. Sobreviveu. Nazikaputt

. Se teimas em ater-te aos factos, estes são os factos de que necessitas.
A partir daí, tens de escrever com as tripas. Não com a cabeça.» 

Referia-se ao quarto branco, acerca do qual me falara no nosso
primeiro encontro. Dissera-lhe: «Sobre as coisas que lá se passaram há
que escrever apenas os factos objetivos. Não tenho o direito de tocar
nessa ferida.» 

E Ayala: «Usa a linguagem humana, Shlomik. É tudo. E é imenso.
Como a poesia, ou quase.» 

Recordo-me de que ainda tentei argumentar: «Adorno disse que,
depois de Auschwitz, é impossível escrever poesia.» 

«Mas em Auschwitz havia seres humanos», disse Ruth lentamente,
martelando as palavras, «e é precisamente por isso que a poesia ainda é
possível, quer dizer…» 

«Quer dizer», inflamou-se Ayala, e pelas suas faces redondas
passaram chispas vermelhas, «não se trata de rimas nem de ritmo, mas
apenas de duas pessoas conscientes que se esforçam por comunicar
gaguejando com algum embaraço, prudência e sofrimento. É preciso
tão pouco.» 

Mas para isso é preciso coragem, e eu, coragem… 
Parabéns! 
Há já alguns minutos que estás a tentar determinar o lugar exato do

molhe em que me encontro. Senti a tua tensão ali no escuro e iludi-me
pensando que a minha história finalmente te tocava. Mas vi-te lançar
baldes de água salgada dos teus porões gelados sobre os pescadores
que estavam à minha direita e à minha esquerda, e ouvi-os praguejar,
espantados, e gritar uns para os outros – que raio de mar está esta
noite! Não compreendia o que se passava contigo –, até que… 

Que ridículas são as tuas armas quando as usas contra os que estão
em terra firme! E, de qualquer maneira, estou tão encharcado que já
não tenho nada a perder e, como manifestação de generosidade, para te
mostrar a minha grandeza face à tua mesquinhez, vou contar-te agora a



história de Bruno e sobretudo a tua, como gostas. Como uma
criancinha à espera de ouvir o seu nome na canção de embalar. 

Vou saltar as partes que não te dizem respeito – tais como as cartas
que enviei para Varsóvia, as recomendações, as petições, as cunhas do
meu editor e a lista de instruções da minha mãe, que a minha viagem
ao país de Lá inquietava de tal maneira que me forneceu vinte e um
envelopes vazios e endereçados a ela para lhe enviar todos os dias um
sinal de vida, bem como dez pares de meias de nylon para vender no
mercado negro («para o caso de ficares sem dinheiro»), que introduzira
na minha mala com a sua manha habitual; e a despedida triste de Ruth
(Espero que encontres finalmente o que procuras para podermos
começar a viver»), e o voo, e a mala «perdida» na alfândega polaca e
que me foi entregue dois dias mais tarde (sem as meias de nylon ) – e o
encontro na Universidade de Varsóvia, com o reitor Zygmunt Rawicki,
a quem tinha escrito expondo os motivos da minha viagem. Pois bem,
vou contar-te esse encontro: vais decerto achá-lo muito interessante. E
mesmo que não aches, não me importo. 

O professor Rawicki questionou-me naturalmente sobre o meu
interesse «fora do comum» por Bruno Schulz. Disse-lhe francamente
que, para mim, Bruno tinha sido um verdadeiro combatente, ou, por
outras palavras, o meio possível de lutar contra o que se passara. «Não
ignora, certamente», disse Rawicki, «que ele nem sequer chegou a
lutar? Que foi morto em quarenta e dois sem nunca ter pegado numa
arma?» 

«Sei disso.» 
Ele inclinou-se para trás no cadeirão, respirou profundamente e

observou-me. Depois propôs-me um encontro com o professor Tylok,
chefe do Departamento de Estudos Hebraicos da Universidade, que
«manifestou um grande interesse pelo meu pedido fora do comum». 

E assim passei duas boas horas em amena conversa com os dois
letrados polacos, que deviam interrogar-se sobre se eu merecia
realmente a sua consideração. Vi a dúvida estampada no rosto deles.
Propuseram-me que ficasse em Varsóvia, na rica biblioteca da
universidade, a ler o que se escrevera e investigara sobre Bruno. Disse-
lhes que já conhecia tudo o que fora escrito sobre ele. Tylok, que
falava um hebraico moderno e cuidado, esfregou a face manifestando
abertamente a sua hesitação, deu uma olhadela ao colega e perguntou:



«Espero que me desculpe a grosseria, mas gostaria de lhe fazer
algumas perguntas simples sobre a cidade de Drohobycz, onde Bruno
viveu durante toda a vida, e que eu próprio conheço muito bem. Não se
trata de um exame, longe de mim, mas de confirmar uma coisa, de
dissipar um pressentimento estranho, estúpido, quer dizer…» «Então,
Witold, avança», interrompeu o reitor impaciente, «o senhor Neuman
entende certamente que temos de tomar todas as precauções para
termos a certeza de que estamos a ajudar a pessoa certa.» 

Disse-lhe que estava disposto a responder a todas as questões. 
Com um sorriso comprometido, o professor Tylok interrogou-me

sobre vários bairros de Drohobycz e sobre os judeus. Depois, passou às
minas de sal nos arredores e aos poços de petróleo. Eu respondi
rapidamente e sem hesitação. Tive a impressão de que ele ficou um
pouco desconcertado com o meu à-vontade e, para causar boa
impressão, continuei um pouco mais devagar. Fez um sorriso
embaraçado e perguntou-me os nomes dos chefes da comunidade
judaica dos últimos cem anos. Tenho de reconhecer que ele estava bem
informado sobre o assunto. Até sabia que a senhora Ydel Kiknisch,
que fora condenada à morte por assassínio ritual, e espetara alfinetes
nas pernas para as saias não se levantarem quando os cavalos a
arrastassem pelas ruas, era a mulher que Y. L. Peretz descrevera no
conto «Três Prendas». Inclinou-se um pouco para a frente e
interrogou-me sobre os cafés que existiam na cidade no tempo de
Bruno. A pergunta surpreendeu-me e irritou-me: o que é que aquilo
tinha a ver com o meu pedido? No entanto, consegui lembrar-me do
«Schönhalfkaffeehaus» que era igualmente a bolsa oficiosa das ações
petrolíferas, e o café Schechtorf onde os jovens vinham dançar ao som
da rádio. Quando me calei, vi umas gotas de suor a brilhar na testa
dele. Eu também estava tenso. Não apenas por causa do exame idiota,
mas porque as coisas estavam muito vivas em mim. 

Mas ele não me largou. Penso que devia ter alguma razão secreta.
Perguntou-me se eu sabia os nomes dos comandantes alemães que
tinham tomado Drohobycz, ao que eu respondi que isso estava em
todos os livros sobre a guerra; e perguntei-lhe então se ele sabia que os
piores assassinos da «secção vienense» em Drohobycz eram Jarosz e
Kowarczyk? E que o cão de Josef Fetter, que eles punham no nosso
encalço, dos judeus, quero dizer, se chamava Rauff ? E que Felix



Landau, o patrão de Bruno no gueto, participara no assassinato do
cônsul austríaco Dolfuss? E que na Rua Kowalska moravam as
seguintes famílias judaicas: Freulichman, Tartako?… 

«Basta! Basta!» 
Os dois ao mesmo tempo, estranhamente chocados. Olharam para

mim com uma expressão que eu conhecia bem. É sempre a mesma
coisa quando começo a falar daquelas coisas. Tenho dificuldade em
controlar-me. Não o faço por arrogância ou vaidade. Faço-o com o
zelo de quem procede ao inventário dos seus bens. Olharam ambos
para mim, sem respirar, como Ruth quando lhe contei dos bilhetes de
lotaria com que cobrira o corpo na época em que perseguia a Besta.
Ela empalideceu, fitando-me com uma expressão apavorada, como se
me descobrisse pela primeira vez, e declarou com uma voz calma e
categórica que nunca mais, «mas nunca mais na vida», queria ouvir
falar «daquela história». E eu prometi. 

E depois: 
«Perdoe-nos, senhor Neuman, mas esta situação não é… das mais

fáceis. É claro que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance
para o ajudar. Onde deseja ir?» 

Tirei o meu mapa e mostrei-lhes: «O meu Bruno saiu de Drohobycz
de comboio para Danzig. O caminho mais curto para o mar.» 

O reitor disse: «Os judeus estavam proibidos de viajar de comboio
nessa época.» 

«Sim, conheço a ordem. Foi promulgada a 10 de setembro de 1941 e
afixada nas paredes da cidade. Mas Bruno tomou o comboio.» 

«Duvido da sua objetividade literária, senhor Neuman.» 
«Com todo o respeito que lhe é devido, professor, mas não se trata

de uma questão literária. Bruno tinha de sair de Drohobycz.» 
«Sem dúvida.» 
Os dedos deles seguiram a linha de caminho de ferro no mapa. 
«Podem indicar-me, por favor, uma aldeia na zona de Danzig para

eu ficar. Não quero morar em Danzig mesmo.» 
«Gdansk. Actualmente chama-se Gdansk.» 
«Desculpe. Uma aldeia à beira-mar, está claro.» 
O professor Tylok ergueu os olhos para mim: «Bruno Schulz é um

dos nossos escritores mais apreciados. Ficar-lhe-emos todos muitos
gratos se lhe prestar na sua obra a justiça e o respeito que ele merece.» 



«Eu irei aonde ele me conduzir.» 
«O senhor é místico, senhor Neuman?» 
«Não. Pelo contrário. Conheço uma mulher que acha que eu deveria

sê-lo um pouco mais… Não sou místico, não, espero que não.» 
«Aqui», disse o professor Rawicki, «poderia instalar-se em Narwia,

mas não o aconselho. É um lugar triste, uma aldeola de pescadores.
Em agosto é frequentada por veraneantes, como praia, mas agora ainda
está muito frio para tomar banho.» 

«Ótimo. Pode ser Narwia.» (Pronunciei o nome com espanto. Se é lá
que deve ter lugar o nosso encontro, então que seja.) 

«Como queira. E depois não diga que não o avisámos: a meu ver o
lugar é horrível. Vou arranjar-lhe os documentos necessários. Pode
demorar-se lá umas duas semanas. Quanto aos documentos, recebê-
los-á depois de amanhã. Entretanto, pode aproveitar para se entreter
nas nossas ricas bibliotecas.» 

«Obrigado. E desculpem-me se cometi alguma falta de educação. Eu
sou simplesmente…» 

«Nós compreendemos, senhor Neuman, e desejamos-lhe boa sorte.
Vai precisar dela mais do que imagina.» 

O professor Tylok acrescentou em hebraico: «Cuide-se. Seja
prudente.» Sorri da sua bela pronúncia, mas senti um certo nervosismo
apoderar-se de mim. 

Estou quase a chegar. Mais um bocadinho de paciência. 
Esperei quatro dias pelas autorizações necessárias. Passeei por

Varsóvia. Andei sozinho pela grande cidade silenciosa: dir-se-ia que
alguém tinha cortado o som. Vi filas compridas diante de uma loja cuja
montra exibia orgulhosamente um único tomate. Num café provei os
biscoitos françuski que o pai mencionara uma vez com saudade e,
embora não gostasse do sabor, comi-os em memória dele. Nas paredes
das casas vi pinturas de palhaços com chapéus pontiagudos e
borboletas multicolores, símbolos da organização «Solidariedade», e
tive um encontro emocionante com o escritor judeu polaco Julian
Strykowski, que falava um hebraico impecável e escrevia sobre as
aldeias judaicas e… sim! sim! Já lá chego! Em seguida, quando
chegaram as autorizações – a viagem de comboio para Danzig, a
paisagem vasta, as aldeias do meu Motl, as florestas de bétulas de
troncos finos, os estábulos e os silos redondos – e o sentimento agudo



e permanente de que «ele» vinha ter comigo do sentido oposto, de
Drohobycz, que atualmente está sob o domínio russo. Precisamente o
que senti quando transcrevia os fragmentos dele para o meu caderno:
como se ele me respondesse com pancadinhas do outro lado da folha;
como dois mineiros escavando um túnel dos dois lados da
montanha… 

E até ao fim do pontão. 
Frente às ondas, soube que tinha razão. Que Bruno não fora

assassinado. Escapara. E digo escapara não no sentido habitual do
termo, mas como Bruno e eu diríamos, para significar alguém que se
arrastou implacavelmente para o campo magnético de – por amor de
Deus, estás a recitar comigo como uma menina a terminar uma frase.
Estou a ouvir-te sussurrar antes mesmo de conseguir dizer, «Um
homem que escapou para uma forma de existência amplamente dada a
conjeturas vagas, exigindo um grande esforço e boa vontade dos que o
circundam. Um homem que viaja com uma bagagem particularmente
leve… 

Viajei para Narwia num velho autocarro. Aí chegado, aluguei um
quarto no casebre da viúva Dombrovski, uma senhora toda vestida de
luto e com três verrugas peludas na face. Cedeu-me o quarto dela e a
cama, com um quadro de Maria e do Menino Jesus por cima, e um
retrato do falecido senhor Dombrovski, de bigode e em uniforme de
carteiro, na parede em frente. Logo na tarde da minha chegada, vesti o
fato de banho cinzento, e estendi-me numa cadeira de lona esburacada,
abandonada na praia deserta, batida pelo vento cortante de um mês de
julho particularmente frio, e senti-me só e ansioso – e esperei. 

Pouco a pouco, as coisas começaram a amadurecer no meu espírito.
Ficava o dia inteiro à espera na praia. De manhã via os pescadores
saírem para o mar, e ainda lá estava à noitinha, quando eles voltavam e
chamavam as famílias ao ancoradouro para os ajudarem a puxar os
barcos com uma espécie de grua primitiva, e partilhar a pesca do dia
sobre uma mesa de madeira comprida; só então me ia embora para
comer o prato de peixe chamado «ciclope» (era linguado) que a viúva
preparava – como o faziam as mulheres da aldeia todas as noites – e
depois sentava-me a escrever e, sobretudo, a apagar. Já conseguira
trazer Bruno a Danzig; introduzira-o à socapa no comboio, nas barbas
dos polícias e dos especialistas de literatura. Agora só me restava



esperar pacientemente. Libertar-me de mim próprio e ceder-lhe a
minha pena, ou talvez mais do que isso: sabe-se lá o que ele exigiria de
mim em troca da reconstituição da sua obra perdida, O Messias ? Parei
um momento e pus-me à escuta. Na cidade de Gdansk, bem próxima,
havia manifestações do Solidariedade. Na nossa aldeia os cortes de
eletricidade eram frequentes. Às vezes era obrigado a escrever à luz de
uma lamparina de petróleo fumarenta. Nem todas as manhãs havia pão
na mesa. Não escrevi uma palavra sequer a Ruth ou a Ayala, nem
enviei uma única carta à minha mãe. Pela primeira vez desde a minha
breve aventura com Ayala, senti que estava apaixonado. Não sabia
exatamente por quem, mas não importa, estava pronto para o amor.
Talvez seja por isso que as coisas correram tão bem… 

Ah, já estamos a chegar. Não estejas praí a pular à minha volta, a
impacientar-te. Escuta: na manhã do quarto dia em Narwia, entrei na
água pela primeira vez. As ondas lisas sustinham-me delicadamente.
Como se já soubesses. A história que estava a escrever exigia que eu
entrasse na água e esperasse. A partir do momento em que comecei a
ler Bruno e a copiar os seus escritos para o meu caderno, comecei a dar
uma atenção especial ao que a minha mão escreve. Esperava
incessantemente uma mensagem importante. 

Mas, na minha história, o mar era uma espécie de velho gigante,
manhoso, bonacheirão e resmungão, com uma barba de Neptuno a
pingar, e não conseguia perceber porque é que ainda não confiava nele.
Durante todo o dia voguei pacientemente ao sabor das ondas, as
minhas costas ficaram vermelhas como uma lagosta, e às cinco da
tarde dei-me conta de que o que eu pensava ser um velho era na
realidade uma mulher. Uma alma de mulher num corpo de água. Um
enorme molusco azul, a maior parte do tempo adormecido, porque não
pode satisfazer a sua imensa necessidade de energia, envolvido pela
essência viscosa, de medusa, da sua alma infinitesimal, erguendo e
baixando, ondulante, milhares de vestidos e saiotes verdes, azuis e
brancos; dorme mergulhada numa das mil bacias lunares do oceano,
com o rosto virado para o sol como um grande girassol, enquanto o
corpo líquido continua a fazer o movimento inconsciente de contração
das vagas, de frémito de espuma, de fantasias surrealistas, fazendo
surgir das suas profundezas as criaturas mais grotescas; mas cuidado,
não nos deixemos enganar pela sua aparência respeitável e calma, pois,



sob as suas inúmeras camadas, não passa de uma reles provocadora,
sem o menor respeito ou vergonha, para não dizer primitiva nos seus
impulsos e paixões caprichosos, espécime típico das eras geológicas
primárias, sem um ínfimo da educação que seria de esperar
considerando a sua vetusta idade, a sua grande experiência e as suas
muitas viagens à volta do mundo, mas como certas mulheres –
encontrei uma delas há anos e conheci-a bem – é bastante hábil em
combinar pedaços de conhecimentos diversos com mil e uma histórias
divertidas e anedotas «picantes», a fim de conquistar a simpatia de
quem a escuta mas, acima de tudo, é dotada de uma intuição aguda e
de um instinto de animal selvagem, coisas essas que podem induzir em
erro algumas pessoas sem carácter, sim, estás a ver, já não consegues
esconder-me nada. Agora já conheço a mais ínfima greta dos teus
abismos sombrios, e parece-me que consegui aquilo em que muitos
falharam até aqui, por não terem ousado, ou talvez por não terem sido
obrigados a ousar; consegui captar em ti (é claro que nunca o
reconhecerás) algo de indefinível e condensá-lo nas minhas páginas,
num único olhar irisado de formas e cores sem fim e campos de luz
azul num delírio de extensões cintilantes cujo encanto supremo é o de
nunca durarem o suficiente para serem recordados, evocados… 

São estas e outras coisas que te murmurei lá, na praia em Narwia.
Os meus lábios afloravam a água e o meu corpo ardia. Falei-te dele,
mas também de mim. E da minha família e do que a Besta lhes fez
passar. Falei-te do medo. E do meu avô, que não consigo fazer reviver,
nem sequer numa história. E da minha incapacidade em compreender a
minha própria vida, enquanto não conhecer a vida-que-não-vivi Lá. E
disse-te que, para mim, Bruno é um indício: um convite e uma
advertência. E recitei-te de memória fragmentos das suas histórias… 

«Escuta! tu aí», disseste tu subitamente, numa voz estranha, nasal e
irritada. Levantei a cabeça, mas não vi ninguém. A praia estava branca
e deserta, à exceção da minha cadeira cuja lona rota batia com o vento.
Mas então uma viscosidade anormalmente quente e macia envolveu-
me para logo desaparecer e voltar momentos depois. 

«Escuta», disseste tu hesitando, sem ternura, «estás a falar como
alguém que outrora conheci.» Quase explodi de alegria dentro de água,
mas continuei a boiar como se nada fosse. 

«Ah, sim, em quem estás a pensar?» 



Examinaste-me com desconfiança, ergueste subitamente uma
cortina azul entre mim e a beira-mar, lambeste-me todo sem a menor
vergonha, contraíste os lábios com um ruído horrível, espantada do
gosto, depois baixaste a cortina e olhaste para a praia por cima do
ombro. 

«Nem penses que te vou falar disso aqui.» 
«Talvez então no meu quarto?», perguntei delicadamente. 
«Ah!!!» 
Foi nesse momento que ouvi pela primeira vez esse teu ronco de

desprezo, uma vaga aspirada por um remoinho que se tornou, desde
então, a saudação com que me acolhes. Imagino que nunca desistirás
dele. Mesmo que estejas a dormir quando vou à praia de Telavive,
assustas os banhistas e pescadores com esse som abominável. É
evidente que eles não desconfiam de nada. 

«Levar-te-ei lá, para longe», disseste tu indicando o horizonte com
um encolher de ombros das tuas ondas. 

«E voltarás a trazer-me?» 
«Contra ventos e marés.» 
«Já ouvi casos de pessoas que foram e não voltaram.» 
«Tens medo?» 
«É curioso, tu também falas como alguém que eu conheci.» 
«Cala-te. Falas sempre tanto? Anda, vem.» 
Lambeste-me novamente, manifestamente contra vontade, e

roncaste, com espanto e irritação: «Não pode ser. Tão diferente! É
precisamente o contrário! Mas sabe coisas que mais ninguém… Hum,
já vamos ver.» E recolheste-te em ti própria, desapareceste com um
silvo e um arroto, deixando-me estupefacto e desiludido. 

Mas só por um momento. 
Porque surgiu uma grande vaga, furiosa, que parou aos meus pés a

rugir, e eu encavalitei-me no seu torso musculoso, agarrei-a pelas
orelhas – e pusemo-nos ao largo. 



 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não esqueço, Bruno, jamais esquecerei o momento em que entraste

dentro de mim, a queimadura que senti no instante em que saltaste do
paredão, o calor que irradiava do teu corpo, e havia ainda outra coisa
que, então, não sabia o que era; ao princípio pensei que era o cheiro do
cio que as criaturazitas como tu exalam, mas depois compreendi que
era simplesmente o cheiro do desespero, e nem sequer imaginava que
tivesses uma glândula dessas, não tinha tempo para pensar; havia
apenas aquela queimadura horrível horrível, e o corte ao longo do meu
corpo como num parto, certamente, e então enrolei-me à tua volta,
rolei para ti de todos os lados, e galopei furiosamente sobre as vagas
mais altas que podia apanhar, de Madagáscar, que era onde eu estava a
dormir na altura (a dormitar apenas, pois em geral não gosto de
dormir), pelo caminho mais curto até ao cabo da Boa Esperança, e foi
aí que as vagas malgaches rebentaram debaixo de mim, e arranjei
outras, mais frescas, e continuei numa tempestade terrível até ao golfo
da Guiné, e de lá para o estreito de Gibraltar, o que foi um erro, sem
dúvida, pois só devia ter virado à direita no estreito seguinte, na
Mancha, engano-me sempre, mas até que descobri o erro e dei meia
volta, aquelas vagas também tinham desfalecido, as coitadinhas, foi a
custo que consegui arrastá-las até ao Atlântico, onde elas chegaram
completamente arrasadas, a chorar e a suplicar que não me zangasse



com elas, e então continuei sozinho para a Biscaia, onde finalmente
encontrei vagas como eu realmente gosto, de dezassete metros de
altura, com rugidos e espuma, e sem nenhum cheiro a terra, e colhi um
ramo de moreias compridas que agitei por cima das ondas berrando
mais depressa mais depressa, as moreias torciam-se furiosamente na
minha mão, com as suas sumptuosas cabeças de serpente a chocarem
umas nas outras, e por todo o lado por onde passávamos a água
deformava-se e vomitava dos meus negros abismos as criaturas mais
fantásticas, submergiu a beira-mar e varreu colónias de albatrozes,
coitadinhos, causando um torag ter-rí-vel num bando de baleias azuis e
roubando a cor a um enorme banco de salmonetes vermelhos. Que
viagem, Bruno, que viagem! Daqui a um milhão de anos ainda hei de
ficar espantada e rir de mim própria por não ter percebido logo que a
dor horrível eras tu. Atravessei dezenas de milhares de milhas levada
pela cólera que tu havias provocado em mim quando me despertaste
com tanta insolência e, quando estava a caminho de ti, algures ao largo
da ilha de Borholm, enviei as minhas espias, as pequenas corredoras
do Báltico, as minhas ondinhas despachadas, e elas galoparam à minha
frente, atingiram-te, e voltaram logo para mim ofegantes, engasgadas
com as carcaças dos peixes que despedaçaram pelo caminho e as vigas
dos barcos que afundaram, saltaram sobre a minha carruagem e
chegaram-se a mim para que as lambesse. Provei e… que nojo! Cuspi
tudo num imenso arco, porque as minhas ondinhas eram amargas
como o fel, e então enfureci-me mesmo, atirei-me para a frente e cuspi
espuma e peixes, gritei insultos em todas as línguas que aprendera com
os marinheiros, e já sentia as minhas entranhas contraírem-se para
vomitar aquela coisa má, como o pepino-do-mar que cospe as tripas
juntamente com os peixes que o parasitam. Mas nesse momento,
Bruno, nesse preciso momento, algures nas cavidades mais fundas dos
meus abismos, começaram a agitar-se as guelras de uma criatura meio
petrificada, já completamente soldada a uma rocha, que tinha apenas
um olho, mal se movia e cujo coração batia uma vez em cada cem
anos. Detive com todas as minhas forças as selvagens biscainhas que
mugiam de raiva, apoiadas nos traseiros, debrucei-me para ver quem
despertara, porque eu tenho muito respeito por todas aquelas
criaturinhas primitivas que se passeiam nas minhas caves, afinal
surgimos todos quase ao mesmo tempo, e o facto de eu me ter



desenvolvido e progredido tanto desde então não significa que deva
desprezá-las, não é? Bom, mas aquele velho tolo, com todo o respeito
que me merece, era mesmo muito lento e, naturalmente, subiu com
todo o vagar, pelos diversos remoinhos e cavidades, e todos os que o
observavam, fugiam para rir mais à vontade, vocês decerto conhecem
aquele tipo de criado fiel que, embora já esteja meio cego e surdo e
meio tudo o que vocês queiram, nem em sonhos ousaria abusar da
vossa confiança, e demorou aproximadamente meia eternidade até
conseguir finalmente chegar a mim, começou naturalmente com todas
as bênçãos e cortesias das gerações de outrora, eu interrompi-o
delicadamente mas com firmeza, e exigi que ele me dissesse, pelos
ventos de leste, o que o trazia até mim, e então ele sussurrou-me ao
ouvido o grande segredo da sua veneranda memória, e oh, menina,
como abriste a boca de espanto! E como começaste a arfar de medo e a
exalar nuvens de vapor! E a verdade, que eu morra se estou a mentir, é
que ele tinha razão: há milhões e milhões de anos – tive exatamente a
mesma sensação! Exatamente a mesma! Aquele ardor a todo o
comprimento, aquela asfixia, e então também me enraiveci e percorri a
galope metade do mundo sem descobrir o que me pusera naquele
estado, e só no fim de tudo, no confim dos confins do mar, a encontrei,
a atrevida que ousou despertar-me causando-me tanta dor. Era… bom,
eu chamo simplesmente a essas coisas «interrogações», porque não é
fácil dar-lhes outro nome e, em geral, faço os possíveis por não lhes
dar muita atenção. Aquela, a pequenina, já era mais velha do que as
outras. Chamemos-lhe, digamos, «surpresa». Sim. Uma que levara
milhões de anos para se cristalizar em mim e até tinha um corpo meio
translúcido que poderíamos tomar por uma medusa, mas não era,
porque as medusas deslocam-se em bancos, e as interrogações são
sempre solitárias, e ninguém aqui gosta dos arrogantes. 

Ela, a surpresa, não se dera conta da minha presença. Com efeito,
nenhum dos que estão em mim consegue adivinhar quem eu sou
realmente, o quanto sei sobre eles, a inteligência e a memória que
tenho – quando quero lembrar-me. Eles pensam que eu sou apenas
água. Nem mais nem menos. Mas eu quero lá saber. 

Onde é que eu ia? Ah, sim: olhei para ela e vi que estava a tremer, a
arder de febre e a envenenar a água com o seu desespero. Era
realmente horrível de se ver: torcia-se com dores, e depois desatou a



voar e voltou a cair sobre mim. Tive imensa pena dela. Eu sou assim:
tenho pena de toda a gente. Só de mim é que ninguém tem pena. Não
tem importância. Entretanto ela tinha conseguido queimar a rede
inteira dos meus nervos azuis, transparentes, e procurava com todas as
suas forças uma resposta, e eu não tinha nenhuma, pois é preciso não
esquecer que isto se passou há muito, muito tempo, milhões de anos ou
talvez mais, e a verdade é que, na época, eu era um pouco tolinha,
pateta como as sereiazinhas e, sem pensar no que fazia, contraí-me e
enrolei-me toda à volta dela e, com um esforço que quase me rasgou,
expeli-a para ali, para ela , para a minha afortunada irmã, onde decerto
encontrou as respostas, que lhe faça bom proveito! Mas não foi logo,
obviamente, foi só após cinquenta ou cem mil anos, não os contei, e de
qualquer maneira não me interessava nada; mas, apesar de tudo,
acordava de vez em quando e lembrava-me dela, aproximava-me da
costa para ver como é que ela se arranjava lá fora, e vi que se
cristalizara em formas esquisitas, parecidas com as que havia em mim,
embora diferentes, mas depois tive um choque terrível quando vi que
lhe estavam a crescer braços e pernas, e passada mais meia eternidade
vi que se transformara em ser humano, um verdadeiro ser humano, e
tive raiva de mim própria por ter sido tão mimada e tão parva, e por
não me ter esforçado por conservá-la dentro de mim, por lhe encontrar
uma resposta em mim – mas quem poderia pensar então numa coisa
semelhante? – e eis que agora, quando o meu velho criado se virou
lentamente na água e mergulhou calmamente em direção ao seu lugar
de origem, eu mordi os lábios e jurei a mim própria ser forte, e disse,
coragem, minha menina, prepara-te para o que der e vier, pois a julgar
pelas suas dores e pela acidez das suas glândulas, estou praticamente
certa de que a tua querida irmã te está a devolver o troco e, tal como a
conheces, e não é de ontem, ela nunca larga nada de boa vontade; só o
faz quando já não o pode conservar. 

Continuei a aproximar-me, mas com prudência, porque é preciso
estar preparado para tudo, sobretudo com alguém como ele com quem
até a minha irmã teve problemas e, agora que o conheço, confesso que
não me surpreende. Não me surpreende mesmo nada nadinha que ela o
tenha expulsado, coitada, porque uma criatura destas é de mais para a
minha querida, que não é capaz de suportar nada que seja um pouco
mais complicado do que um vulcão ou uma avalancha, porque – a



propósito, e é um facto bem conhecido, eu não digo nada nas costas
dela – ela gosta de coisas simples. Aprecia muito, mas mesmo muito, a
ordem e a razão e cada coisa no seu lugar. Tenho a certeza absoluta de
que ela não daria guarida a nenhuma das minhas criaturazinhas, por
razões de «lógica» e de «estética» (vocês deviam ouvi-la dizer isto!),
como se um cavalo-marinho fosse menos bonito do que um cavalo
terrestre, mas é verdade que aqueles que se cansam da vida complicada
que eu tenho para oferecer, podem sair de dentro de mim e ir ter com
ela, e também é um facto que as pessoas cultas e organizadas vivem
com ela, e só vêm ter comigo os aventureiros, os marinheiros e os
loucos românticos, e essa partilha fez-se sem que tivesse havido
qualquer acordo prévio; mas eis que um belo dia surge uma criatura
humana, um nada, uma migalha, que começa a atormentá-la como uma
úlcera vulcânica. E o que é que ela faz? Isso mesmo, recambia-a
rapidamente para mim. Ela não se importa, diz para si a minha
irmãzinha adorada, nem se dará conta, e se der ficará certamente muito
contente, porque este Bruno é precisamente o tipo dela, convém
perfeitamente aos seus sonhos românticos, pois embora ela tenha
aproximadamente quatro milhões de anos, no íntimo continua uma
adolescente, não é maravilhoso que ela consiga permanecer assim
jovem e travessa e, ah! sim, aventureira (vocês deviam ouvi-la dizer
«aventureira», é tão adorável que lhe crescem limoeiros na Índia,
como furúnculos). 

E a verdade é que ela tem razão. Razão, razão, razão, por todos os
ventos de leste. Eu sou assim mesma. Nessa noite, quando cheguei
ofegante a Danzig, vinda de Madagáscar a voar, vi pela primeira vez
aquele homenzinho a bater na água com toda a força, como uma manta
de uma tonelada com as asas desfraldadas, a saltar da água e a cair
com um estrondo enorme (é assim que ela desova), e quando vi com
que desespero ele fugia dela e entrava cada vez mais dentro de mim,
senti subitamente algo, podia jurar que toda eu dançava interiormente,
sou sempre assim nessas situações, e o meu colar de ilhas do Pacífico
tilintou, e os icebergues do Antártico rangeram e eu disse para mim em
voz alta, não exageres, não percas a cabeça, lembra-te de como
terminaram as tuas histórias com os outros, Ulisses, Marco Polo e
Francis Drake, que acabaram por te deixar e voltaram para lá. Eles só
precisam de ti quando atingem as raias do desespero, mas, assim que



tu os curas, abandonam-te sem sequer agradecer, sem se dar conta de
quanto tu os desejas, e que és tu que estás por detrás de todas estas
águas… 

E então disse, Diabo, que sentido tem a minha vida, se tenho de
viver comprimida e estrangulada entre os continentes, os estreitos e as
costas, sem saber nada do mundo além do que me contam os rios na
sua língua doce e repugnante, do que as gaivotas gritam umas às outras
por cima de mim, e do que provoca o entusiasmo das gotas de chuva
parvas, que sentido tem a vida se não consigo arrancar-lhes um pouco
de amor e uma dor de alma de vez em quando, sim é verdade, uma dor
de alma, por todos os ventos de leste, ai, que bom que é, como daquela
vez no mar Vermelho, quando me contive durante uma eternidade até
todos os judeus me atravessarem, pensei que enlouquecia (tive uma
dificuldade enorme em conter-me daquela maneira e, para mais, entre
duas muralhas), e olhei para ele, para aquele homenzinho concentrado
e forte, para a sua cabeça ligeiramente triangular, para o seu corpo
frágil e branco, e soube ali mesmo que seria dele enquanto ele me
desejasse, que me entregaria a ele sem limites, totalmente, do alto das
cristas aos abismos mais escuros, sem pensar um segundo sequer nas
consequências, em como ele voltaria para ela depois de me envenenar
e de me fazer perder a cabeça, depois de se ter abandonado a mim e
fundido nas diversas componentes que eu – e só eu – posso oferecer-
lhe, todas as partículas e cores, os turbilhões de desejo e as vagas
desenfreadas, e de repente tive calor e frio ao mesmo tempo e corei
imenso, porque em mim, como sempre nessas situações, vê-se sempre
tudo, podia-se pensar que eu transvasara por erro todo o mar Vermelho
no golfo de Danzig, ainda consegui lembrar-me de todos os assuntos
que tinha de tratar – mas quem é que tinha cabeça para aquilo tudo?
Manter a temperatura e o arco exato da corrente do Golfo, o ritmo
constante da deslocação dos icebergues, e toda a burocracia das marés
altas e das marés baixas, que, aliás, nunca entendi, mas a verdade
amarga é que aquilo já não me interessava, e sabia apenas que seguiria
aquele homem para onde quer que ele fosse, che serà serà , como
dizem os simpáticos italianos (sou louca por Veneza que, segundo a
minha opinião, é a ideia mais brilhante da minha irmã) e, acredites ou
não, só então reparei que o meu homem não estava só, que estava
rodeado por cerca de um milhão de salmões que voltavam para o rio, e



confesso que não me lembrava de que tipo era o ciclo de vida do
salmão, quer dizer, soubera-o outrora, mas esquecera. Esse género de
coisas entra-me por um ouvido no Panamá e sai pelo outro no Bósforo,
pois como poderia lembrar-me de todos os peixes, algas, esponjas,
caranguejos, corais, monstros, sereias, cada um com as suas histórias e
problemas, mas neste caso concreto decidi que não podia deixar-me
levar pela preguiça e a ignorância, e despachei logo as minhas
expeditas filhotas, as ondinhas dóceis e rápidas, minhas boas amigas e
escravas dedicadas, e elas rodearam o cardume de peixes, tocaram em
todos os peixes e barbatanas, como por acaso, e seguiram adiante, em
direção à costa, porque… como dizer… é tão estúpido, de facto… é o
seguinte: eu tenho um pequeno problema de saúde, temporário é claro,
que me impede de compreender o que dizem as minhas ondinhas
enquanto não tocam numa praia, num recife ou numa ilha ou em
qualquer outro objeto continental, como, por exemplo, um navio; não é
nada de grave, um simples erro de planificação que certamente se
resolverá em breve, e então poderei compreender tudo sozinha, mas
que importância tem isso, agora? O principal é que as minhas queridas
ondinhas, tão expeditas, tenham conseguido decifrar o toque da pele
dos peixes, a rugosidade das barbatanas e a textura dos anéis nelas
desenhados, sim, entender os peixes é tão mais simples do que
entender as criaturas humanas, e que tenham voltado logo para mim, as
minhas rápidas ondinhas secretas, para eu poder ler numa única
lambidela toda a cruel história daqueles salmões, que nascem em águas
doces, na Escócia ou na Austrália (aqueles eram precisamente do rio
Spey, na Escócia), e de lá vêm passear para dentro de mim, na água
salgada, para, ao fim de três anos, iniciarem a sua longa viagem de
regresso através de milhares de milhas, em cardumes enormes, à
velocidade de cinquenta milhas por dia, quase sem repouso,
perseguidos pelos pescadores, os predadores e as tempestades, e
finalmente chegam ao rio natal, onde começam a nadar contra a
corrente, saltam as quedas-d’água mais altas, com toda a força que lhes
resta, cada vez mais alto, mais alto, e até ouvi dizer que, em certos
lugares, as criaturas humanas construíram uns escadotes especiais para
lhes facilitar a passagem, mas eles não querem, têm de saltar contra a
corrente forte até chegarem finalmente ao lugar em que nasceram, o
lugar exato em que nasceram, onde chegam já sem forças, desovam e



morrem logo a seguir, deixando apenas, por cardume, um ou dois
sobreviventes para guiarem até mim os recém-nascidos, para mais um
ciclo, e todos os outros… 

Mas não tinha tempo para me debruçar sobre estes sofrimentos,
porque ele estava ali, a nadar e a espalhar à sua volta o fel, fazendo-me
pele de galinha para onde quer que fosse; mandei logo as minhas
ondinhas saber tudo o que era possível sobre ele, e eu, que odeio
esperar, mergulhei nas minhas profundezas mais negras, onde os
peixes têm olhos grandes como pratos, os corais iluminam tudo com
uma luz pálida, e o fundo está cheio de peixes petrificados, mas ainda
vivos e de florestas petrificadas, de enormes pântanos cheios de lodo
sob uma chuva constante de escamas de peixes e de nuvens de
plâncton que caem das camadas superiores e, sentindo que sufocava ali
dentro, subi para a camada que prefiro, o claro-escuro próximo da
superfície da água, mas não demasiado, onde crio aqueles en-can-ta-
do-res recifes de coral, e peixes que é preciso ver para crer, pois onde
será possível encontrar nela uma criatura tão magnífica como o
ciclídeo verde-azul-vermelho, ou algo de tão majestoso como o peixe-
anjo-rei que, ao crescer, se cobre de arabescos violeta, amarelos e
negros? 

Com estes pensamentos irritantes passei uma eternidade e meia a
tamborilar nas rochas e a importunar os peixes que passavam, como
uma velha chata, até que as minhas ondinhas regressaram, mas não
foram capazes de contar nada sobre ele, borboleteavam à minha frente,
rebolavam e tremiam como focas bebés, e diziam, nós não
compreender o que passar lá, senhora, aquela criatura ser mesmo
estranha, não poder acreditar, senhora, ele ter um gosto horrível-
horrível, como a galinhola, e também falar como ninguém não saber,
ser tão quente que nós ter medo tocar ele, arder mais que as anémonas-
do-mar, senhora, e então eu berrei, voltem já para lá, berrei, voem até
esse homem e conheçam-no por dentro e por fora, sejam ousadas e
impiedosas, sacudam-no, virem-no, façam-lhe cócegas, provem os
seus excrementos e o fel que ele expele, decifrem a sua saliva e
lambam a sua urina, copiem as rugas em volta dos olhos e os
minúsculos buracos dos cabelos que perdeu, vá, corram, despachem-
se, vo-em!!! 



Sim, aquilo era um espetáculo ex-ce-len-te da minha fúria, embora
eu raramente me zangue, mas desta vez estava muito curiosa, excitada
e nervosa, e também um pouco receosa e, como sempre nessas
situações, inchei em vagas imensas, saltei para o ar no jato de água de
uma baleia azul, jorrei com a nuvem de tinta preta de um choco, até
que passada mais uma eternidade e meia as minhas ondinhas voltaram
cansadas, esfalfadas, aos encontrões umas às outras a gritar, oh,
senhora, tudo bem, nós já saber tudo o que precisa sobre ele, não é
espanto, senhora, nós não conseguir saber logo da primeira vez quem é
ele, nem sonhar, ele não pensar na língua dos serumanos e ele tentar e
tentar palavras para ele sozinho, por isso, senhora, certeza nós vai
decifrar rápido todos os segredos dele, nós já saber maisomenos as
outras coisas sobre ele, ele ser daqueles que chamam judeus, a quem
falta um bocadinho do pirilau e que nascer em Drohobycz, ele
serumano escrever muito e agora estar a fugir de qualquécoisa, e dizer
também palavras dele como língua que nós conhecer, como uma
música sempre igual, matei o teu judeu, se assim é, eu também vou
matar o teu judeu, está a ver, senhora, nós saber tudo e agora vai voltar
depressa aprender mais e mais, então você ficar contente, senhora… 

Contente? Ah! Estava realmente feliz. Anoitecera e eu estava
estendida sobre a barriga, conforme às vezes faço, como uma menina
muito pequenina, única no seu género em todas as galáxias e sistemas
solares, que é preciso olhar sob certo ângulo para ver o quanto ela é
pequena e engraçada, uma verdadeira perolazinha, e o meu rosto
estava virado para o abismo, o vento acariciava-me o traseiro, as
estrelas cintilavam no céu e eu alisei as vagas, a fim de que a luz
brilhasse através de mim, viva e clara, que bela eu era. 

Com que então, o meu homem inventou uma língua. Que maravilha.
Pode falar para si sem que mais ninguém o entenda. E depois não pode
dizer nada a ninguém, porque não possui as palavras para o fazer. É tão
espiritual. De onde lhe vêm todas aquelas ideias? Pergunto a mim
própria. Porque eu estou aqui confinada há milhões de anos com
aquele pequeno problema de saúde a que já me referi e nunca, mas
nunca, me viria à ideia inventar uma língua pessoal, só para mim… É
pura e simplesmente magnífico! 

Sim, fiquei imediatamente encantada com ele, mas não compreendi
bem porque é que ele se infligia tantas complicações e sofrimentos em



vez de se divertir um pouco comigo, sim, em certas coisas não sou
muito diferente da mãe dele, Henrietta – sobre a qual já sei tudo, aliás
é uma pena nunca nos termos encontrado, tenho a certeza de que nos
entenderíamos maravilhosamente –, ela também repetia tristemente,
isso são pensamentos de velho, Bruno, de alter kop , e não de uma
criança, que Deus te ajude, olha o que aconteceu ao teu pobre pai. 

Mas o que é que lhe tinha acontecido, realmente? As minhas
ondinhas contam-me histórias estranhas, como nunca mais voltei a
ouvir desde que vi os argonautas organizarem um concurso de contar
histórias a bordo do barco deles. De acordo com o que as minhas
ondinhas me informaram, o pai de Bruno era uma espécie de fugitivo,
como ele, mas não no sentido habitual da palavra, ah… mas onde é
que apontei isso tudo? 

… O pai, que quase aprendeu a voar com os pássaros tropicais que
criava no sótão, pavões e faisões, galos gigantes e condores, o pai, a
quem Bruno chamava o «campeão de esgrima da imaginação», que
levava a cabo um combate solitário contra as forças do tédio, aquele
grande homem, morto e ressuscitado inúmeras vezes sob mil e uma
formas diferentes, até que todos, em casa, se habituassem à sua morte
frequente, fragmentada – como escrevia o meu Bruno –, só a
representação do seu rosto há muito ausente aumentou, de certo modo,
até ocupar todo o quarto onde outrora vivera, constituindo o foco da
sua presença maravilhosamente nítida, com o papel de parede
repetindo aqui e ali o tique nervoso, e os arabescos ganhando a
dolorosa anatomia do seu sorriso… 

Sei de cor cada palavra que escreveu… 
No fim, o pai de Bruno transformou-se num caranguejo gigante.

Entrava no quarto pela frincha debaixo da porta causando a toda a
gente um terrível embaraço, até que um belo dia o apanharam. Passou-
se assim: a mãe de Bruno que, aparentemente, já não podia mais,
agarrou nele e mergulhou-o num caldo para a refeição, e serviu-o
numa bela travessa, todo inchado pela cozedura, mas como se deve
imaginar não o comeram, Deus nos livre, uma família tão culta, não,
limitaram-se a pô-lo em evidência sobre a mesa da sala, ao lado de
uma caixa de música que continha cigarros, mas imaginem que ele
também fugiu de lá! De facto, quer Jacob, quer Bruno, não eram
pessoas para desistir, mesmo quando não tinham a menor oportunidade



e, por isso, depois de ficar algumas semanas na travessa, o pai de
Bruno fugiu, deixando apenas uma pata a boiar no molho de tomate
seco, e embora cozido, e quase vencido, foi-se arrastando para o mais
longe possível, recorrendo às últimas forças, a coxear ao deus-dará,
como o seu obstinado filho, tão querido e sério, que ao lado dele tenho
a impressão de ser uma tonta, e cujo desespero me deixa o rasto negro
de uma queimadura, semelhante ao rasto de um destroyer , esse
destruo-o logo, mas o dele não. Limito-me a cobri-lo com uma camada
fina de água e guardo-o, como todas as outras migalhas que ele me
deixa, que mais poderia eu fazer? 



 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E tu balouçavas-te na água Bruno para cá e para lá no amplo e lento

berço marinho que marca os ritmos aquáticos transfigura o nevoeiro
que sopra docemente sobre a água ao nascer do dia claro Bruno voga
sobre as vagas que se enrolam numa sucessão infinita aprende que a
água tem um cheiro nunca imaginaste que ela pudesse ter um cheiro
deixaste-te embalar pelas ondas aqui e ali arrastaram-te para longe no
grande berço marinho ensinaram-te que podias vogar com elas até à
eternidade até ao infinito és levado pelos seus movimentos vigorosos
alimentado pela sua corrente tranquila flutuas entre elas ungido pela
água flutuas e passas as longas noites lua branca lua laranja lua
resplandecente peregrinações de nuvens através do véu noturno tu
vogas e passas único na Criação só resta a força dos peixes em
movimento só resta o cheiro do peixe cegando as narinas a pulsação
regular das guelras diante dos teus olhos a frescura das ondas
abraçando-se a teu lado fazendo deslizar para a praia o negativo
ondulado do teu retrato para quebrá-lo em mil fragmentos aos olhos
axadrezados do caranguejo das rochas e arquivá-lo em hieróglifos
petrificados gravados no cérebro dos recifes de corais levam-te mais
longe mais adiante só resta a queimadura das barbatanas duras na tua
pele que à partida ainda era fina as escoriações que brotaram logo às
centenas as gotas do teu sangue na água que endureceram a pele de



todos os peixes do banco depressa muito depressa deixas de sentir a
dor e o sal só resta o cintilar do seu dorso só te apercebes do brilho do
seu ventre o pulsar das suas guelras o seu cheiro forte e o apelo do
largo abafado por tanta felicidade os teus ouvidos estão cheios desse
tumulto dessa chiadeira da turbulência desta grande feira aquática dos
gritos das gaivotas tagarelas e desenrolam-se debaixo de ti grandes
rolos de tecido azul e as moedas que o teu pensamento deita à água são
trocadas por cambistas diligentes nas ruas silenciosas das cidades
afundadas e dos mercados embalados em silêncio enclausurados em
grande bolhas transparentes e o mar cheio de sussurros de ecos de
palavras ternamente cobertas de espuma e a música das vagas tocada
na harpa do litoral os fios de água que escorrem por entre o pente dos
recifes levam-te adiante mais longe és levado como um afogado pela
força do reboque as mãos coladas ao corpo os ossos dos ombros
salientes como asas e o seu silêncio responsável a gravidade do seu
silêncio convém-te dizes para ti se a morte fosse assim se fosse
possível ser tão feliz reconciliado inscrito no ritmo das pulsações do
grande coração marinho sobre o cardiograma gigante que se desenrola
em baixo incansável e lento imediatamente após seres levado até ao
cais passam juntos abertos como um leque à frente do porto militar da
cidade onde há destroyers fragatas cheias de soldados cheiro a diesel e
a óleo fanfarras e um jovem soldado solda uma metralhadora na
coberta do navio lança faíscas vermelhas em cascata sobre a água
escorregam borbulham os olhos do soldado notam subitamente o
enorme cardume seguem-no atentamente mas a ti não te vê os seus
olhos não te veem por momentos assustaste-te um miserável remorso
infiltra-se traiçoeiro e aperta-te o coração agitas-te na água gritas
berras a tua angústia propaga-se como um raio no meio do cardume de
peixes porque o mar está cheio de linguareiros cheio de bisbilhoteiros
o mar é um pescador vê como cada vaga segue o movimento dos seus
rins o impulso dos seus ombros para lhe atirar a rede cerrada dos seus
nervos transparentes e desencadeia-se logo um perigoso torag és
empurrado arrastado mergulhas afogas-te não compreendes nada não
fazias a menor ideia de qual seria a tua parte neste torag de milhares
de peixes apavorados mergulhados contra vontade no banho do teu
pânico humano que recuam chocam com as filas seguintes são
esmagados crânios quebrados maxilares é assim que num abrir e



fechar de olhos se rompe o dolgan essa lei do intervalo natural a
respeitar lei da solidão dentro da multidão entretanto a água espuma de
corpos despedaçados pela lâmina das barbatanas algures lá nas
margens Leprik impõe de novo a sua calma majestosa aos peixes as
fileiras voltam a formar-se lentamente lado a lado linha a linha flanco a
flanco cabeça e cauda e tu conheces pela primeira vez o ning a corda
que se estende do teu pescoço à raiz da tua alma escutas surpreendido
o som regular da sua ressonância leva-te para diante mais longe só no
meio da multidão dos solitários e dos mudos e tu enches-te de uma
alegria súbita e bizarra voltas-te de costas e então Bruno és arrastado
para cá e para lá sobre os lábios sussurrantes sobre o tagarelar das
ondas já não és o mesmo a dobra na parte de trás dos teus joelhos sorri
à abóbada celeste aos abismos as gaivotas espantadas gritam ao ver o
teu ventre branco a tua axila direita convertida numa selva verde
emaranhada até que se liberta e vai flutuar mais longe um tufo mole e
sedoso de algas entrançadas sentes de repente um cheiro na água não é
o que se sente numa praia ou na margem de um rio mas um cheiro a
água um cheiro diferente de todos os outros tal como as vozes do mar
são diferentes no seu seio tal como as suas cores tal como os seus
pensamentos furtados pelos hábeis linguareiros escravos do mar
salteadores das vagas e voltam em ecos que se desdobram se
dispersam no tumulto borbulhante de espuma desta feira aquática e
aromática porque a água tem cheiro Bruno um cheiro que não é
aspirado pelas narinas nem pelo nariz mas talvez pela nostalgia inscrita
no cérebro do peixe ai o cheiro da água ai o cheiro do mar à noite os
cheiros dos peixes e das rochas nos abismos as plantas esponjosas das
trevas o cheiro dos cadáveres dos grandes animais do mar a baba nos
lábios das ostras o vapor que sobe à noite dos dentes dos recifes de
coral que sonham com eras selvagens o aroma misterioso das
profundezas abissais longínquas as misturas de cheiros de centenas de
rios as especiarias das correntes e agora que despertas do teu torpor no
berço marinho Bruno vogando ondulando lentamente sabes também
que todos os que navegam à tua volta reconhecem sem hesitar
reconhecem sem sombra de dúvida o aroma fino que brota de um certo
curso de água num país muito longe lá onde nasceram há anos e aonde
vão morrer agora nunca mais voltarão a passar por aqui e de todo este
leque de cheiros que o mar exala e que lhes excita as narinas sentem



apenas o fio o pestanejar do apelo do destino o sedutor vem a mim o
essencial é o caminho vem a mim e a morte encurta a vida vem a mim
ouvem-se os salmões que se dirigem com todo o vigor a ele Bruno está
com eles semanas meses a tentar adivinhar escuta o marulhar da água e
dos cheiros estranhos fareja sem cessar goza horas dias sem fim invoca
o perfume do seu curso de água o cheiro do seu caminho o pestanejar
da sua vida entretanto o sol bronzeou-lhe as costas os ombros
tornaram-se fortes e musculosos aprendeu o gosto do plâncton mole e
esponjoso nunca se cansa de escutar porque antes não sabias Bruno o
que era a coisa que desejavas tinhas apenas um vago pressentimento
uma aspiração pela qual te lançaste nesta última viagem de repente
tiveste um choque passam no alto mar em frente à ilha Bornholm os
seus campos à beira-mar a sua igreja toda branca ficas de repente
muito perturbado porque um caracol de aroma antigo roça-te o rosto
agarra-se à asa do nariz paira um momento à tua volta e afasta-se
caracol modesto e frágil acordas logo do teu torpor e cruzas todos os
teus sentidos como espadas e faíscas de lembranças brotam do teu
coração crepitam na água oh! o aroma familiar e amado queres voltar
atrás para o procurar mas o grande ning que estava tenso dentro de ti
até à dor prende-te e não te deixa dar meia volta porque os salmões
avançam sempre com a morte no seu encalço desatas a chorar de dor
subitamente o que era aquele cheiro Bruno talvez fosse o perfume
barato da criada Adela ou os cheiros dos grandes rolos de tecidos na
atafulhada loja de milagres do teu pai ou o cheiro das cerejas luzidias
sob cuja pele transparente tremia um líquido opaco que Adela trazia
para casa em pleno mês de agosto brilhante ébrio de luz e de calor ou o
cheiro doce estonteante do teu ansiado livro a que o vento virava as
folhas roídas apodrecidas como uma enorme rosa fanada? 

*** 

Eu também sou assim. Aqui no areal de Narwia, diante de um mar
calmo em pleno mês de julho do ano de 1981, 0 mesmo cheiro que
encontro em lugares tão diferentes, tão inesperados, quando passo na
rua por um banco onde estão sentados velhos a contarem histórias uns
aos outros; na gruta fria e húmida ao lado da minha base militar no
Sinai; entre as páginas de todos os exemplares de As Lojas de Canela ;



no segredo do sovaco de Ayala (que, quando decidiu deixar de dormir
comigo, ainda teve a decência de me deixar vir cheirá-la quando eu
precisava muito), o que levanta a seguinte questão: será possível que
eu transporte esse cheiro dentro de mim e que ele só brote para fora em
certos lugares? Será que é o meu próprio corpo que o produz como
compensação para uma necessidade profunda? Analiso os diversos
componentes: o perfume limpo das faces da avó Henny, o cheiro
espesso dos animais, das peles, do suor, o cheiro ácido do avô Anshel,
o cheiro a suor de uma criança – não o habitual dos vestiários de
rapazes contíguos aos ginásios, mas muito mais ácido, o que me evoca
pensamentos desagradáveis, embaraçosos, de glândulas mais antigas
do que as de uma criança, segregando… 

Volto sempre lá. Aquelas pisadas. Aquele balbuciar. Ayala disse-me
uma vez, com uma expressão de sabichona, que eu devia chamar ao
romance autobiográfico que escreverei um dia: «O mmmeeu liiivro».
Segundo ela, não é de espantar que os meus poemas mais sinceros
sejam os de O Ciclo dos Objetos , que ela intitulou muito
simplesmente de «inventário de pisadas estéreis». Ayala fazia imensas
«observações» do género (era ela própria que as definia assim) e
gostava de as fazer com um voz cheia de importância, ao mesmo
tempo que era percorrida por pequenas ondas de riso como crianças a
brincarem debaixo do cobertor; e de cada vez que eu tentava
responder-lhe com seriedade, apresentar uma argumentação lógica, ela
entregava-se àquelas ondas de riso, toda a tremer de satisfação e
parecia que as suas abundantes gorduras absorviam o riso como uma
máquina complexa e maravilhosa: ao princípio o riso estava escondido
dentro dela como um feixe apertado, depois começava a aparecer aos
poucos, desenrolando-se em ondas cada vez mais largas em direção ao
ventre redondo e macio, ao peito sumptuoso, às pernas pequenas e
femininas, aos braços cobertos de sardas que estremeciam, e só depois,
no fim, é que a alegria se lhe estampava no rosto redondo, e o mais
estranho era que nesse momento já não lhe restava riso suficiente para
os olhos ligeiramente oblíquos, que se mantinham sempre muito
calmos, lúcidos e tristes… E eu esperava que aqui, em Narwia, a
esqueceria. 

Estás a dormir? 



Ela está a dormir. Aqui como em Narwia. Quando eu começo a falar
de mim, ela aproveita a ocasião e adormece logo, para ter forças
quando lhe falar de Bruno. Que diabo! Por que carga de água é que eu
permito que aquela irresponsável, aquela egocêntrica infantil e
superficial me ponha fora de mim, me irrite sem poder… 

Lá estou eu a cair no mesmo. 
Escuta. Não me importo que durmas. 
A primeira vez que nos encontrámos, Ayala falou-me do «quarto

branco» que se encontrava num dos corredores subterrâneos do
instituto Yad Vashem. Disse-lhe que nunca tinha visto o tal quarto,
nem nenhum dos empregados me falara dele, embora lá fosse bastantes
vezes trabalhar. Ayala sorriu com a indulgência de quem compreendia
os meus limites e explicou: «Não foi planeado pelos arquitetos,
Schlomik, nem construído pelos operários, e é por isso que os
empregados nunca ouviram falar dele…» «Trata-se então de uma
metáfora?», arrisquei eu, sentindo-me um pouco parvo, e ela
respondeu, com paciência: «Precisamente.» De um momento para o
outro, vi nos seus olhos a convicção de que tinha cometido um erro,
que desta vez a sua intuição lhe pregara uma partida: eu não era
homem a quem se podia confiar um segredo como este, ou qualquer
outro. Isto passou-se na noite do nosso primeiro encontro, na
conferência sobre «Os últimos dias do gueto de Łodz´», à qual eu
assisti pela força do hábito e Ayala porque nunca perdia conferências
ou reuniões como esta (os pais dela eram sobreviventes de Bergen-
Belsen). Desde o início, foi ela quem tomou a iniciativa e, nessa noite
em que pela primeira vez desde que me casei não fui dormir a casa,
descobri que, apesar de todos os meus defeitos, tinha o dom
surpreendente e exaltante de transformar Ayala num cântaro, num
morango e até – nos momentos de exaltação total – num novelo de
algodão doce, como o que se vende nas feiras. Descobri ainda que,
apesar das minhas lamentáveis limitações, o simples contacto da
minha mão sobre a sua pele quente, lisa e bronzeada, podia
desencadear nela milhares de arrepios estranhos que a percorriam toda
e esticavam o seu corpo macio e gordo como um arco, libertando-nos a
ambos das nossas expectativas geladas, quando finalmente se soltou,
das suas profundezas insondáveis, um som agudo e desesperado, como
o de uma gaivota a ser empalada numa seta afiada, e então pudemos



retomar a nossa conversa cultural. Foi assim que as coisas se passaram
durante a nossa primeira noite. 

«E aquele quarto branco», explicou Ayala durante uma dessas
tréguas, «foi gerado na dor. Aliás, não é de todo um quarto, mas uma
espécie de homenagem, sim.» (Baixou as pálpebras ligeiramente
arredondadas, entregue a si própria.) «Uma homenagem de todos os
livros, de todas as imagens e das palavras e dos filmes e das provas e
dos números sobre o Holocausto concentrados no Yad Vashem, a tudo
o que permanecerá para sempre insolúvel e para lá da nossa
compreensão. Trata-se muito simplesmente do coração do reator, não
é, Schlomik?» 

Não compreendi. Olhei para ela fascinado e triste, porque se me
tornara claro que existia entre nós aquela espécie de amor raro e infeliz
a que poderíamos chamar «amor invertido» e cujo apogeu atingíramos
naquele momento, mas, logo que Ayala recobrasse a lucidez e
compreendesse o quanto éramos diferentes um do outro, afastar-me-ia
do seu palácio encantado. Não sabia nada sobre mim. Lera apenas o
meu primeiro livro de poesia e pensara: «Não é mau para um começo.»
Aquilo irritou-me um pouco porque, em geral, as pessoas preferiam
esse livro aos três seguintes, e alguns críticos tinham escrito que havia
nele uma «tensão interna contida» e tudo isso, mas Ayala disse que nos
meus poemas se sentia o medo que eu tinha de mim próprio e do que
tinha para dizer sobre a vida em geral e sobre o que se passara Lá em
particular. Pediu-me que lhe prometesse ser mais ousado, e quando o
fiz, ela falou-me do quarto branco. 

Encantava-me o seu corpo tão livre e flexível, tão harmonioso, com
uma carne tão viva e fremente, que se arredondava de prazer;
encantavam-me o apartamento pequeno, o quarto de dormir minúsculo
coberto por uma espécie de véu. Não sei bem o que estava velado, mas
algo nela estava decerto. Nunca tinha ido tão depressa para a cama
com uma mulher: duas horas e vinte e cinco minutos depois de nos
termos encontrado (sei a hora exata porque estava sempre a olhar para
o relógio e a pensar no que diria a Ruth quando voltasse a casa).
Passaram duas horas e vinte e cinco minutos desde o momento em que
saímos da conferência deprimidos e perturbados com o que ouvimos,
até ao momento em que caímos, literalmente, nos braços um do outro,
no quarto dela, com uma paixão que jamais sentira antes. Só quando



nos acalmámos um pouco pensei que ainda nem sequer sabia o seu
nome! Sentia-me verdadeiramente um Casanova: dormir com uma
mulher de quem nem sequer sabia o seu nome! Nesse momento ela
pegou na minha mão, levou-a à boca, e sussurrou para dentro dela
«Ayala», e eu ouvi através da mão. Sei bem que isto pode parecer
suspeito: eu próprio não teria acreditado se me tivessem contado uma
coisa destas, mas com Ayala tudo era possível. 

Num canto do quarto pendiam do teto teias de aranha tão espessas e
emaranhadas que me pareciam novelos de cabelos compridos, e
quando ela me explicou o que era (não ia destruir o trabalho de outrem
em nome de princípios virtuosos de limpeza), pensei no que a minha
mãe teria dito e desatei a rir. Sentia-me diferente com ela, tinha
reações novas; não se pode esquecer que antes dela ignorava
completamente a minha capacidade para transformar uma mulher em
cântaro e coisas assim. O mais espantoso no que respeita às nossas
relações foi que eu soube antes dela o que nos esperava, porque me
conhecia bem, e sabia que não havia a menor esperança de eu poder
corresponder aos sonhos que ela tinha sobre mim. E com efeito,
passadas algumas semanas, notei que Ayala começava a afastar-se de
mim. Ainda se lhe arqueavam de ambos os lados do corpo duas asas,
com incisões muito finas e lábios redondos e ovais de cântaro; ainda
lhe escapavam – não sei exatamente de onde – gritinhos: «Bebe-me,
sorve-me!» como o copo mágico de Alice no País das Maravilhas ,
mas era evidente que o movimento ondulatório se estava a extinguir.
Era cada vez mais rude e hesitante. O sopro destrutor de Zenão já
pairava sobre mim. E depois, perdeu-se tudo: já só raramente era capaz
de lhe fazer crescer rebentos verdes à volta do pescoço, e de
transformar a sua pele numa superfície eriçada de sinaizinhos
vermelhos com sabor a morango e que eu trincava. Ela olhava para
mim e para os meus esforços vãos com uma expressão de piedade e
tristeza, tristeza por nós dois, por termos deixado escapar a ocasião.
Nessa época fazia esforços desesperados por escrever de forma
sistemática a história que o avô Anshel contara a Herr Neigel, mas,
obviamente, quanto mais me esforçava mais me deparava com um
obstáculo: a questão da razão e do sacrifício. Ruth sabia do caso com
Ayala e sofria muito. Eu, por meu lado, odiava-a por ela não me
obrigar a escolher entre as duas e por aquela sabedoria discreta que a



aconselhava a esperar. Sofrer e esperar: nem uma só vez durante
aqueles meses horríveis se mostrou zangada ou hostil, mas também
não manifestava qualquer submissão nem me deixava perceber a sua
humilhação. Pelo contrário: eu era o macho com cio, acalorado, que
andava à roda de duas mulheres sem saber o que queria. E no rosto
sem beleza de Ruth via toda a sua força e sabedoria: os seus
movimentos eram mais lentos que nunca. Irradiava dela um aviso
sereno: era extremamente forte; como qualquer ser humano, continha
em si forças muito grandes e perigosas, e por isso tinha de agir com
moderação; para não ferir os outros, tinha de se conter e ter paciência:
sugerir sem gritar, propor sem impor. 

Eu odiava-me pelo sofrimento que lhe causava, mas ao mesmo
tempo temia que, deixando Ayala, nunca mais conseguisse escrever.
Às vezes penso que Ayala ficou comigo devido a um singular sentido
de responsabilidade pela história do avô Anshel e não por gostar de
mim . A seus olhos eu era um cobarde ou mesmo um traidor, pois
embora tivesse todos os elementos e todas as razões do mundo para
escrever aquela história como deve ser, faltavam-me a coragem e a
ousadia. Ayala não escrevia, a sua obra era a sua vida. Referindo-se ao
«quarto branco» na primeira noite, disse que ele «é a pedra de toque
para quem quer escrever sobre o Holocausto. Como o enigma da
esfinge. Entras nele de livre vontade e apresentas-te à esfinge,
percebes?» É claro que não percebi. Ela suspirou, ergueu os olhos ao
céu e explicou que nos últimos quarenta anos muito se escrevera sobre
o Holocausto e continuaria a escrever-se, mas era óbvio que esses
escritos estavam votados ao fracasso, porque, enquanto todas as outras
tragédias podem ser traduzidas na linguagem da realidade, o
Holocausto não pode, apesar da necessidade compulsiva de tentar e
voltar a tentar, de experimentar, de espetar os seus espinhos na carne
viva do escritor, «e se queres ser honesto contigo próprio», acrescentou
ela solenemente, «tens de tentar o “quarto branco”». 

Ela disse o «quarto branco» com uma voz calma e quase cantante, e
eu fiquei por momentos fascinado, mas depois revoltei-me contra
aquele misticismo balofo. Subitamente vi Ayala tal como era: uma
espécie de hippy anacrónica, uma profissional da bondade, que vivia
uma existência de sombras inventada, porque a realidade, a realidade
com toda a sua lógica e simplicidade, era demasiado complicada para



ela, sim, conheço perfeitamente esse tipo de pessoas para quem as
considerações astrológicas, por exemplo, têm mais peso do que as
racionais («És mesmo Caranguejo! Um Caranguejo típico!»), que
acreditam que por detrás de cada um de nós se esconde uma centena de
outras personalidades, e que por detrás de cada lapso se escondem cem
demónios, e que por incapacidade de lidar com as exigências cruéis e
inequívocas da vida inventam para si próprias um teatro de sombras
opaco, e veem em tudo o que acontece à sua frente uma alusão
transparente a outras coisas, «profundas», ligadas umas às outras por
fios escondidos algures, noutro sítio, nó palpitante de vida, que só eles
conseguem agarrar. De repente, apossou-se de mim uma raiva enorme:
com que direito é que ela se permitia dizer-me – uma pessoa que ela
conhecia apenas há duas horas e cinquenta minutos – que as minhas
poesias a tinham tocado porque eram obviamente «apelos
desesperados de socorro», e que estava na minha mão «salvar-me pela
criação», porque sem a criação «estás simplesmente perdido. Já
seguiste alguma vez uma psicoterapia séria ( sic ), Schlomik?» 

Não lhe mostrei o que realmente pensava dela. Desejava-a tanto.
Pensava em tudo o que nos diferenciava. Percebi, muito antes dela,
que me escolhera porque nunca encontrara nos seus «círculos» um
animal tão estranho: um poeta que escrevera as poesias que ela
conhecia mas ao mesmo totalmente sensato. Que também amava a
mulher e lhe era geralmente fiel. Não, ela não sabe muito da vida nem
de mim, foi o que então pensei, e prefere ver apenas aquilo em que
acredita, em vez de acreditar muito simplesmente no que vê. Alguém
que tapa a cara com um véu. É a imagem que procurava. E todavia… 

«Nesse quarto está concentrada a essência daqueles dias», disse ela,
sempre a olhar para lá de mim, «mas o que é fantástico é que não há lá
respostas feitas. Nada é dito. Tudo é apenas possível. Apenas sugerido.
Potencialmente realizável, ou passível de o ser. E tu és obrigado a
refazer tudo de novo. Tudo. Sem intermediários ou duplos para
fazerem por ti os papéis perigosos. E se não dás a resposta certa à
esfinge, és devorado. Ou sais de lá sem ter compreendido nada. O que
a meu ver é o mesmo.» 

Oh, Ayala, se eu fosse capaz de escrever todas as histórias e todas as
ideias que ela inventa num único dia, tinha material de sobra para a
vida inteira. Talvez até me tornasse um escritor diferente. No seu



«quarto branco» não há nada. Está vazio. Mas tudo o que existe para lá
das membranas das suas paredes, tudo o que se amontoa nas grandes
salas do Yad Vashem é projetado lá para dentro graças a…
«Chamemos-lhe inspiração. Sim. Eu não sou muito boa em física, mas
sei que é assim. Com cada um dos teus movimentos ou pensamentos
ou traços de carácter crias uma nova combinação. A tua fórmula
própria, feita de matéria cinzenta e personalidade, do teu código
genético, biografia e consciência – e de tudo o que é projetado nas
paredes: todos os dados sobre o ser humano. Todo o inventário
humano e animal, medo e crueldade, compaixão e desespero, glória e
sabedoria, mesquinhez e amor da vida, toda essa poesia incerta,
Schlomik, e estás lá sentado como dentro de um caleidoscópio gigante,
mas, desta vez, os fragmentos de vidro és tu, as tuas diversas partes, e
a luz atinge-os vinda do lado de lá das paredes…» Tinha uma
expressão sonhadora nos olhos, levantou-se e, apenas com a minha
camisa sobre o pelo, passeou pelo quarto, bronzeada, gorda, cheia de
refegos, com os cabelos apanhados num carrapito, a fazer-me o seu
teatrinho, bolas, o que é que estou aqui a fazer? «E se, por acaso,
começares a pensar em qualquer coisa, como, por exemplo, nas
vítimas que colaboraram com os alemães, então imediatamente – logo
a seguir! – todos os colaboradores mencionados nos livros, nos
documentos e nas monografias, todos os Kissling e os Judenratt que
traíram, toda essa miserável escumalha, essas almas despedaçadas,
congeladas nos testemunhos do lado de lá das paredes, são de um
momento para o outro recortados por um raio laser que disseca
também o colaborador que há dentro de ti , tão nitidamente como uma
placa de vidro polido, assim – tchik! – como Eva foi separada de
Adão», e abriu os olhos como se, estupefacta, se perguntasse o-que-
faço-eu-aqui, e disse numa voz clara e serena, cuja sinceridade e
tristeza me impressionaram, que era assim, naquele espírito, que se
devia escrever a história. 

Mas eu não ousei. Nem mesmo agora, depois do encontro com
Bruno e contigo, depois de tudo por que passei, não sou capaz. Ayala
tinha razão. O seu teatro pueril e estúpido era apenas uma máscara que
escondia uma visão aguda e profunda, muita mais profunda do que a
minha, com um sentimento exato e lúcido da amargura da vida.
Compreendi mais uma vez que me enganara nos meus juízos. 



Ela acorda de repente. O nome de Bruno fá-la estremecer. Um sulco
branco, hirsuto como a crina de um cavalo. Aborreço-a com a minha
história, mas essa é a minha condição, a minha miserável condição – e
de uma vez por todas, tenho de contar tudo! 

E agora, Bruno. Ouviste? Disse mais uma vez «Bruno». Desta
história, gostas tu. Foste tu que ma contaste pela primeira vez em
Narwia: 

… Subitamente, depois de ter percorrido o mar durante meses, com
o coração a bater, meio inconsciente de felicidade e maravilhamento,
insinuou-se nele uma gota de desgosto profundo, simplesmente
humano, e a sua cor sombria diluiu-se nas águas do mar. 

Ao princípio lutou contra ele. Apertou os braços dos dois lados do
corpo, agitou vigorosamente as mãos como se fossem barbatanas, para
se integrar no grande ning do banco e manter rigorosamente o dolgan
entre ele e os peixes a seu lado. Dera-se conta de que o banco que, à
primeira vista, parecia avançar sem dificuldade, progredia de facto
graças a um esforço rigoroso e incansável. 

Ou talvez fosse o à-vontade de um corpo único, harmonioso e
saudável? Bruno sentiu-o quando foram atacados por um grupo de
atuns no golfo de Malmö: antes de perceber o que estava a acontecer, o
seu banco cindira-se em dois e avançava em direções opostas,
deixando um espaço vazio no centro, que aspirava e paralisava, e
enquanto os atuns, surpreendidos, lutavam contra a sucção das águas
traiçoeiras, o banco dos salmões voltou e fechou-se tão rapidamente
como duas mãos a bater palmas. A força de pressão da água empurrou
os atuns para longe; perseguidos, estes fugiram para o Norte, agitando
rapidamente as caudas. Bruno invejava os salmões. À sua maneira
estavam bem na pele deles, enquanto ele estava dividido. Perdera o
fluir musical das primeiras semanas. Mergulhou a testa febril na água e
deixou-se levar pelas ondas. 

Escuta o mar. Ouve o sussurro constante da carícia das ondas no
fundo arenoso – um peneirar incessante do grão. Ouve ao longe o
ruído dos diques de um porto nórdico quando o cardume passa por ele;
o dique não ressoa como a praia, reenvia um eco mais metálico,
enquanto o da praia é mais abafado. Compreendeu assim que, na água,
não consegue ouvir os sons que lhe chegam de frente, apenas os que
vêm de trás ou dos lados. Conhece perfeitamente o sussurro das



barbatanas de Yorik e de Napoleão – foi assim que apelidou os seus
vizinhos –, mas o do peixe anónimo à sua frente, do qual só vê o rabo,
escapa-lhe totalmente. Como não podia deixar de ser, Bruno via nisso
o símbolo irónico da sua incapacidade: os seus ouvidos continuavam
orientados para trás, para o passado. Continuava a pensar na sua vida
em termos profanos, e o mais frustrante de tudo era que ainda não
encontrara nenhuma frase que fosse exclusivamente sua e que ninguém
pudesse tirar e fazer mau uso dela. 

Não conseguia deixar de refletir na sua vida passada. Volvia e
revolvia na cabeça aqueles anos, como as contas de um terço. A loja
mágica do pai; as alegrias da juventude; a maravilhosa irrupção da era
de génio; a doença do pai; a humilhação da ruína; a venda da casa tão
amada na Rua Samborska; o início da guerra; o fim da era de génio…
tudo isso o enchia de tristeza, porque percebia que os seres humanos,
pela sua natureza própria, eram incapazes de apreciar o dom da vida,
com a intensidade e o fervor dos começos. Quando recebem a vida,
não estão preparados para compreender o dom, e depois já nem se dão
ao trabalho de pensar nela. É por isso que só a sentem com a lenta
corrupção do corpo, quando a inexorável decadência se apodera deles.
Seria portanto um erro chamar a isto «vida». Uma injustiça chamá-la
assim: é a morte que eles vivem assim, com precaução e medo, como
quem finca os pés na terra para não escorregar depressa de mais pelo
declive abrupto. Bruno gemeu dentro da água e, por momentos, o
cardume ficou em estado de alerta. 

Também perdeu o apetite. Durante a maré alta da manhã, quando os
salmões pastavam nos ricos campos do mar, ou ao cair da noite,
quando o grande ning afrouxava um pouco e o cardume descansava na
água como um leque gigante, Bruno boiava entre os peixes silenciosos,
que abriam e fechavam constantemente as guelras para se refrescarem
das fadigas do dia, e sentia-se de mau humor. Mastigava plâncton, ou
mergulhava para arrancar com os dentes alguma alga negra, suculenta,
que mastigava sem prazer; um único pensamento o obcecava naquele
abismo – algo fora desviado e esquecido. Algo se estragara para
sempre. 

Um dia levantou a cabeça acima da água, olhou para os peixes e
constatou com desespero que eles eram mais fortes do que ele. De
horizonte a horizonte, o mar estava povoado de salmões que se



aproximavam da maturidade. Quase todos, à exceção do franzino
Yorik e de outros fracalhotes, eram tão grandes como Bruno. Com as
barbatanas esverdeadas eretas, tinham um ar decidido, rude e sem
graça, e Bruno perguntou a si próprio pela milionésima vez porque
tinham eles empreendido aquela viagem e que desígnio cósmico
presidia ao menor movimento. Virou-se de lado e nadou em direção à
praia, como um homem. Os salmões indiferentes deixaram-no passar.
Durante a maré alta, ninguém cuidou do dolgan . Bruno procurou
Leprik, mas não o encontrou. Por instantes, meteu-se-lhe na cabeça a
estranha ideia de que Leprik talvez não existisse, e fosse apenas a
concretização inevitável dos votos de meio milhão de salmões que
desejavam que um tal Leprik existisse. Mas lembrava-se perfeitamente
do aspeto de Leprik, desde que este o acolhera no seu banco na costa
de Danzig, e, além disso, havia qualquer coisa em Leprik e no ning
sereno dele que não podia ter sido suscitado apenas pelos desejos da
multidão, e que Bruno não conseguia definir. Havia no ning de Leprik
um sentido de chefia por desconforto. Por distanciamento. Bruno não
sentiu uma única vez, ao longo do seu périplo, qualquer amargura por
ser outro a fixar-lhe o ritmo e a direção. Ao longe, junto a uma rocha,
Bruno entreviu o focinho grotesco de um velho tubarão-martelo, que
seguia constantemente o banco de salmões e se alimentava dele. Estes
tinham-se de tal modo habituado a ele que ele já não despertava neles
o impulso orga , o estratagema de fuga que tinham posto em ação
contra os atuns, em Malmö. Bruno estava deprimido. Naqueles
momentos – e aqui permito-me aventurar uma hipótese – devia ter
saudades da sua pena. 

Bruno vogava entre o pasto dos salmões como um profeta de mau
agoiro. Por cima dele, o céu estava encoberto. As nuvens eram tão
pesadas, que dava a impressão de estarem imóveis e que o mundo
deslizava por baixo. Em breve, rebentariam as tempestades de
novembro. À noite apercebia-se das repentinas contrações de medo
que atravessavam o banco. O coração apertou-se-lhe de repente, pois
conseguira finalmente formular com clareza: compadecia-se dos
salmões por eles não terem qualquer defesa contra o seu destino. 

Mas o que querias tu que eles fizessem, murmurou Bruno
sacudindo-se, a nadar ao lado do banco, o que querias tu que eles
fizessem para aliviar a aridez da sua vida? Que escrevessem livros,



estabelecessem relações comerciais, encenassem peças de teatro,
criassem partidos, tivessem desilusões amorosas, que tecessem intrigas
e conspirações, fizessem guerras, tivessem amigos, fizessem
confissões, participassem em competições desportivas e escrevessem
poesia? Virou-se de costas e deixou-se embalar pelas pequenas
correntes do banco. Eles são a encarnação da errância, morte a quem
colaram barbatanas e abriram duas guelras, oh, as cores do grande
baile de máscaras da morte! Oh, os alegres feiticeiros da sua
coreografia! Bruno soprou uma bolhinha de água, como se estivesse a
fazer um brinde: à vossa saúde, lépidos artistas da morte, generosos
servidores da única evolução verdadeira – a que adapta de forma tão
delicada e metódica a vida à sua morte. À vossa imaginação tão rica e
inesgotável! À leveza dos vossos dedos que manejam com destreza
tesouras e agulhas na confeção de milhares de máscaras e acessórios
sedutores para os convidados do baile – trombas e presas, peles e
chifres, tufos de cabelo, caudas e asas, barbatanas e carapaças,
espinhas, unhas e garras, escamas e ferrões – que rico guarda-roupa!
Ninguém irá nu ao baile! Mas quem vem ali? Rufem os tambores! Não
é genial? Lá vem o mais inteligente dos convidados com a máscara
mais enganadora: a morte, de óculos no nariz, barba postiça e um livro
debaixo do braço! Tão alegre, tão colorida, tão incomparavelmente… 

Só tu, Bruno, vogas lentamente pelos recantos da sala apinhada, ao
longo dos seus canais estreitos, deixando-te melancolicamente levar
com os salmões que não foram convidados para não estragarem a
atmosfera; mas, apesar de não terem sido convidados, os salmões são
projetados nas telas dos cérebros nebulosos dos convidados, como um
pesadelo constante e gelado; salmões que passam pelas ruas da vida
como uma espinha nua e esbranquiçada que nunca será coberta pela
carne consoladora da ilusão e do esquecimento fugaz, e assim erra,
amaldiçoada… 

Deus todo-poderoso, disse Bruno (que nunca foi crente), com que
fim impeles esses milhões de salmões à volta do mundo, em círculos
infinitos? Porque é que não te contentas com um único salmão? Ou
com um par de salmões? Porque é que até os seres humanos, os mais
cruéis de todos os seres, aprenderam o truque dos símbolos? Nós
dizemos «Deus», «homem», «sofrimento», «amor», «vida»,
empacotando assim numa caixinha toda a existência. Porque é que não



fazes o mesmo? Não poderias abster-te de criar quando os
pensamentos passam pelo teu espírito prolífico? Porque é que os teus
símbolos têm de ser tão complicados e dolorosos? Será porque nos
tornámos mais eficientes do que tu a adivinhar o sofrimento e a dor
encerrados em cada uma dessas caixinhas, e preferimos não as
destapar? 

Passadas algumas semanas, recebeu uma espécie de resposta. É o
que acontece por vezes no mar: as questões essenciais propagam ondas
até aos confins da terra, até às derradeiras cavernas dos abismos mais
tenebrosos. Algures, uma essência sem nome desperta do seu longo
sono, reavivada por essas ondas; liberta-se do emaranhado de algas das
suas visões, ergue-se e ascende lentamente à superfície. Às vezes
passam centenas ou milhares de anos até que uma resposta encontre a
pergunta que lhe deu vida e nome, mas esse encontro é raro, se é que
alguma vez existe. Então, desesperadas, elas perdem aos poucos a sua
vitalidade e mergulham de novo nos braços soporíferos das algas. O
meu Bruno costumava passar ao lado de partículas dessas sensações:
crostas de ideias, cadáveres de audácia, metade ainda não maduras e
metade já podres. Isso provocava nele apenas uma ligeira opressão,
inexplicável, como se tivesse respirado gás durante uns segundos, sem
o saber. Não o assustava. O oceano hermético dos seus escritos estava
cheio de sensações semelhantes. 

Mas ele, justamente ele, beneficiara de uma resposta. Uma espécie
de homenagem. Não sendo uma resposta direta às suas perguntas,
também não as ignorava totalmente. E eu desconfio que alguém tenha
usado a sua influência neste caso. Alguém que eu conheço fez um
trabalho sério de reflexão, pesquisa e organização, totalmente
incompatível com o seu temperamento sonolento. Alguém que se
superou. 

Porque nessa tarde, no estreito de Kattegat, entre a Suécia e a
Dinamarca, o banco de peixes deteve-se subitamente e sem razão
aparente. Era um pouco cedo de mais para a maré da tarde, e Bruno
acordou confuso da sua deriva sonolenta da tarde. Olhou em volta, o
mar estava calmo e sem ondas. Uma brisa muito ligeira – como o
ondular de uma cortina de palco – brincava com o azul do horizonte
fazendo-o tremer. Os peixes, parados, batiam ritmicamente as
barbatanas, indiferentes ao que se passava em volta. Um bando de



grous passou por cima deles. Bruno começou a nadar com as mãos e a
mexer os lábios, como costumava fazer nos momentos de tensão. Uma
estranha inflamação aparecera recentemente em duas feridas que tinha
no peito e isso preocupava-o. Ardia-lhe mais que nunca. Arranhou as
feridas e ficou em expectativa. 

E foi então que, a pouca distância dos salmões escoteiros, o mar se
abriu e um bando de golfinhos, surgidos das profundezas, saltou e
passou como um raio diante dos salmões. Bruno assustou-se, mas os
peixes em seu redor ficaram imperturbáveis. Os golfinhos, grandes e
esverdeados, descreviam um semicírculo largo até que, por fim, se
viraram e ficaram de frente para o banco. Não se hastearam as
barbatanas dorsais nem se salientaram as laterais. Os dois bancos
espiavam-se mutuamente. Os salmões – imóveis, duros, sombrios e
silenciosos – e os golfinhos – mais gordos, luzidios e a transbordar de
vida. Bruno perguntava-se se os golfinhos teriam a mínima ideia do
que poderia ser a vida dos salmões. Por instantes, sentiu-se humilhado
e inexistente aos olhos deles: não como um salmão aguerrido, mas
como Bruno, o homem-esqueleto, o eterno exilado, talvez por se ter
lembrado que os golfinhos são mamíferos como ele. 

Foi então que aquilo aconteceu: os golfinhos pareciam subitamente
animados de um espírito diferente. O grande ning estendeu-se a todos
eles e concentrou-os como para uma deliberação; depois voltaram a
separar-se, formaram um grande círculo, e o espetáculo começou. 

Porque era isso mesmo: era como se os golfinhos quisessem prestar
homenagem aos salmões pela sua viagem forçada, ou diverti-los para
os recompensar do sacrifício absurdo. Bruno estava muito excitado: os
golfinhos, meninos queridos do mar, nobres, sábios e orgulhosos,
tinham sentido a terrível aridez que tão criteriosamente tentavam
manter fora do âmbito das suas vidas. Isso exigia deles uma
intervenção… 

Os golfinhos saltavam da água e rodopiavam graciosamente no ar.
Aos pares e depois aos quatro, cruzavam as suas trajetórias sem
chocar, como centelhas verdes, brilhantes, e depois alinhavam-se
rapidamente numa fila comprida e erguiam-se na água, galopavam à
superfície sobre a extremidade da sua cauda flexível, deixando atrás de
si um rasto de espuma das ondas batidas, e, enquanto cercavam o



banco de Bruno, riam no seu riso habitual e saltavam uns por cima dos
outros, como verdadeiros acrobatas. 

Os salmões olhavam, impassíveis, mas agitavam as barbatanas um
pouco mais depressa do que de costume. Bruno era todo atenção. O
coração quase lhe rebentou do esforço para se manter silencioso.
Embora o sentido do espetáculo lhe escapasse, percebeu que acabara
de presenciar uma verdadeira obra de arte. A vastidão do mar, o vigor
e a alegria de viver, a compaixão, a comunhão e a oposição, e a
consciência da incapacidade – estava tudo ali, e a água em torno ardia
ao contacto do seu corpo. Quis partir com os golfinhos, sem perceber
bem porquê. Talvez por ser um homem que não era homem e eles
peixes que não eram peixes. Ou talvez porque, por momentos, sentira
que a vida era um dom que lhe pertencia por direito e que era digna
desse nome. Os grous faziam um tal alarido lá em cima e inclinavam
de tal modo a cabeça que por pouco não ficavam com um torcicolo. O
mar estendia-se vasto, belo e azul. A luz irradiava das ondas opulentas.
Bruno contemplava os golfinhos com um olhar de súplica. 

Eles desapareceram tal como tinham aparecido. Engolidos pelas
ondas. Bruno sentiu a velha angústia penetrá-lo de novo. O ning dos
salmões enfraqueceu de repente, e a maré alta da noite aproximava-se.
Os peixes estavam a começar a esquecer o que tinham visto. Estavam
sempre no presente. Só alguns solitários – entre os quais o pequeno
Yorik – se demoraram ainda, à procura de algo que já se lhes varrera
da memória, mas que lhes deixara uma impressão efémera e difusa.
Tinham um ar tão triste que Bruno, projetando neles a aversão que
sentia por si, os desprezou pela estupidez mecânica, a seriedade inútil
que os impedia de procurar atalhos, e a falta de imaginação com que
aceitavam o seu destino… 

Yorik roçou-se-lhe pelo ombro. Bruno virou-se e viu a boca do
peixe num movimento de abrir-fechar enérgico. Respondeu com um
movimento semelhante, mas sem entusiasmo. Por instantes, imaginou
que o peixe lhe estava a fazer sinal de que também vira os golfinhos e
compreendera o que se passara, mas Yorik estava apenas a manifestar
o prazer que sentia com a comida trazida pela maré alta da noite.
Napoleão, um companheiro tristonho que nadava à sua esquerda, já
estava lançado numa perseguição louca atrás de uma nuvem de ovos
de cavala que por ali passava. Bruno mergulhou e engoliu



furiosamente enormes quantidades aromáticas de plâncton. Na sua
imaginação via-se noutro sítio, no seu verdadeiro lugar – a flutuar
despreocupadamente com os alegres golfinhos, levando a vida
sossegada dos que se habituaram à ideia de que não podem mudar
nada, e por isso se entregam às ilusões. 

Mas quando a maré baixou e o banco começou a preparar-se para a
digressão nocturna, Bruno sentiu-se estranhamente orgulhoso. A legião
de salmões formava uma coluna enorme que agitava lenta e
ritmicamente as guelras. Todos tinham a mesma expressão de
seriedade glacial que tanto o desgostara momentos antes. Mas, pela
primeira vez desde que se atirara à água, Bruno pensou ter adivinhado
porque é que escolhera os salmões e a sua odisseia. Porque era um
salmão entre os homens. Mesmo enquanto golfinho, pertencia aos
salmões. Bruno respirou tão fundo que os pulmões quase lhe saltaram
do peito de júbilo: tal como o homem tem de aprender a amar uma
mulher de carne e osso, a fim de poder pressentir, ainda que
imperfeitamente, o amor puro e abstrato, assim Bruno devia tornar-se
cada vez mais salmão a fim de conhecer a vida. A vida mais despojada
de todas, aquela cuja linha geométrica é desenhada pelos salmões à
superfície do globo. 

Fechou os olhos e esticou-se o mais que podia. Estava muito
emocionado e esforçava-se por ignorar as dores agudas que a infeção
lhe provocava no peito, acima das costelas. A dor não abrandava e
Bruno coçou-se, irritado contra aquele corpo que, como sempre, o traía
nos raros momentos de elevação que lhe eram concedidos. 

Demoraram-se mais uns momentos, remexendo a boca sem voz,
lançando perguntas provocadoras e impacientes, e dando respostas
sarcásticas e rápidas; Leprik estava atento aos mínimos ecos que os
corpos deles devolviam, e eles estavam atentos a ele, até que,
subitamente, inexplicavelmente, a ordem de partida foi lançada como
um raio através do ning , foi imediatamente registada nas linhas
laterais, brilhantes, do banco e, antes de se darem conta, já estavam a
caminho. 



 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma eternidade e meia, pela minha saúde, foi o tempo que ele ficou

com os pobres salmões, sem nunca parar nem desistir, encolhendo à
medida que eles cresciam; agora alguns já são maiores do que o meu
homem, que não sabe o que é desesperar, que resistiu a todas as
tempestades do mar do Norte e ao ataque de uma legião de barracudas,
que eu própria não percebo de todo o que estavam a fazer na costa de
Bergen, foi um mês terrível por causa dos pescadores islandeses que
destruíram quase meio banco; mas ele continua a nadar, com os olhos
febris e o sorriso amargo que a água não consegue lavar, o queixo de
dia para dia mais aguçado, o corpo reduzido a pele e osso, pela minha
saúde, sem um único pelo, e a pele inchada e esponjosa da água. Às
vezes, quando olho para ele à luz da Lua, parece-me que conseguiu
tornar-se peixe. 

Mas o problema é que ele não para de pensar, e esses pensamentos
são uma tortura para ele e para mim, visto que eu não posso ajudá-lo
em nada, pois é evidente que o que ele procura não se encontra em
mim, nem nela, e isso, pelo menos, alegra-me. O que ele procura não
existe em lugar algum, ou antes, só existe dentro dele, e Deus queira
que ele tenha forças para continuar a procurar; eu faço o possível por
ajudá-lo, mas o que é que eu, tão pequena e fraca, posso fazer, recolho-
o e dou-lhe umas lambidelas, segredo-lhe que não sou como ela –



cega, surda e muda como ela –, eu sou toda língua, olhos e ouvidos,
leio tudo em ti, Bruno, percebo tudo e consigo adivinhar-te, pois não
há pensamento que passe pela tua cabeça, pessoa que encontres, não há
saudades, memórias, beleza ou dor que não tenha deixado a sua marca
em ti, algures no teu corpo tão doce, e basta saber ler e reler, Bruno, e
é em mim, e só em mim que o podes fazer; não fui eu que inventei a
coisa que procuras, Deus nos livre, tu bem sabes como eu sou modesta,
mas uma vez, há muitos anos, dormi debaixo de um barco cujo nome
era The Beagle , algures ao largo da Austrália, e subitamente senti que
a lua tinha desaparecido, acordei em sobressalto e vi o rosto enorme de
um velho inclinado por cima do parapeito do convés a esconder o céu,
e a olhar para mim com tanto amor que o meu coração se derreteu e
inundou a costa da Nova Zelândia (no Japão eles chamam a estas
minhas pequenas emoções tsunami ), e então o homem disse a outro
que estava ao pé dele e cujo rosto não vi, estás a ver, Peter, é aqui que
se encontra a origem das coisas. É no mar que se encontra a grande
incubadora da história e de toda a existência. Nunca viveremos o
tempo suficiente para resolver os enigmas do mar. Peter riu e disse,
deve ser influência da lua, Charles, e o velho fez um sorriso
enigmático e disse, Não sou poeta, Peter, eu apenas estudo a natureza,
e é como estudioso que te digo, na terra, existe vida até a uma
profundidade de um pé ou dois, e em altura até a algumas dezenas de
pés, quando muito, mas no mar, Peter, há abismos mais profundos do
que nós alguma vez poderemos conceber! Sabias, Peter, que se aquela
montanha entre o Nepal e a Índia, a que deram o nome do nosso amigo
Sir George Everest, e que é considerada a mais alta do mundo,
estivesse imersa no abismo de Guam, a água elevar-se-ia duas milhas
acima dela? Perdoa-me a presunção, Bruno, mas queria apenas
mostrar-te o quanto sou profunda, nada me escapa no interior do ser
humano, e mais ninguém é capaz de ler os sinais, pensamentos e
paixões que a vida te confiou e que deixam pequenas cicatrizes e
rugas, basta olhar para as criaturas humanas idosas, que já não podem
esconder essas marcas, está tudo inscrito no rosto delas; e olha também
para os teus novos amigos, os salmões: a passagem do tempo e os
sofrimentos desenham anéis nas barbatanas, como os que se veem no
corte transversal de um tronco de árvore, um anel pequeno para os
meses passados no rio, e um anel maior para os anos passados em



mim, e Leprik já tem um segundo anel para marcar a sua segunda
viagem, desculpa-me, quem sou eu para me estar a intrometer? Mas
tive tanto desgosto quando descobri que a única vez em que tu riste
verdadeiramente, à gargalhada, foi quando o teu pai, Jacob, te deitou
nos joelhos e te deu uma sova, mas esse era um riso totalmente
diferente, claro está, e depois nunca mais voltaste a rir, o que para mim
é uma pena, porque eu adoro rir. Podíamos dar umas boas gargalhadas
juntos, não achas? Mas tu, mesmo quando eu te faço cócegas «aí»,
ficas duro como uma pedra, e isso ofende-me um pouco, Bruno. 

Perdoem-me o ter-vos maçado tanto, mas não pude resistir à
tentação de vos dar uma ideia das conversas estúpidas que tive de
aturar em Narwia. Todas aquelas reflexões tão repisadas! Que louca e
maldosa! Que besta amorfa e líquida! Os estratagemas baratos com
que ela tentou esconder o que era importante para mim! Porque eu
sabia que ela guardava dentro dela tudo, mesmo o manuscrito perdido
d’ O Messias , e me atirava apenas umas migalhas: patas secas de
caranguejo, conchas vazias, citações truncadas dos livros dele, que eu
conhecia de cor. Ah! Que oportunista ignorante, guardiã de um tesouro
cujo valor era incapaz de apreciar! Que falta de responsabilidade a de
Bruno em lho ter confiado! 

Estava a arder de raiva contra ela, porque tinha de voltar a Israel na
semana seguinte, e ainda não conseguira arrancar-lhe nada de
importante. Passei dias inteiros dentro dela a falar sobre ele
exclusivamente para o seu prazer mais bestial; estava a pelar, a minha
pele soltava-se como papel de parede, e ainda não conseguira obter
dela o menor indício. Passava as noites na companhia da viúva
Dombrovski, que estava sempre a remendar as roupas de cama, e me
deitava de vez em quando uns olhares turvos, enquanto eu escrevia
páginas inteiras em cima da máquina de costura que me servia de
mesa, para as rasgar logo a seguir. Tornou-se-me evidente que não era
capaz de escrever sem a ajuda dela. Estava dependente dela , e isso era
o que mais me humilhava. 

Em consequência, no dia seguinte, não pus o pé na água durante
todo o dia. Passeei na praia, interessei-me pelos maravilhosos lírios
que aí floresciam e cheguei a entreter-me com a ideia de criar em
Narwia as bases de uma modesta coleção de conchas e de me tornar
especialista do assunto. Depois andei pela praia até ao farol e subi ao



topo por uma escada de caracol. Não é para me gabar, mas na aldeia
disseram-me que não há muitos turistas capazes de o fazer, devido às
vertigens que aquela parede com as escadas a prumo sobre o mar
provocam. Depois descobri que, para passar do último andar para um
minúsculo terraço onde estava instalado o projetor, era preciso rastejar
por um escadote muito estreito por cima da água. Infelizmente, já era
muito tarde, e tive de prescindir desta parte excitante da minha
pequena aventura. 

Voltei para a praia, e durante uma tarde interminável fiquei sentado
na cadeira de lona, completamente só, a tremer de frio devido ao vento
de leste e a arder de raiva por causa dela, a olhá-la de frente
maldizendo a pouca sorte que nos juntou. 

A viúva também já começa a resmungar contra mim. Pensa que eu
sou maluco, ou que sou um espião americano, ou ambas as coisas.
Estão muito sensíveis aqui, nesta altura, por causa das manifestações
na cidade vizinha. E também está zangada por eu ter a luz acesa até tão
tarde (devo estar a enviar sinais aos bombardeiros americanos), e além
disso, parece que me viu ontem atirar flores ao mar. 

Reconheço que foi uma ideia estúpida. Uma tentativa de suborno
barato. Um raminho de violetas que comprei a uma criança da aldeia.
Pois, se não me engano, não há flores nas suas profundezas, pelo
menos não das que dão cheiro. E uma mulher minha conhecida
gostava muito de violetas. Seja como for, ontem ao fim da tarde, na
praia… aquilo deu-me um prazer estranho… talvez porque senti de
repente muitas saudades dela. Atirei ao mar as violetas, uma a uma, era
uma mulher um pouco louca, embora inteligente, mas tão inconstante e
misteriosa, ama-me, não me ama, muito, pouco… foi também para a
esquecer que eu viajei até aqui, cheio de boas intenções, planeei a
minha libertação como uma operação militar, estipulando um prazo
para o inevitável sofrimento, mais outro para o desespero que eu sabia
que viria a seguir, e por fim uns dias para a convalescença e o
fortalecimento… tudo muito bem planeado, mas por uma razão
qualquer aquilo não funcionou… que mulher… destruiu a minha vida
e a de Ruth, o meu anjo, despertou em mim aquela maldita sede
inesgotável, aquela aversão por mim próprio, pela minha vida e a
minha escrita. Disse que eu era um traidor. Anda, escreve para os
prudentes, disse antes de me mandar embora, e deu-me um livro como



presente de despedida, o golpe final, que cruel e exigente que ela é,
deixou-me para ir viver com outro… e depois outro… tipos que não
são prudentes, que se deixam devorar por espírito de sacrifício e que
ela acaba por deixar, como fez comigo, não nos dá qualquer hipótese –
e vim para aqui para a esquecer. 

 
 
Parece-me que adormeci. Por causa da areia que me cegava e das

ondas extremamente maçadoras que ela maldosamente rolava diante
de mim. Adormeci e voltei a sonhar com Ayala, com o nosso primeiro
encontro depois da separação, quando exigi que ela se encontrasse
comigo para eu poder contar-lhe o significado que o livro de Bruno
tinha para mim. Ela escutou-me em silêncio, com as suas curvas
perfeitas numa pele lisa e morena, os cabelos negros puxados para trás
e apanhados no cocuruto da cabeça num pequeno carrapito sexy . Pela
primeira vez não troçou de mim, nem fez comentários sarcásticos ou
maldosos. Pensei que talvez tivesse soado a minha hora de glória e
deixei-me levar pelo entusiasmo. Como de costume, falei mais do que
era minha intenção e senti que estava a ser julgado. O seu olhar
fascinado esmoreceu rapidamente. Suspirou, levantou-se e foi buscar
acetona e verniz para as unhas e começou a tratar dos dedos dos pés
gordinhos. Perguntou, de passagem, como estava Ruth e observou,
baixinho, que Ruth era uma «verdadeira santa» por ter aceitado
receber-me de novo, depois de tudo o que eu lhe fizera (como se ela
não tivesse nada a ver com o assunto!). Quando se curvou sobre as
unhas dos pés, entrevi os seus seios, e jurei a mim próprio que não me
rebaixaria perante ela com súplicas. Ela recusou, obviamente, quando
o fiz, e pediu-me que parasse de me rebaixar perante ela. Voltei,
disfarçadamente, a falar de Bruno, e consegui arrancar-lhe um dos seus
olhares mais meigos. Mais: consegui fazer com que ela baixasse
lentamente as pálpebras grandes e delicadas, que é como eu gosto de a
ver, mais distante e misteriosa do que nunca. Perguntou-me como
corriam os tratamentos de Ruth, e eu disse-lhe que havia problemas e
que eu recusava submeter-me a análises. Mas não falemos disso,
falemos antes de Bruno. Ela ergueu lentamente as cortinas dos olhos,
fez-me o sorriso mais aborrecido que tinha, e eu percebi que, em vez
de reagir a todas as belas coisas que eu queria contar-lhe sobre Bruno,



ela falaria, como de costume, da minha maneira de vestir («Foi Ruth
quem voltou a escolher-te as camisas»), do meu corte de cabelo, ou
desabotoaria o botão do colarinho, dizendo que lhe faltava o ar só de
me ver assim, em pleno verão, resumindo, faria tudo para eu me sentir
um zero à esquerda. Mas disse apenas que tinha a certeza de que no
meu íntimo eu desprezava (!) Ruth por ela não poder ter filhos. O que
era, obviamente, um autêntico disparate. É verdade que eu penso que
as pessoas são de certo modo responsáveis pelas suas fraquezas, na
medida em que não são capazes de encontrar em si a força para lutar
contra elas, enquanto eu me considero alguém que, pela força de
vontade, conseguiu libertar-se de um destino totalmente estranho à sua
história pessoal, à sua educação, e até, sem dúvida, à sua
personalidade, sim, mas voltando ao que Ayala estava a dizer, os
estudos científicos têm mostrado que existe uma relação entre a
vontade do doente e as possibilidades de cura, mesmo nos casos de
esterilidade, mas dizer que eu desprezo Ruth é uma maldade e uma
estupidez. Ayala escutou-me pacientemente e depois disse numa voz
doce: «Fraqueza significa sofrimento, sofrimento significa partilhar e
partilhar significa expor-se. Tu és um artista, Schlomik, artista da
estranheza e do isolamento. Às vezes metes-me medo, porque os
cobardes como tu são capazes de tudo, quando sentem que a sua arte
está ameaçada.» 

De repente, soube o que devia fazer para a reconquistar numa única
manobra surpreendente e genial. Sem refletir, informei-a da minha
intenção de seguir a pista de Bruno. Ela fez de novo um sorriso
indulgente e desejou-me boa sorte. Não acreditava em mim, o que
reforçou a minha decisão. Pintou a unha redonda e disse que a
surpreendia que eu tivesse escolhido viver duas idades tão diferentes,
sem o saber: «Às vezes és velho de mais, outras demasiado infantil. Na
minha opinião é uma forma inconsciente de fugires aos problemas da
tua idade real.» Magoado, disse: «Costumavas gostar dessa
combinação.» E ela: «Nem imaginas a que ponto. Acreditava tanto
nela. E em ti também, sabes bem.» 

As pálpebras dela vibraram. Havia nela uma contradição que eu
nunca conseguira explicar: apesar da agitação que criava em torno de
si, do seu egocentrismo, das nuvens de fumo colorido, tinha um
sentido crítico bastante agudo e lúcido, alimentado por um desespero



profundo. As risadas e os sarcasmos não passavam de uma máscara.
Uma máscara de mulher. Nessa noite, falou-me de Walter Benjamin.
Benjamin foi um filósofo e escritor judeu alemão, cuja obra de arte
favorita era o quadro de Paul Klee, Angelus Novus . Venerava-o.
Escreveu sobre ele, não podia passar sem ele, uma estranha relação
entre um homem e uma obra de arte. Conseguiu comprar o quadro e
nunca mais se separou dele. Chamou à revista que criou Angelus
Novus . «A propósito», disse Ayala, «não há muito tempo vi esse
quadro numa galeria em Londres, e não percebi o que ele via nele.
Cada um de nós tem a sua chave secreta para o abrir. Não é
maravilhoso?» Não percebi porque é que ela me contou aquilo. Ayala
coleciona anedotas e toda a espécie de ditos e mexericos. A sua cultura
é feita de pedaços de histórias como esta. É óbvio que nunca leu a
Crítica da Razão Pura , mas é capaz de contar com um ligeiro sorriso
que Kant usava ligas, e o tom confidencial com que o diz insinua uma
intimidade que se estende das ligas à teoria kantiana. 

Acordei em sobressalto. Já eram seis da tarde. Dormira na praia uma
hora inteira. Depois, lembrei-me do meu sonho, que era uma repetição
exata do que se passara realmente. Ayala troçava de mim e dizia que os
meus sonhos eram tão arrumados como os dossiês de um funcionário.
É verdade, salvo quando tenho pesadelos, verdadeiramente
repugnantes, que não conto a ninguém. Levantei-me da cadeira,
irritado e confuso, e recuei assustado: o ramo de violetas do dia
anterior jazia aos meus pés num montinho… e na areia havia marcas
pequenas, molhadas, de uma pequena onda muito apressada… 

Atirei logo com a toalha de banho, os óculos de sol e a proteção para
o nariz e precipitei-me para dentro dela, a arder de raiva, mas ao
mesmo tempo, o que não é fácil de explicar, com o sentimento
estranho de que ela também corria ao meu encontro e que estávamos
prestes a partilhar um momento inesperado de reconciliação, de perdão
e talvez até de afeto, um momento imprevisível e absurdo; por causa
daqueles caprichos todos (desejo-te, desprezo-te), atirei-me
violentamente à água, chocando nela com a minha barriga, batendo-lhe
com os dois braços, e ela só disse baixinho, não sejas criança,
Neuman, eu tenho as minhas flores, florestas inteiras de beleza e cor,
que estúpido da tua parte pensares que podias seduzir-me dessa
maneira! Mas talvez haja uma coisa que me podes oferecer para me



amansar, mas não sejas mesquinho, pensa nele quando estiveres dentro
de mim, bem sabes que sozinha não sou capaz… um pequeno
problema de saúde, temporário… Pensa nele, faz isso por mim, sê
imaginativo, inventa uma história, o principal é que penses nele, que
pronuncies o seu nome, Bruno, por mim, querido, por nós os dois, meu
amor… 

Muito bem. Vou falar-te dele, mas ainda te vais arrepender de me ter
pedido. 

Agora escuta. 
Falaste-me do riso tão raro nele, e eu vou falar-te dos seus medos.

Da solidão em que o seu carácter e talento o fecharam. Medo das
relações de amor e amizade, medo dos abismos que se estendem entre
um momento e o seguinte, medo do que o papel revelaria depois de ser
tocado pela magia da sua caneta magnética. Diante desses fragmentos
de magma de verdade antiga arrancados das profundezas, que subiam
regularmente através de camadas de prudência e de autoconservação –
ele parava e ficava em pânico, porque o que escrevera não parecia ser
da sua mão, e por isso começou a pensar que talvez também ele fosse
um elo fraco através do qual se infiltravam as aspirações às quais os
seres humanos não podiam resistir. Nesses momentos, o meu Bruno
levantava-se e andava de um lado para o outro no quarto, acusando-se
de se ter deixado levar pela megalomania e de ter perdido a capacidade
de distinguir entre a vida real e os livros, e que só através de um inútil
como ele, um niedołȩga , os erros mais aberrantes, as confusões mais
ridículas e grotescas conseguiam passar… 

Mas ele sabia e tinha medo, o que, de vez em quando, o levava a
fazer batota: fazia amizade com pessoas, escrevia cartas sentimentais
(chegava a acreditar nessa sentimentalidade), fingia inocência e tratava
os seus conhecimentos por «tu» (o que não ousava fazer por escrito,
talvez porque por escrito não podia fazer batota). Aceitava dar
conferências e às vezes até deixava que o levassem a festas ou a bailes,
onde sorria com um ar embaraçado e se deixava embebedar, para não
ser desmancha-prazeres, e até dava umas risadas quando lhe batiam
jovialmente no ombro estreito e estampava no rosto irónico uma
expressão de atenção enquanto lhe explicavam por experiência que
para conhecer o desespero («O desespero!», gritavam-lhe aos ouvidos,
com a mão no coração, um gesto que ele nunca sentira a necessidade



de fazer, porque estava farto de saber onde se encontrava o coração), e
«para escrever genuinamente, como um verdadeiro escritor», é preciso
suicidar-se um pouco ou, pelo menos, enlouquecer, e também na vida
de todos os dias, Pan Schulz, é preciso sair do isolamento para sentir
«o pulso da humanidade», e conhecer «a miséria do mundo», e não se
apartar dos outros como um eremita. Bruno fez os possíveis por se
deixar convencer, tentou o mais sinceramente que podia alcançar
aquele desespero com que lhe massacravam a cabeça, aquele
desespero tão gasto; lutou por alcançá-lo a partir da escuridão em que
mergulhara, quanto mais não seja para se livrar por uns momentos
daquele medo frio como uma enguia, que o envolvia como um véu
húmido quando ele olhava para o que escrevera, ou pensava no que o
futuro lhe reservava. Mas o meu Bruno era demasiado honesto para o
ritual suicídio-loucura e não era capaz de dissolver a sua solidão na
multidão, porque sabia bem que a multidão não lhe oferecia um abrigo
contra os perigos que o ameaçavam. Tinha de contar apenas consigo
próprio, ficar sentado na cadeira, entregue ao fio de navalha da sua
lucidez, e aos dois grandes projetores que convergiam sobre a sua
cabeça – nostalgia e desespero –, e gravavam nela a marca humana de
Caim ordenando-lhe errâncias sem fim; sabia também que, só no seu
modesto quarto, sentado à mesa simples, a escrever em cadernos de
escola, podia sentir o corpo ficar tenso, torturado por uma inquisição
cuja crueldade e prazer eram inigualáveis, até os ossos e a carne
ficarem tão distendidos que cada palmo de carne se dilatava até ao
infinito na dimensão do sonho; só então, reduzido a uma membrana
transparente, fremente, poderia voltar a sentir o bater do grande tambor
das profundezas, o abraço febril e desesperado das línguas selvagens e
das gramáticas em putrefação, que ninguém mais conheceria nem
usaria, e a sua caneta correria como louca para esboçar as impressões
que esse mundo secreto deixara no pergaminho do seu corpo, e colá-
las ao palpável e ao visível, e as histórias de Bruno, os seus desejos e
saudades de um paraíso perdido, ser-lhe-iam arrancados e postos no
mundo, o mundo gelado, acabado, o mundo de segunda mão da ciência
exata, da linguagem ordenada, e do tempo dos relógios domesticados.
Olha para ele, vê como ele se inclina por cima da mesa com o queixo
espetado para a frente e a morder os lábios, e escreve no mesmo
movimento violento, frenético e absorto que conheceu dentro de ti



durante a sua ousada viagem. Olha como ele agarra na caneta como se
fosse uma espada e parte ao assalto das visões selvagens que ainda não
adquiriram uma forma definitiva, evocando por breves momentos eras
de génio, com cuidado para não perfurar a membrana fina e impedir
que tudo se espalhe lá dentro, se dissipe e desapareça, sim, se dissipe:
porque o mundo ainda não está preparado para a vida que cintila para
lá de Bruno; aqui a vida congelou nos corpos humanos, como lava
arrefecida. E só no fim da sua jornada, quando já estava dentro de ti, é
que ele ousou definir, dissecar e compor, durante uma dança
desenfreada, a sua história perdida, O Messias , e já que por acaso aqui
chegámos, talvez seja melhor eu calar-me e deixar-te falar dele, dá-me
apenas um ou dois indícios… 

*** 

– Não! Vou antes falar-te do torag de Gorok. 
– Gorok? Quem é Gorok? Não quero saber de Gorok! Quero que me

fales da era de génio! Do Messias! Agora! Já! 
– Basta! Cala-te! 
E depois de um breve silêncio: 
– És mesmo tapado de todo. E estúpido. Acabas de me contar coisas

tão graves e tão verdadeiras. Como é que podes compreendê-lo?
Odeio-te por isso. Aliás, sei como é que fazes: olhas para ti próprio e
dizes o contrário. Tu… 

– Chega. 
– Não, eu quero falar, porque tu não tens a menor piedade. Achas

que tens de dizer tudo! Tens de saber tudo! Isso magoa-me imenso. És
tão mau e tens tanta razão em certas coisas. Deixa-me dizer-te uma
coisa: quando ele estava dentro de mim, lambi-o, e descobri que estava
a cair aos bocados. Imensas criaturas estranhas, Neuman, criaturinhas
maldosas a nadar dentro dele como peixes num barco afundado… 

– Mas ele conseguiu? Conseguiu finalmente? 
– Por que carga de água é que, entre todas as pessoas que gostam de

Bruno, eu havia de cair sobre ti? Agora deita-te e fica quieto! Queres
ouvir falar dos seus êxitos? Está bem, vou falar-te deles. Mas deita-te!
Não estejas sempre a mexer-te! Pela tua maneira de nadar, querido, iria
jurar que danças como um cepo, não é? 



– Dá-te gozo humilhares-me dessa maneira? 
– Fiquei zangada. As coisas que tu disseste… 
– Ele não servia para ti. 
– Por todos os ventos de leste! Tu, malvado… 
– Ele servia apenas para si próprio. Não te zangues. A mim também

me magoa, talvez por outras razões, mas a dor é a mesma. Agora,
conta lá, se fazes favor. 

– Cala-te. Cala-te e deixa-me refletir calmamente. Estava a dizer…
ah, sim… o torag de Gorok… 



 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Ao largo das ilhas Shetland, no mar do Norte, o banco entrou em

pânico. Bruno só se deu conta mais tarde porque, quando dormia, tinha
dificuldade em se ajustar ao ning (o ning não foi nada fácil para ele no
princípio, apesar do que escreveste, Neuman, porque, à excepção do
tempo que estevem dentro de mim, passou a vida a tentar ignorar os
nings , para que saibas!), mas foi subitamente empurrado, afundou-se,
engoliu montes de água e acordou a cuspir e a gritar coisas hor-rí-veis
e a bater com os pés e as mãos… Desculpa. 

Eu pedi-te que me desculpasses, não foi? Olha, desculpa, Neuman.
Excitei-me tanto que esqueci que estavas aqui comigo. Não volta a
acontecer, prometo. Podes cuspir, querido, sim, eu sei, é multo
salgado… e também frio, não é? 

Onde íamos? Ah, sim, no mar do Norte. Era de noite, havia um luar
fragmentado na água e Bruno procurava as linhas laterais de Yorik e
Napoleão (mais uma das tuas ideias idiotas, meu lindo: Bruno nunca
teria a ideia de dar nomes a peixes! Nem sequer a Leprik!), e Yorik
(hum!) estava precisamente no seu lugar habitual, do lado do mar alto,
mas Napoleão (hi!), que nadava sempre do lado da costa, desaparecera,
e Bruno ficou em pânico, sim, eu senti o medo dele propagar-se até ao
mais estreito dos meus golfos; tens de entendê-lo, Neuman, após uma
eternidade e meia de viagem entre eles, teve subitamente a impressão



de que o lado costeiro do seu corpo lhe fora arrancado e que a vida se
lhe esvaía e fluía em direção à costa e aos peixes estranhos que aí
nadavam e que, embora tivesse percorrido com eles cerca de metade
do globo, nem sequer conhecia! 

Nesse momento, estás a ouvir, nesse momento começaram a passar
por ele correntes estranhas, como choques e sensações de ardor,
arrepios quentes e frios, queria imensas coisas ao mesmo tempo, ficar
e fugir, afundar-se e voar, os pés e as mãos começaram de repente a
nadar em direções opostas, ficou quase despedaçado – é preciso não
esquecer a terrível infeção que ele tinha no peito há vários meses, que
lhe causava febre e confusão de espírito permanentes –, creio que foi
culpa minha, embora ainda seja cedo para o reconhecer, e Bruno olhou
para a costa e viu que o banco estava tão confuso como ele e que
dezenas de milhares de peixes tinham sido dilacerados e se juntavam
uns aos outros com um terror selvagem, com os olhos esbugalhados e
as barbatanas laterais a brilhar, és capaz de imaginar tal coisa? O meu
Bruno esforçou-se por se acalmar. Era provavelmente o único capaz de
se dominar e de escutar, descobriu logo que o grande ning tinha
desaparecido, e encolheu-se todo, mamma mia , encolheu-se e escutou
intensamente, com desespero e súplica, e só então conseguiu ver ao
longe, na extremidade do banco, o rufar de Leprik, já muito fraco. 

Mas, antes de poder respirar de alívio por ver que Leprik, pelo
menos, estava vivo, o seu pobre corpo começou a gritar uma coisa
diferente, completamente diferente: um músculo novo e forte contraiu-
se e endureceu ao longo do banco, e Bruno ouviu toda a espécie de
sons e ecos incompreensíveis, o rufar de um tambor novo, fechou os
olhos e escutou com todos os poros essa voz que vinha de trás, do
largo, uma espécie de murmúrio, de contração, uma dor ter-rí-vel –
como explicar-te? –, como se te operassem do Suez ou do Panamá e te
abrissem de alto a baixo sem anestesia e sem piedade, e os pobres
salmões começaram a contorcer-se e a lutar, pensavam que os
pescadores islandeses tinham voltado com as suas redes infames,
daquelas que têm três anzóis em cada malha, e eu juro-te que vi alguns
peixes rebentarem literalmente – pum! – de medo e de esforço, o que
não é de espantar, pois mesmo eu, que já vi coisas destas muitas vezes
na minha vida, fiquei como louca, podes facilmente adivinhar porquê e
por quem estava tão preocupada, e vi que até os recifes das minhas



pequenas Shetland brilhavam imenso ao longe, parecia que o mundo
inteiro estava a respirar e a suar, e Bruno foi irresistivelmente arrastado
para o largo, e Gorok, Gorok, as enguias retorceram-se de desespero
no claro-escuro, Gorok, Gorok, os ouriços-do-mar sussurraram com os
seus picos, e de repente, através da escuridão, do céu e de mim brilhou
o fio vermelho de um novo ning e tudo se iluminou. 

Porque um peixe enorme voou da cauda do banco e veio cair do
lado da costa, onde a água se agitava e espumava, e o meu Bruno
sentiu logo do seu lado do mar, debaixo do ombro bonitinho, em que
lugar preciso do banco se encontrava o ardente Gorok, e foi então que
o viu pela primeira vez: era um peixe quase tão grande como Leprik,
mas uma viagem inteira mais novo, tinha as mandíbulas escancaradas
para o ataque, e as minhas ondinhas despertaram finalmente da sua
confusão, correram para ele, cercaram-no e tocaram-lhe, e depois
fugiram todas ao mesmo tempo, aos gritos, foge daqui depressa, oh,
senhora, aquele ter uma febre tal que não dá para acreditar, pode-se
acender o forno para mais uma corrente do Golfo, senhora, e à volta
dele, à volta deste Gorok, todo o banco saltava e se voltava como um
crepe, e lá em cima voavam as tarambolas com os bicos cor de laranja
abertos, donde não saía voz nenhuma, e as conchas gigantes fecharam-
se com tal força que algumas se estilhaçaram, e Bruno olhou para
Gorok e viu no seu corpo musculoso e luzidio o desenho exato,
inchado como se fossem veias, daquele minúsculo rio que desagua no
Spey, e eu juro que vi o mesmo, são coisas que acontecem às vezes,
especialmente quando as desejamos muito, e o banco inteiro, como
que desfalecido, foi arrastado atrás de Gorok que surgiu da água cheio
de coragem e força como uma baleia assassina, e voou por cima de nós
todos, mergulhou e desapareceu, e depois voltou de outra direção, e
assim recoseu o banco todo com a sua linha forte e bem esticada, o seu
corpo tornou-se brilhante como uma estrela nova, a cabeça separou-se
do corpo para indicar a direção das ilhas Shetland próximas, e o meu
Bruno sentiu de repente que tinha de lá chegar, e que aquele era o
melhor lugar do mundo. Odiou Leprik que os tinha arrastado durante
tanto tempo por caminhos intermináveis, como se quisesse torturá-los
de propósito, pois se tornara mais do que evidente que tinham de se
despachar, tomar o máximo de atalhos, porque a vida é tão curta, e é



preciso voar para aquelas ilhas maravilhosas e não demorar nem mais
um minuto, porque Gorok está a chamá-los… 

O verdadeiro torag começou. Não como às vezes acontece durante a
maré, quando os peixes se disputam pela comida, ou quando dois
bancos rivais se defrontam, não. Foi um torag de loucura total. Os
salmões mordiam tudo o que lhes passava pelos dentes, e alguns até se
mordiam uns aos outros sem piedade, porque estavam convencidos de
que era o que Gorok esperava deles, eu fiquei logo cheia de pedaços de
peixe, guelras, barbatanas e olhos, os peixes voavam pelos ares com
um entusiasmo tal como se estivessem a saltar contra a corrente por
cima das grandes cascatas do rio Spey, sim, o ar estava cheio de
choques de barbatanas e de mandíbulas e de ruídos de mergulhos, e
Bruno gritava em voz alta e rouca: «Todos juntos, todos juntos!», ah!
todo ele era uma grande contração de músculos, e os olhos – tinhas
que ver os olhos dele – todos injetados de sangue, e salientes como os
olhos telescópicos dos cofres dos meus abismos mais escuros, e o seu
pequeno schnorkel era duro como a carapaça de um crustáceo,
esquecera até o próprio nome, estava convencido de que era Gorok,
sim, e se há coisa pela qual ele deva pedir-me perdão, é por se ter
tornado uma concha cheia de sangue e ódio. Eu estava muito
assustada, e no meu íntimo gritava, Bruno, Bruno, mas ele não ouvia
nada, apenas olhou à sua volta e viu o peixe que tu chamas Yorik, ou lá
o que é, pois esse Yorik era um pouco mais pequeno e fraco do que os
outros peixes e não compreendo como é que ele conseguiu chegar aqui
com os outros, e, de repente, Bruno começou a gritar com ele cheio de
raiva, a ranger os dentes e a provocá-lo, és capaz de compreender uma
coisa destas? Porque, subitamente, su-bi-ta-men-te não conseguiu mais
suportar Yorik, essa ofensa ao entusiasmo que os animara a todos e os
tornara fortes, bonitos e perfeitos (pelo menos, era o que eles
pensavam), e antes que eu me apercebesse do que quer que fosse,
atirou-se a ele a rugir, com as goelas escancaradas e os dentes à mostra
e, por sorte, veio uma enorme vaga, uma vaga fria e particularmente
salgada, uma daquelas que eu guardo nas minhas caves mais
profundas, que lhe bateu em cheio no rosto, não com muita força, é
óbvio, porque tinha instruções precisas, e atirou-o para trás, para longe
de Yorik, e só então Bruno reagiu, como se se lembrasse de alguma
coisa, apanhou os olhos com as duas mãos e colocou-os no rosto, e já



lá vinha uma ondinha a correr, cheia de vivacidade, uma daquelas de
quem se podia ter a certeza de que seria a primeira a trazer as notícias
mais importantes – e, quando se tem uma missão especialmente
delicada, como, por exemplo, devolver a alguém um ramo de violetas,
é a onda indicada para isso –, e foi ela a primeira a informar-me de que
Bruno já se tinha acalmado, que deixara de tremer e recomeçara a
nadar como um homem na direção de Yorik, e quando viu o pequeno
peixe a flutuar na água como um cadáver pensou, já está, é o fim dele,
e ainda por cima às mãos de Bruno; Bruno nadou em direção a ele e
eu, ainda um pouco preocupada, estava prestes a libertar outra vaga
particularmente fria e salgada, para qualquer eventualidade, mas desta
vez não foi necessário, porque Bruno pôs-se em frente de Yorik a abrir
e a fechar a boca para mostrar ao pequeno peixe que já não tinha o que
recear, e voltou a encher-se de compaixão (quanto a mim, aproveito a
ocasião para me desculpar perante os habitantes das Shetland pela
inundação súbita que lhes causei: naquele momento não consegui
conter-me). Estavam pois frente a frente, e por cima deles o céu estava
cheio de peixes voadores, com as cabeças quase desligadas do corpo e
a apontarem para as ilhas, e o meu Bruno mergulhou a cabeça dentro
de mim com os olhos abertos e viu uma fila de peixinhos elétricos a
passarem lentamente debaixo dele iluminando a água com uma luz
azul pálido, que sorte, quando penso nisso agora, que boa ideia eu ter
pensado em trazê-los para ali naquele preciso momento, e enquanto
estava com a cabeça dentro da água, Bruno ouviu de novo a voz de
Leprik, clara e forte; acalmou-se e começou a respirar lentamente, e o
sinal mais evidente de que tinha voltado a si foi o reaparecimento das
dores provocadas pela infeção dos dois lados do corpo, acima das
costelas, nadou em direção à costa, e Yorik nadou com ele; e assim,
enquanto à sua volta se desencadeava um inferno, eles começaram a
restabelecer entre si o dolgan correto e, passados instantes, outros
peixes seguiram o seu exemplo, e Bruno reparou que o peixe a quem
tu chamas Napoleão não voltara, e em lugar dele havia outro peixe que
nadava do lado da costa – mas, por favor, não dês um nome ao peixe,
lês demasiadas histórias sobre animais –, e outros peixes começaram
igualmente a voltar do escuro, alguns deles tinham um aspeto terrível –
os focinhos cheios de sangue e tortos e esperavam assim
pacientemente, a mexer as barbatanas, que o grande ning se instalasse



neles, sentiam que o lugar dele se tinha ligeiramente modificado,
estava mais para um lado, porque mais de um quarto do banco se
desprendera e precipitara sobre Gorok, e talvez fosse essa a razão por
que Leprik se sentia mais forte no meio dos que restavam. Sentiam-no
na água e no seu sangue, em cada guelra e escama, e eu escutava com
eles, respirava tão profundamente e estava tão concentrada neles que,
por erro, provoquei uma maré baixa na costa de Espanha, e não dei por
nada até que a lua fragmentada ficasse totalmente vermelha (a verdade
é que é ela quem faz a maior parte do trabalho, pois eu não posso fazer
tudo), mas eu já não tinha paciência para ouvir as resmunguices
daquela velha albina, porque estava muito tensa devido à prenda que
oferecera a Bruno, e podes crer, Neuman, que, se ele levantasse um
dedo para Yorik, não receberia mais nada de mim, e devias ter visto
como o pequeno Yorik se esqueceu de repente do dolgan , e
ultrapassou Bruno a abrir-fechar a boca a uma tal rapidez (foi tão
cómico que não pude conter-me de novo e – vais-me desculpar –
molhei-me pura e simplesmente); Bruno respondeu a abrir e a fechar a
boca, sem compreender o que o peixe queria, porque aquele abrir-
fechar deles quer dizer tantas coisas, é uma espécie de língua
miserável dos salmões, vá-se lá saber o que eles querem, mas Yorik
não queria voltar para o lugar dele e ficou plantado diante de Bruno a
saltar para cima e para baixo, até recuou quando o banco se pôs em
marcha, e foi só então, quando o meu Bruno sentiu que também ele
avançava mais depressa do que antes, que tudo se lhe tornou claro,
virou-se de costas e olhou, com a boca aberta de satisfação, e tu podes
imaginar como eu estava feliz… 

– Eu também ficaria muito contente se me revelasses. Não leio os
pensamentos, como tu, e também não tenho ondas-espias. O que é que
Bruno lá viu? 

– Não percebes? Realmente, ainda não percebeste? Pois eu digo-te.
Para que saibas. Para não pensares que te escondo alguma coisa.
Escuta: dos dois lados das costelas dele havia duas pequenas
barbatanas, perfeitamente formadas, e acabadas de nascer. Palavra que
esta foi a minha melhor obra desde que aprendi a fazer remoinhos na
água: duas barbatanas a esvoaçarem em torno dele como duas
borboletas do mar, e o meu Bruno estava inebriado, feliz como



nunca… estava tão… hic! Desculpa… tão… feliz… desculpa-me…
estou novamente tão emocionada… ups! 

 
 
Tarde nessa noite, ela levou-me de novo para a praia. Pelo meu

relógio (um relógio à prova de água que nunca tiro), eu passara três
horas resguardado num pequeno ninho de água no meio de uma
tempestade violenta que se desencadeara subitamente em toda a
região. Ela estava de facto muito emocionada nessa noite; saboreava
incansavelmente a recordação de como Bruno aprendera a usar as
barbatanas e a navegar com elas, como uma criança que começa a
gatinhar. Sentiu-se de novo palpitante de vida. Só o seu encontro com
os golfinhos o fizera sentir assim. Bruno nunca mais se separou de
Yorik, nem mesmo durante a maré. A sua presença era-lhe
indispensável. Ela falava vezes sem conta sobre isso. As recordações
tornavam-na loucamente feliz, mas igualmente muito doce. As suas
franjas de espuma brilhavam e eu era de novo o estrangeiro que tinha
de contentar-se com algumas migalhas. O escudeiro do grande amor, o
cronista do amante. 

Ah! Estás de novo zangada, cheia de desprezo por mim porque não
paro de choramingar. Eu estou a olhar para os pobres pescadores de
Telavive no pontão: ainda não pescaram nada esta noite. Tu roubas-
lhes os iscos, enredas-lhes as redes. Já conheço o teu estilo. Esses
caprichos infantis. Eles não compreendem, é evidente. Ficam
surpreendidos e furiosos. Vejo-os trocarem olhares de espanto, ouço as
pragas deles trazidas pelo vento. A maioria desistiu e foi-se embora.
Mas os que ficaram lançam as linhas cada vez mais obstinadamente,
como se te quisessem provocar. Olham em volta à procura do culpado:
será a lua? Os ruídos dos aviões que passam? Agora estão a olhar para
mim. Não sabem que esta tempestade é culpa minha… 

Escuta. Ainda não sabes o que me aconteceu naquela noite, a noite
das barbatanas… 

Em Narwia, quando voltei da praia, a viúva Dombrovski estava à
minha espera com um polícia. O polícia de braços musculosos
segurava no ar uma bicicleta enquanto a viúva fazia girar o pedal para
acender o farol. Era assim que procuravam iluminar o mar
tempestuoso ao mesmo tempo que gritavam o meu nome aos quatro



ventos. Quando eu surgi de repente a pingar das ondas, eles fizeram o
sinal da cruz e desataram a gritar comigo pela preocupação que lhes
causara. Dei a cada um deles cinco zloty e pedi-lhes que me deixassem
só. Eles afastaram-se, e eu fiquei um certo tempo sentado na areia
grossa, ao vento, com a cabeça entre as mãos. Sentia-me vazio e
vencido. Compreendia agora quão longe estava da verdadeira coragem
e do verdadeiro talento. Das decisões ousadas. Vesti-me, cansado, e
arrastei-me para casa. Sempre a resmungar, a viúva serviu-me o peixe
e as batatas, já frios. Olhei para o peixe e, pela primeira vez desde a
minha chegada a Narwia, afastei o prato. Mais tarde, no quarto grande,
à luz de uma lamparina a óleo malcheirosa (houvera de novo um corte
de corrente), registei rapidamente o resto da história: antes do
amanhecer, o banco já sabia o que acontecera aos que seguiram Gorok.
Quanto aos que ficaram com Leprik e nadavam a dormir, tiveram um
choque, como se os seus músculos e tendões estivessem a ser rasgados.
No mesmo momento, para lá do horizonte, a leste, o cortejo
separatista, bêbedo, atirava-se contra os recifes rochosos das ilhas
Shetland. O banco de Bruno parou imediatamente, deixou-se ficar em
silêncio, com todos os sentidos alerta para o que se estava a passar ao
longe. Subitamente, foram tomados de convulsões: começaram a
correr fios de sangue para as águas longínquas. Bruno olhou para
Yorik pelo canto do olho. Agradeceu-lhe no íntimo uma vez mais por
ser quem era. Por suportar a sua diferença como uma corcunda que o
impedia de passar pela mesma abertura que os outros. 

Ao nascer do dia, havia milhares de cadáveres que as ondas
arrastavam para sul e oeste. O banco seguia o seu caminho por entre
eles. O cheiro dos salmões era mais forte do que o habitual e a sua
expressão muito diferente, como se estivessem sob choque. Ao longe,
pequenas embarcações de pesca largavam as ilhas. Bruno não sentia
tristeza alguma pelos mortos. Guardava a tristeza para Yorik ou para
um ou dois outros peixes que aprendera a conhecer um pouco no meio
da multidão. Agitava vigorosamente as novas barbatanas. Estava
orgulhoso delas como um adolescente da sua primeira barba. Sentia
vagamente que as merecia: por um momento era digno da vida por que
tanto ansiara, conseguira escapar ao sentimento permanente de
fracasso. 



 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuas a não querer falar comigo. A ignorar-me completamente,

mas eu sei que estás aqui, em frente do pontão, atenta à mínima
palavra minha. Dirijo-me a ti, porque não tenho mais ninguém com
quem falar. Ruth e Yariv estão em Jerusalém, e de vez em quando eu
tenho de me afastar deles, para ver se consigo resolver as coisas em
mim próprio. Mas talvez nunca consiga fazê-lo completamente. Há
pessoas assim. Não imaginava ser uma delas. Tudo me parecia tão
claro e previsível. Sempre pensei que era possível adivinhar como se
comportaria a pessoa X na situação Y se tivéssemos todos os dados
necessários sobre a pessoa e a situação. Em criança conseguia prever
uma data de coisas com precisão. Era uma espécie de mágico. Mas
agora que cresci complicou-se tudo, tudo se tornou imprevisível e
muito perigoso. Já não sabemos em quem confiar: por vezes até nos
traímos a nós próprios. 

Já nem sequer com Ayala consigo falar. Vive com um músico
qualquer a uns quarteirões daqui, mas proibiu-me de a ir ver desde o
meu crime contra a humanidade – é assim que ela se refere ao assunto
idiota com Kazik. A única maneira, disse-me ela com a cara contraída
de ódio, a única maneira de poderes ser perdoado por uma coisa
semelhante é escreveres outra história. Uma história expiatória. Até lá,
por favor, não quero ver a tua cara feia. 



E agora tu também não me queres responder. As luzes do novo
pontão estão a apagar-se. Nos restaurantes da beira-mar as cadeiras já
estão viradas de pernas para o ar sobre as mesas. Telavive, final de
1984. Eu estou no pontão. Só restam três pescadores. Os outros
fartaram-se e foram para casa. E tu estás tão escura, sempre em
movimento. E tão desperta, sinto-o. Sinto-te perfeitamente. Diante de
ti, a cidade contrai-se subitamente de medo. Torna-se evidente, uma
evidência quase dolorosa, que não passa de uma ilha que não teve a
coragem de ser ilha. 

Tive um filho. Dez meses depois de ter voltado de Narwia, nasceu o
meu filho. Precisamente quando Ruth parou os tratamentos, o milagre
aconteceu. Chamámos-lhe Yariv, um nome de que sempre gostei.
Muito israelita. Procurei ser um bom pai. Tentei realmente, mas à
partida sabia que não tinha qualquer hipótese. Sempre soube que as
relações pais-filhos são difíceis, mas não sabia a que ponto. Ou são
parecidos de mais connosco ou demasiado diferentes. E o fardo das
expectativas, de que fosse como eu, não, por que carga de água, que
fosse como Ruth. O contrário de mim. Saudável, sem problemas,
honesto e forte. Mas o mais surpreendente é que ele não se parece com
nenhum de nós. Se herdou algo de Ruth, foram só os aspetos
negativos. É uma criança aflitivamente lenta, muito gorda, com uma
expressão tímida e desajeitada. Na companhia das outras crianças é
completamente impotente, como uma pomba gorda entre pardais
vivos. Só comigo é que ele sabe teimar e fazer de herói. No princípio,
não era assim. Algo se deteriorou pelo caminho. Observo-o a brincar
sozinho num canto da creche e tenho vontade de gritar. Imagino-o
daqui a trinta anos: um homem grande, hesitante, com a expressão
levemente ofendida que os obesos frequentemente têm, de pé,
desconcertado e perdido entre os antigos amigos do jardim-infantil.
Ruth ri-se dos meus receios. Está a passar uma fase difícil, diz ela, é
uma criança maravilhosa. Daqui a seis meses nem o vais reconhecer.
Vai acostumar-se ao jardim-infantil e às crianças, e mesmo que fique
assim, solitário, continuarei a amá-lo porque ele é o meu tipo de
homem, ah, ah. Mas, de facto, ela também é obrigada a reconhecer
nele alguns traços de carácter desagradáveis. Que é resmungão,
exigente e medroso. Quando escrevo em casa, trepa para cima de mim
e não me deixa escrever uma única palavra. «Sabes o que o papá está a



escrever?», pergunta-lhe Ruth – passou o dia a tentar separar-nos – e
ele, com um egocentrismo infantil irritante: «O papá escreve Yariv.» É
uma boa piada, sem dúvida, mas eu sei que ele bem queria que eu
estivesse o dia inteiro a bater o nome dele à máquina. E Ruth, que o
ouve, acha graça e diz-me, tenta comportar-te como um adulto,
Momik. E não o ataques com tanta força. Apesar de tudo, há uma
ligeira diferença de idade entre vocês os dois. E quando eu respondo
que não é de todo uma questão de idade, e que é preciso começar a
educá-lo desde já para a guerra, começam as discussões. Já lhe tinha
dito uma vez, antes do nascimento de Yariv, que, se me nascesse um
filho, a primeira coisa que faria todas as manhãs seria dar-lhe um par
de estaladas. Assim, sem razão. Para ele aprender que não há justiça no
mundo. Que há apenas guerra. Foi quando começámos a andar juntos.
Tínhamos dezasseis anos. Depois, durante anos, pensei que era uma
ideia infantil e estúpida, mas quando Yariv nasceu achei que não era
assim tão estúpida. Ruth respondera-me, há de chegar o dia em que ele
te dará uma estalada de volta, e o que é que sentirás então? Respondi
que me sentiria maravilhosamente bem. Que saberia que tinha
preparado o meu filho para a vida. Ela disse, mas talvez ele não goste
muito de ti. Gostar? Ri maldosamente, eu prefiro um filho vivo a um
filho amante. E ela, estás a vingar-te nele pelo que não recebeste em
casa, Momik. Aquele comentário infame que ela nunca devia ter dito
pôs-me fora de mim, porque justamente eu recebi dos meus pais o
saber sobreviver a todo o custo, que não se aprende na escola, e que
não pode ser formulado na língua elegante dos eruditos pais de Ruth,
que nunca na vida conheceram o verdadeiro perigo, um saber que só
pode ser transmitido em silêncio, por contrações suspeitas dos cantos
da boca e dos olhos, uma substância concentrada que passa através do
cordão umbilical e é lentamente decifrada ao longo de décadas de uma
vida: mantém-te sempre no meio da fila. Não reveles mais do que o
necessário. Lembra-te de que as aparências iludem. Faz o possível por
não parecer demasiado feliz. Não digas «eu» tão livremente. E, em
geral, procura safar-te de tudo sem cicatrizes inúteis. Não esperes mais
do que isso. 

É noite. Yariv já está a dormir e eu vou contemplá-lo. Está deitado
de costas. Sinto arrepios de ternura pela coluna vertebral acima.
«Também sentes formigueiros?», pergunta baixinho Ruth, e o seu rosto



enche o quarto de felicidade. Quero dizer-lhe alguma coisa simpática,
que lhe dê prazer, que lhe mostre que eu também gosto dele, mas sinto
de repente um nó na garganta. «É bom que ele consiga dormir com
barulho», digo eu por fim, «talvez um dia tenha de dormir com tanques
a passar nas ruas. Ou de pé, a marchar na neve. Ou em celas
apinhadas, com dez no mesmo colchão. Talvez em…» «Para com
isso», diz Ruth e sai do quarto. 

Estou sempre a examiná-lo. É mais alto e forte do que a maioria das
crianças da idade dele, o que é bom, mas tem medo delas. Tem medo
de tudo. Tenho de subir com ele ao escorrega, porque não dá um passo
sozinho. Volto a descer e deixo-o lá em cima a chorar de medo. Uma
boa alma vem explicar-me que ele está com medo. Faço-lhe um sorriso
angélico e frio e explico-lhe que, nas florestas, as crianças da idade
dele já serviam de sentinelas e ficavam horas em cima de árvores a
vigiar. A alma sensível recuou, horrorizada. Quero ver o filho dela,
quando chegar a altura. As outras mães sentadas no banco param de
conversar e olham para mim e para o pequeno idiota que continua em
cima do escorrega a berrar. Acendo um cigarro e observo-o. Se alguma
vez nos encontrássemos escondidos num bunker com os inimigos a
perseguir-nos, como é que o calaria? Não teria escolha, penso. Espero
apenas ser capaz de lhe ensinar a fazer-me o mesmo se me tornar um
fardo para ele. Anda daí, medricas, digo em voz alta com uma aparente
calma, apagando o cigarro na sola do sapato e subindo para o ajudar a
descer. Mas, quando a sua boca molhada se cola ao meu pescoço a
tremer com soluços desesperados, sinto o pêndulo da humilhação
infantil deslocar-se do seu coração para o meu com tanta força que
quase me atira do escadote abaixo. Perdoa-me, meu filho, digo-lhe
para mim próprio, perdoa-me por tudo, sê mais inteligente e mais
paciente do que eu, porque eu não tenho forças, não me ensinaram a
amar. Sê forte para conseguires suportar-me, ama-me. E para de chorar
como uma miúda, segredo-lhe em voz alta. 

Acabaram-se os momentos de ternura. Ruth sabe brincar com ele.
Eu quero sobretudo ensiná-lo. Prepará-lo. Não esbanjar os anos
preciosos em que o cérebro está mais desperto e recetivo. Ruth gosta
muito de brincar com ele. Desenha-lhe carros e modela figuras em
plasticina. Quando brincam juntos, as suas vozes doces confundem-se.
Eu ensino-lhe a ler os números. Ela derrete-se toda quando ele comete



um erro e diz por exemplo: «O pai e a mãe está bons.» Eu acho graça,
mas corrijo. Não há tempo para erros. Ele está de pé em cima da nossa
cama e segue com o olhar uma mosca que está pousada na janela, de
repente estende a mão, apanha-a por acaso e esmaga-a com força.
Depois olha para a mão, surpreendido, e pergunta porque é que a
mosca não voa. Ruth, um pouco tensa, diz-lhe que a mosca está a
dormir, e olha para mim. Eu digo-lhe a verdade. E explico. «Mataste-
a», repete Yariv depois de mim, saboreando a nova palavra na sua boca
fresca e terna. Sinto a minha cabeça ficar vazia. Devia estar contente,
mas de facto não há nada para estar contente. Nada por que esperar. 

«Faz um pequeno esforço com ele», diz ela à noite, com os olhos
pregados no teto. «Podes causar um prejuízo a longo prazo. Seria uma
pena.» Eu grito dentro de mim, não me deixes continuar a destruí-lo.
Manda-me embora daqui. Dá-me um ultimato que eu seja obrigado a
aceitar. Mas respondo-lhe que a história que estou a escrever, a que o
avô Anshel contava ao alemão Neigel, deve estar a influenciar-me
bastante. A história, e todas as leituras sobre o assunto, e tudo o que
isso desperta em mim. Ruth conhece-me bem de mais para me propor
que deixe de a escrever. De qualquer maneira, nunca proporia uma
coisa semelhante: quando muito, sugeriria. Evocaria a possibilidade da
maneira mais subtil. Ruth acha que todos temos grandes poderes que
nos escapam, e que devemos agir com grande prudência nas nossas
relações com os outros, para não destruir alguma coisa, para não os
ferir com os nossos conselhos que podem ser errados e destrutivos, e
com as nossas tentativas para os influenciar. É tão madura. Mas porque
é que tudo o que ela faz me parece tão trabalhoso? Estamos deitados
na cama a falar sobre a diferença entre escrever um poema ou um
romance. «Um poema é como um namoro», diz ela, sorrindo no
escuro, «e um romance é mais como o casamento: vive-se com as
personagens muito tempo após o amor e o desejo do início se terem
apagado.» É estranho que ela tenha dito tal coisa. Nem parece dela. Eu
sou o único que diz coisas maldosas aqui em casa. Por qualquer razão
conseguiu assustar-me por um momento. «Um romance», digo-lhe em
voz baixa, «é como um casamento: duas pessoas que se amam e se
magoam um ao outro, pois quem hão de magoar?» 

Calamo-nos. Procuro lembrar-me se ela trancou o fecho de baixo da
porta de entrada. Se lhe perguntar, ela enerva-se. Provavelmente fê-lo.



Mais vale acreditar que sim e deixar de me preocupar com o assunto.
Às vezes digo-lhe que tenho vontade de fazer as malas e de ir viver
para outro lado. De recomeçar tudo. Sem passado. Só nós os dois. «E
Yariv», lembra-me ela, acrescentando que é tarde de mais para fugir, e
que este é o nosso último porto. «Oh», respondo eu, «que frase tão
estúpida, “último porto” é coisa que não existe. É impossível ligar-se
de forma definitiva a um lugar ou a uma pessoa.» «Para onde quer que
vás, Momik, não encontrarás repouso. Não são os lugares que temes,
mas as pessoas.» A sua voz tão agradável, tão calma, o que é que lhe
aconteceu de repente? «Tens medo de toda a gente. O que é que vês
em nós, Momik? O que pode haver de pior que o que já conhecemos?»
E eu: «Não sei. Não tenho forças para essas perguntas todas.» Neste
momento, devia ter-lhe perguntado se fechara também em baixo. Perdi
a oportunidade. Em geral ela fá-lo, quando se vem deitar, depois de
fechar a torneira do gás. Um momento: será que fechou o gás esta
noite? De repente, estou novamente a falar sobre o Holocausto, sem
sequer saber como voltei a ele. De qualquer maneira, volto sempre a
ele. Sou o pombo-correio do Holocausto. E pela milésima vez, numa
voz sem grande convicção, pergunto a Ruth: «Como é possível, diz-
me, como é possível continuar a viver depois de ter visto aquilo de que
o ser humano é capaz?» «Há pessoas que são capazes de amar», diz-
me ela por fim (com uma certa impaciência). «E que tiram do
Holocausto uma conclusão precisamente oposta. Porque há duas
conclusões a que podemos chegar, não é? E o Holocausto justifica
esses dois pontos de vista totalmente diferentes. E há pessoas que
amam e sentem compaixão e fazem o bem, sem qualquer relação com
o Holocausto. Sem estar sempre a pensar nisso. Porque talvez fosse um
erro. Porque não pensar nisso assim, Momik?» «Porque tu própria já
não acreditas nisso.» «E evidente. Vivo contigo há anos e a tua forma
de ver o mundo influencia-me. É mais fácil uma pessoa tornar-se como
tu do que permanecer como eu. Não gosto de mim quando dou por
mim a pensar como tu. Tenho de lutar contra ti.» «Sabes que eu tenho
razão. Mesmo que digas que há pessoas que pensam de forma
diferente e que vivem bem com isso, não consegues consolar-me. Eu
faço parte dos infortunados que só veem o que se passa nos bastidores
da vida. E o esqueleto por baixo da pele.» «E o que é que se vê aí?
Diabos, o que é que vês que nós não saibamos?! O que é nos trazes de



novo?» (Está a ficar cada vez mais zangada. É raro eu conseguir pô-la
fora de si.) «Não trago nada de novo. É sempre a mesma coisa: pessoas
sempre a matarem-se umas às outras. Só que o processo é apresentado
em câmara lenta, com delicadeza e arte, e por isso não é tão chocante.
Toda a gente assassina toda a gente. A máquina de extermínio sofreu
algumas alterações, passou à clandestinidade, mas eu estou sempre a
ouvir o ruído do seu motor. Estou a preparar-me, Ruthy. Sabes bem.»
«Disse-me este dedo», diz ela sorrindo. «Ri-te à vontade. Um dia ainda
nos encontraremos todos outra vez nos vagões. Mas eu, contrariamente
a vocês, não ficarei surpreendido ou humilhado. Nem sofrerei com as
separações e as despedidas. Não lamentarei nada do que ficou para
trás.» «Já sei. Por acaso o meu marido é o poeta que escreveu O Ciclo
dos Objetos que deu muito que falar. Leste?» «Folheei.» «O meu
marido nunca me deixa oferecer-lhe prendas de aniversário, e detesta
todas as cerimónias que evoquem minimamente algo de permanente,
sim, conheço bem o homem.» «Não quero ter laços que me prendam.»
«E as pessoas, Momik?» « Idem .» «Mesmo Yariv e eu?» Cala-te,
estúpido. Mente e diz-lhe que te queres ver livre dos outros, mas não
dela. Porque sem ela, sem a sua fé e inocência, a tua vida não tem
sentido. «Sim, mesmo tu e Yariv. É possível que eu não possa suportar
a vossa falta, mas gostaria de pensar que sou suficientemente forte
para o conseguir. Ficaria muito desiludido comigo próprio se na hora
da despedida não conseguisse suportar a dor.» Ruth fica calada. Depois
diz vivamente: «Se acreditasse numa única palavra do que acabaste de
dizer, levantava-me já e partia. Mas já ouço isso há quase vinte anos,
desde que nos conhecemos, de facto. Às vezes, há períodos em que te
tornas mais adulto e em que vês as coisas de forma diferente. Penso
que falas assim por medo, meu amor.» «Poupa-me o “meu amor”, está
bem? Não estamos num melodrama turco.» O seu sorriso de dentes
alvos brilha no escuro. São quatro voltas na fechadura de baixo. Agora
tenho a certeza de que só ouvi duas. Sinto o seu sorriso a pairar no
quarto. A boca é a coisa mais bonita do seu rosto um pouco abatatado.
Tem uma pele avermelhada e está sempre um pouco irritada na zona
das narinas e debaixo dos olhos. Quando começámos a andar juntos no
liceu, riam de nós nas nossas costas. Não éramos o par mais bonito da
aula, longe disso. Punham-nos alcunhas cruéis e humilhantes. Eu não
conseguia impedir-me de reagir àquela troça de maneira bastante feia,



mas Ruth, com inteligência e serenidade, conduzia-nos para onde o
que contava éramos nós os dois, e não o que diziam os outros. Mas às
vezes ainda ouço o eco dos sarcasmos deles. E Ruth acrescenta: «Já te
conheço bastante bem. Estamos juntos para o bem e para o mal há
montes de anos. Leio os poemas que escreves, mesmo os que não
publicaste por medo que prejudicasse a tua imagem de jovem poeta
rebelde. Conheço-te desde que começaste a fazer a barba, tinhas uma
mecha de cabelo que hoje já não tens. Vejo-te dormir e rir, quando
estás zangado ou calmo, quando estás triste e quando te vens dentro de
mim. Há um milhão de noites que dormimos juntos, lado a lado, como
duas colheres. Ou, por vezes, como duas facas. Quando tens sede à
noite, trago-te água na minha boca. Sei como gostas de beijar e como
detestas que eu me abrace a ti em público. Sei imensas coisas sobre ti.
Não tudo, mas muito. As coisas que sei são muito importantes para
mim. Como para ti são importantes os livros e as personagens sobre as
quais escreves. A nossa vida a dois – e agora com Yariv – é a obra
modesta que eu escrevo dia a dia, hora a hora. Nada de imenso ou
audacioso. Nem muito original. Milhões de homens e mulheres o
fizeram antes de mim, e certamente melhor do que eu. Mas é a minha
vida e eu vivo-a com todas as minhas forças e a minha vontade. Não,
agora deixa-me falar. Vi bem como ficaste feliz quando começou a
história com Ayala. Magoou-me imenso. Sofri muito. Mas, apesar da
humilhação e do ódio que sentia por ti, dizia para mim própria às vezes
(quando conseguia acalmar-me e pensar) que uma capacidade de amar
como a tua, mesmo profundamente enterrada, acaba sempre por vir ao
de cima. E estava disposta a esperar. Não por causa da síndroma de
Solveg, como lhe chamaste então, mas por puro egoísmo.» «E se outra
mulher colher os frutos – desculpa-me a expressão?» «Bom, talvez
isso possa acontecer. Mas será apenas por pouco tempo. Sei-o.» «O
que é que tu sabes?» «Que precisamos demasiado um do outro.
Mesmo que não o reconheças, porque és um porco chauvinista e
infantil. És mesmo imaturo, um verdadeiro adolescente. A sério, é
verdade que somos muito diferentes um do outro, mas queremos as
mesmas coisas. As nossas vias para lá chegarmos é que são diferentes.
Somos como duas chaves diferentes que abrem o mesmo cofre.
Desculpa-me se falo tão bem. O meu marido é poeta, e agora é
também um pouco escritor.» «A propósito, fechaste bem a porta?» «A



fechadura de baixo também, podes ficar descansado.» Calo-me
(esqueci-me de perguntar sobre o gás!). O amor nunca sai vencedor,
respondo-lhe no meu coração. Só nos romances é que os escritores se
sentem obrigados, forçados mesmo, a fazê-lo triunfar no fim. Mas na
vida não é assim. O amante deixa friamente o leito da apaixonada
atingida por uma doença contagiosa. Raros são os que se suicidam
com o par agonizante. A corrente forte e despótica da vida separa-nos.
Leva-nos para longe, por estupidez e egoísmo, como animais. O amor
nunca sai vencedor. Ruth aproxima-se de mim. Começa a acariciar-me,
mas eu continuo um pouco distante. «Preciso de falar mais um pouco
antes, está bem?» «Está bem», Ruth suspira e sorri, «devia ter casado
com o campónio caucasiano que andava atrás de mim e queria
comprar-me por sete camelos: com ele não precisaria de tantos
falatórios antes.» 

«Sabes, para mim a coisa mais terrível no Holocausto foi o
apagamento da individualidade humana. A singularidade de uma
pessoa, os pensamentos, o carácter, a biografia, os amores, as doenças
e os segredos não significavam nada. O ser humano foi degradado ao
nível mais baixo da existência, reduzido a carne e sangue. Isso
enlouquece-me. Foi precisamente por isso que escrevi Bruno .» «E
Bruno ensinou-te a lutar contra esse apagamento?» «Sim. De uma
forma hipotética, sim, ainda que não me tenha resolvido nada na vida
quotidiana. Bruno é um belo sonho. E mais do que isso: as coisas que
ele me revelou assustaram-me, despertaram em mim uma grande
resistência, que também sinto agora que estou embrenhado na história
de Wasserman e do alemão. Sinto que tenho de me proteger do que ele
me revelou. E estou a lutar um pouco contra ele também.» «É contra ti
que estás a lutar.» 

«Talvez. Talvez. Mas não me posso impedir. Escuta. Não sorrias.
Ouço o teu riso no escuro. Quero estar preparado para a próxima vez
que isso nos acontecer. Não apenas para poder separar-me dos outros
sem sofrer muito, mas para poder separar-me de mim próprio também.
Queria ser capaz de apagar em mim tudo o que me possa causar um
sofrimento insuportável se for aniquilado ou degradado. É impossível,
sei-o bem, mas às vezes planeio-o etapa a etapa. Anular todos os meus
traços, os meus desejos e paixões, e os meus dons também – imagina
só o feito sobre-humano que isso não seria: ganharia o Prémio Nobel



da física humana, que dizes?» «Horroroso.» «Não, a sério: vou muito
simplesmente mergulhar na morte sem sofrer nada. Sem dor nem
humilhação. E sem qualquer desapontamento. Eu…» «Já estarás morto
à partida. Com tantas defesas contra as pessoas nunca poderás ter
prazer com elas. O ódio e a suspeita não te darão tréguas. Viverás pela
espada. Convencer-te-ás cada vez mais que todos os outros são como
tu, visto que é a única coisa que conheces. E as pessoas que pensam
como tu matar-se-ão umas às outras sem escrúpulos, porque a vida e a
morte não têm para elas nenhum valor. Estás a descrever-me um
universo de mortos, Momik.» «Estás a exagerar, como de costume.
Mas talvez eu tente viver nesse mundo. A alternativa também não é
sempre muito fácil para mim.» «Estás a falar da vida que levas aqui?
Esta vida normal e simples?» «Simples, é isso. Demasiado simples.»
«E a escrita não te ajuda? Dizes sempre que é o que te salva.» «Não.
Estou bloqueado. Wasserman traiu-me. Introduziu um bebé na
história.» «Então talvez valha a pena eliminar o bebé.» «Não, não. Se
o bebé lá está, deve ser por alguma razão. Sabes como eu escrevo.
Parece-me que estou sempre a citar alguém. Mas, desta vez, já não
tenho forças. E não percebo o que aquele bebé quer de mim. Já tenho
dificuldade com o meu. Nos últimos tempos, só me acontecem coisas
desagradáveis. Até tenho medo de falar. Às vezes nem tenho força para
passar de um minuto ao outro. As pessoas despertam-me ódio. Não se
trata da minha desconfiança habitual, mas de verdadeiro ódio. Não
tenho coragem para me confrontar com a vida delas. Ando na rua e
afogo-me na corrente da vida delas. As lágrimas, por exemplo.»
«Perdão.» «Olho para os rostos, e sei que um décimo de milímetro
debaixo da pele, na glândula lacrimal, estão alojadas as lágrimas.» «As
pessoas não choram tão facilmente.» «Mas as lágrimas estão lá. Às
vezes, quando o autocarro para de repente numa rua, imagino as
lágrimas a chocalharem. Todo o choro que ficou lá dentro. E a dor. E a
assustadora fragilidade do nosso corpo. E os nossos desejos e prazeres.
Que carga tão perigosa para um corpo tão pequeno. Como enfrentá-la?
Compreendes o que te estou a dizer? Não digas nada. Não me
respondas. Sinto que já não tenho ânimo para compreender a vida de
um único ser humano. Se não fosse a história do avô Anshel, voltava
aos meus poemas-objeto.» «Fica sabendo que eu gosto muito de ti.»
«Apesar disto tudo?», perguntei com um ar infeliz e uma réstia de



esperança. «Talvez precisamente por causa disso.» «Eu também gosto
de ti, mesmo se por vezes me pões louco com a tua ingenuidade
jesuítica.» «Sabes muito bem que não se trata de ingenuidade. Como é
que ainda podia ser ingénua vivendo contigo? É uma escolha. E além
disso – podes sempre castigar-me: quando a debandada geral começar
e eu estiver aqui com dois bebés e mais um no ventre, podes fugir
sozinho, e eu não poderei dizer que não me preveniste.» «Combinado,
digo eu. Fechaste o gás?» «Acho que sim. Mas que importância tem
isso? Agora vem a mim. Confessa que te mereci bem esta noite.» Viro-
me para ela, os nossos rostos tocam-se suavemente no escuro, só os
rostos, lentamente, reconciliados, como a reler velhas cartas, depois
entrincheiro-me dentro dela com toda a força, e por momentos tenho
paz, um abrigo, alguém em quem posso tocar e de quem não tenho
medo, e movemo-nos juntos cuidadosamente, para manter a ternura,
subindo e descendo como uma caravana comprida e cansada, mas,
quando Ruth me morde os lábios e estremece, eu regresso ao país árido
e sem amor, cujas imagens vejo desfilar no ecrã gasto do meu cérebro.
Imagens da espécie humana. E quando me venho, lembro-me de fazer
os ruídos adequados, apesar de não sentir verdadeiro prazer há
semanas. Não tem importância nenhuma. Como cuspir. 

A vida arrastava-se. Eu tornara-me uma carapaça vazia. Mesmo os
raros canais em que, outrora, havia uma qualquer comunicação com
outros, estavam cortados. Por essa altura, parei de escrever a história
do avô Anshel e comecei a dedicar-me a outro projeto: coligir dados
para uma Enciclopédia do Holocausto para a juventude. A primeira no
seu género, para evitar que as nossas crianças tenham de o inventar ou
recriar nos seus pesadelos. Já tinha uma lista de cerca de duzentas
entradas importantes: criminosos e vítimas conhecidos; principais
campos de concentração; obras escritas durante e depois. Dei-me conta
de que a seleção, transcrição e redação dos dados me aliviava. 

Tive de abandonar a ideia por não encontrar ninguém que
financiasse o projeto. Não tenho jeito para me autopromover. Acabo
sempre por me enervar e gritar e pedem-me que abandone os locais.
Em casa também me tornei insuportável e não conseguia evitá-lo.
Estava muito mal. Ruth foi procurar Ayala e falaram as duas durante
quatro horas seguidas. Imagino que tenham chegado à conclusão do
que seria melhor para mim. Isso chateou-me: ambas recusaram dizer-



me sobre o que tinham falado. Como se eu fosse uma criança.
Precisamente nessa altura (porque é que acontece tudo ao mesmo
tempo?), a esclerose da minha mãe agravou-se. Não consegui ir com
ela ao hospital para todas aquelas análises repugnantes. Sentia-me
incapaz de a acompanhar. Foi Ruth quem o fez. Pensava cinicamente
que a minha mãe também nunca se tinha ocupado do avô Anshel, e
que não fora capaz de tocar no pai quando ele estava a morrer, e agora
era a vez dela. A doença – como um animal de presa – isolara o animal
mais fraco do rebanho e encurralara-o: os outros continuaram a correr
em frente com o olhar fixo no horizonte. É a ordem das coisas, disse
para mim próprio, mas não estava a ser sincero: tinha medo que lhe
acontecesse alguma coisa, medo do que me poderia acontecer quando
ela já não fosse deste mundo. Nos últimos anos deixara de ter
paciência para ela. Começava a enervar-me ao fim de cinco minutos de
conversa com ela. Tudo o que ela dizia, as suas opiniões primitivas, as
suas desconfianças, davam comigo em louco. Mas agora que pensava
que podia perdê-la, sentia-me cheio de angústia e remorso e de um
sentimento de perda e de injustiça. 

Os médicos deram alta à minha mãe, dizendo que tudo iria correr
bem, dando-nos assim a entender que não havia mais nada a fazer.
Sugeriram que ela viesse morar connosco. Desta vez Ruth opôs-se.
Disse que nós próprios estávamos numa situação tão difícil que ela mal
conseguia tratar de mim e de Yariv. Então reconheces, gritei
apavorado, mas ao mesmo tempo com uma alegria maldosa,
reconheces que é tudo precisamente como eu disse: que até nas
famílias reinam o oportunismo e o egoísmo. Sim, disse Ruth
calmamente, mas aqui, Momik, trata-se de um problema que se pode
resolver com dinheiro: o meu pai pode ajudar-nos, e nós vamos
arranjar uma enfermeira que fique com ela. Por favor, Momik, não
percas o sentido das proporções: não podes pensar que estamos perante
uma câmara de gás, lá porque alguém te insultou num sinal vermelho! 

Eis o que disse a minha delicada mulher. 
Estás a ficar impaciente. Finalmente começas a reagir: sopras, bufas

e cospes em todas as direções. Deves estar a pensar que eu estou a
prolongar a história interminavelmente, que me agarro aos detalhes por
aversão à história em si. Não deves ser tão severa comigo. Mas que te



importa? Tenho a certeza de que não queres saber: tu também te
proteges da dor dos outros. Não é para isso que existem os diques? 

E um belo dia, bateram à porta, e Ayala entrou. Veranil como
sempre, com os cabelos revoltos, espalhando cheiros de mar e de
bronzeadores. Ruth recebeu-a com um sorriso ligeiramente crispado. E
ótimo teres vindo. Tocaram-se. Fui para o quarto e deitei-me na cama.
Tinha uma dor de cabeça enorme. Elas ficaram sentadas na cozinha, a
sussurrar, como a minha mãe costumava fazer em iídiche com a avó
Henny, quando queria dizer mal do pai. Mais tarde, ouvi Ayala
aproximar-se, virei-me sobre a barriga e fechei os olhos. Ayala disse:
«Levanta-te e para de te compadeceres de ti próprio. Se queres
realmente ultrapassar isso, começa por fazer um esforço. Não
envenenes a vida à tua volta. Não mereces que sejam simpáticos
contigo.» Falava calmamente, como de costume, com um leve
desprezo que me dava a volta ao estômago. «Pensámos que devias
alugar um quarto», disse Ruth, afastando-se da porta. «Podes ficar lá
sozinho, tranquilo, a escrever. Sem desculpas. Não podes continuar a
torturar as pessoas à tua volta. A Segunda Guerra Mundial só durou
seis anos, mas em ti já dura há trinta e cinco. Basta.» 

Olhei para ambas, juntas na entrada como duas lindas peças de
mosaico. Dei comigo a desejar que elas se aproximassem e se
metessem na cama comigo. Porque não? Não seria a primeira vez. Que
mais pode alguém desejar para além do contacto físico? Há tantas
coisas que um homem pode resolver com uma mulher. Qualquer
mulher. O importante é ter uma mulher por baixo. Não foi para isso
que elas foram criadas? Olhei para elas, e brinquei com os elementos
do mosaico: os seios redondos e pesados de Ayala no torso esguio de
Ruth. Nada mau. Era bom que fosse possível. Ayala usa sempre
biquínis minúsculos de renda e Ruth cuecas à antiga. Há alguns anos
estive tentado a pedir-lhe que comprasse cuecas mais sexy , mas pensei
no olhar que ela me deitaria. Era indigno dela excitar-me dessa
maneira. Esse aspeto foi sempre um ponto fraco nas nossas relações:
não sei por que razão, mas ficámos sempre como dois liceais de
dezasseis anos. Temo que já não tenha remédio. Fixei o meu olhar
concupiscente em Ayala. Mas não se passou nada: nem cântaro, nem
morangos. Tinha perdido todo o meu encanto. Estava condenado à



prisão perpétua segundo a lei de Zenão. Ayala disse: «Tens de decidir.
Já.» 

Elas tinham razão, como de costume. As mulheres são sempre mais
perspicazes. Encolhi-me na cama e pus-me a refletir. Tive um
momento excecional de lucidez. Compreendi que, quase sempre na
minha vida, decidia por exclusão. É uma espécie de deformação. Sei
sempre muito bem o que não quero fazer, o que me assusta e faz
recuar. E assim, por um processo de eliminação, negação, contradição
e conflito, um outro ser nasceu em mim, um ser que me é estranho e de
quem não gosto. Fez-se-me luz instantaneamente: era prisioneiro de
mim próprio. Como é que uma coisa semelhante podia ter acontecido a
alguém tão consciente de si próprio como eu, alguém que é o seu
próprio crítico mais severo? Como é que um erro destes se produziu?
Afastei o cobertor. Levantei-me, peguei no telefone e marquei o
número de casa, esperando que fosse a minha mãe a responder e não a
enfermeira. 

Foi a minha mãe que respondeu. Disse «Alô». Só quem a ouviu
dizer isto pode compreender. O medo na sua voz. A derrota a que ela
se resigna no momento em que o telefone começa a tocar. Alô,
catástrofe, vem, cai-me em cima, há anos que te espero. Já não tenho
forças para esperar mais. Vem, mundo, realiza-te, bate-me, às vezes o
golpe é menos intolerável do que a espera. Alô. 

Escutei várias vezes o seu alô, que se ia tornando cada vez mais
agudo e apavorado. Lembrei-me do pânico dela e do pai quando
batiam à porta (uma vez por ano), e das discussões em voz baixa para
saber quem iria abrir. Escutei. Até tinham medo de estar comigo e
faziam os possíveis para não se demorarem demasiado junto desta
fantástica e decerto ilusória encarnação de todas as suas esperanças.
Alô, alô, alô, mãe, sou eu a criança que vocês desejaram amar com
todas as vossas forças, com alegria e simplicidade, a criança que vocês
mantiveram à distância para não provocar o Destino. Alô. Desliguei.
Disse a Ruth e a Ayala que tinham razão. Supliquei-lhes que não me
deixassem, acrescentando que ia fazer todos os possíveis para me
libertar daquilo. Nessa mesma semana Ruth foi comigo a Telavive para
alugar um quarto. Um quarto sem telefone. Queria estar longe e
cortado de tudo. E, em Telavive, havia sempre a possibilidade que
Ayala viesse passar uma noite comigo. Não pedia mais do que isso. Ela



não veio. Foi aí que escrevi a sexta e última versão da história que
Anshel Wasserman contou ao alemão de nome Neigel. 

 
 
Um momento. Lá vêm eles. Do extremo do pontão. Os três

pescadores, corpulentos, de bigode, a agitarem os punhos na minha
direção. Para mim? O quê… que me vá embora daqui? Mas o que é
que eu vos fiz? Dou má sorte? Eu? Estão doidos. Têm uma expressão
de raiva. Não consigo perceber o que dizem. Mas a raiva, essa,
compreendo-a bem. Não nos podemos enganar. Mas eu não saio daqui.
Estamos num país livre, não é? Ai, não me toquem, idiotas! O que é
que… Socorro! Soc… 

Eles esfregam as mãos de contentes. Cospem para cima de mim, na
água. Voltam triunfalmente para o lugar deles no extremo do pontão.
Para minha grande surpresa, a água não está nada fria. Tinha muito
mais frio lá fora. Deixo-me arrastar pelas ondas suaves. Sou uma alga.
Espero com algum receio. Desde que voltei de Narwia, não ousei
meter o pé na água. Mas o que é que se passa? Os pescadores estão a
gritar de alegria. À luz da Lua, vejo as canas deles arqueadas. De
repente – à volta das minhas ancas, uma viscosidade escorregadia.
Enrola-se e desaparece. O mar espuma à minha volta, depois acalma-
se para me acariciar e fazer rolar as ondas alegres… 

– Olá, Neuman. 
– Olá. 
– O mundo é pequeno, não é? 



 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando é que aquilo começou? – Bruno não sabia. Talvez durante o

sono, ou durante a maré diluviana no mar do Norte, perto das ilhas
Orkney. Sim, deve ter sido lá, porque, quando se dirigiam para o Sul
ao longo da costa da Escócia, as ondas de expectativa começaram a
afastá-lo com suave firmeza do seu lugar no banco do lado da costa,
transportando-o como dois carregadores de liteira ágeis e silenciosos
para longe de Yorik e de centenas de outros peixes da sua fila, para
uma nova posição no banco, onde sentiu o grande ning palpitar dentro
dele com uma grande força. 

Durante algum tempo flutuou em silêncio, tentando adaptar-se à
pulsação lenta e forte e à sensação nova e assustadora que os salmões
desconhecidos e o seu novo lugar no banco lhe causavam. Tinha de
fazer um grande esforço para controlar o tremor das barbatanas e para
se adaptar ao novo dolgan que ainda não dominava totalmente. Só
após algumas horas de natação concentrada ousou olhar para o largo e,
pela primeira vez desde que se atirara à água em Danzig, viu Leprik. 

Era o maior salmão que Bruno jamais vira. O seu comprimento era
de cerca de cento e vinte centímetros e não devia pesar menos do que
Bruno. Tinha uma cor rosada mais viva do que a dos outros peixes, e
uma mancha brilhante por cima do olho direito. Os seus movimentos
eram comedidos, mas simultaneamente vivos e vigorosos. Na ponta da



mandíbula inferior tinha uma excrescência semelhante a um corno,
dura e avermelhada, como um ponto de exclamação. Bruno engoliu em
seco e continuou a nadar. Os seus músculos começaram a contrair-se.
Escutou o ning que lhe pulsava nos ouvidos e no coração, e notou que
a sua intensidade diminuíra um pouco, como se o acompanhasse um
outro eco. Enquanto deslizava rapidamente, esvaziou-se de
pensamentos e o sentimento de existir agudizou-se como um osso
exposto numa ferida. Os peixes que o rodeavam começaram
subitamente a nadar mais devagar, e ele fez o mesmo. O banco era
percorrido por correntes estranhas. Era possível distinguir agora as
pulsações de um novo ning emitidas por outro peixe. Bruno lembrou-
se que Gorok conduzira mais de um quarto do banco à perda perto das
ilhas Shetland. Cheio de pânico, levantou a cabeça da água à procura
de Yorik. O coitadinho não se via em lado nenhum. Tentou febrilmente
identificar o peixe que procurava contestar a autoridade de Leprik. As
pulsações não vinham do lado da costa. E do lado do mar, só restava
Leprik. O que é que aquilo significava? 

O banco parou e agrupou-se em círculos. Os peixes agitavam as
guelras mais rapidamente e olhavam cegamente em frente. À volta de
Bruno e de Leprik formou-se um pequeno círculo vazio, no qual
ressoava fortemente o novo ning . Bruno viu milhares de bocas
abrirem-se e fecharem-se rapidamente e, para lá delas, uma imensidade
de barbatanas dorsais verdes espetadas. Leprik e ele ficaram lado a
lado, corpo contra corpo, e, pelo canto do olho, Bruno viu que as
linhas laterais do salmão sobressaíam muito. 

Ficou transido de medo: o novo ning emanava dele, era ele quem
estava a desafiar Leprik. Mas para quê? Não só não achava que podia
conduzir o banco melhor do que Leprik como não o desejava
minimamente! O que é que ele tinha a ver com aquilo tudo?
Espantado, virou-se para Leprik, como se quisesse explicar alguma
coisa, e Leprik também se aproximou dele. O círculo dos peixes
alargou-se um milímetro. Bruno escutava o seu ning , estupefacto: era
uma pulsação rápida e segura, que não tinha nada a ver com a batida
mórbida e selvagem que produzira Gorok. Mergulhou as orelhas na
água e escutou demoradamente. A pulsação, embora semelhante à de
Leprik, era sua. A sua voz única e verdadeira. Sentiu-se reconhecido a
Leprik: sem ele, nunca teria podido ouvir a sua pulsação. Era uma



sensação das mais irracionais, semelhante à que se sente na fração de
segundo antes de um combate de morte, mas, apesar de tudo, fora
Leprik que o acolhera no banco e o transformara num artista da sua
própria vida. Só não percebia porque é que tinham de lutar um contra o
outro… 

A água redemoinhou e abriu-se. Atiraram-se um ao outro como
imagens ao espelho. Os dois crânios chocaram, depois afastaram-se e
voltaram a chocar. O corpo flexível do peixe enrolou-se à volta do
peito e das ancas de Bruno e cravou-lhe os dentes aguçados e fortes na
carne do ombro. Bruno mergulhou com um gemido de dor, afastou
Leprik e continuou a mergulhar cada vez mais fundo, fraco e meio
inconsciente, até à zona em que a luz não penetra e os raios vermelhos
são detidos. Olhou à sua volta, horrorizado, e viu que da ferida no
ombro jorrava sangue que lhe parecia verde. O pânico salvou-o. Com
um impulso remontou à tona da água, apanhou Leprik de surpresa e
bateu-lhe com as mãos nuas nos dois lados da cabeça. Por momentos,
Leprik ficou imóvel, como se nada se tivesse passado, e depois
afundou-se na água e desapareceu. Bruno nadou em círculos,
assustado, depois mergulhou rapidamente em parafuso, mas não
conseguiu descobrir o adversário. Ofegante, voltou a subir à superfície
e viu tudo negro: Leprik estava a atacá-lo, pesado como uma baleia, e
batia-lhe no peito. Ficou sem respiração. O sangue subiu-lhe à cabeça
e cegou-o. Sem refletir, atirou-se para a frente e desatou a bater no ar e
na água às cegas. Nunca na vida lutara com ninguém, e esta erupção de
violência que jorrava de si e dominava todo o seu ser, aterrava-o. Mas
o medo pertencia ao homem Bruno, enquanto o peixe Bruno bebia o
sangue derramado na água e saciava a sua sede de vingança. Atirou-se
a Leprik várias vezes, enrodilharam-se um no outro, escorregadios e
ferozes, uma confusão de dentes afiados, de barbatanas laterais
incisivas e de fúria muda, absolutamente muda, porque Bruno também
não rompeu o silêncio e lutou sem ruído, como um peixe. Perdeu a
conta dos minutos, e o tempo corria apenas ao ritmo dos assaltos e da
dor aguda das feridas. Bruno já estava todo magoado: as mordidelas de
Leprik tinham-lhe aberto grandes feridas no peito e nos lados do
pescoço, mas notou que o grande peixe também estava ferido, que os
seus ataques eram cada vez menos precisos e que as forças vitais o iam
abandonando, e então recuou. Nesse momento, o seu olhar



desanuviou-se, e o cérebro brilhou com uma luz nacarada: estava a
lutar contra Leprik porque não podia viver no meio de uma multidão,
nem sequer uma multidão desprovida de maldade ou de ódio, e nem
mesmo ao ritmo do ning de Leprik. Mas também não queria ser o
escudeiro da morte. Leprik ainda se debatia para preservar o seu
próprio ning e cuspiu um pedaço de carne do braço de Bruno, mas este
já se afastara. Os salmões tinham-lhe aberto uma passagem larga. Não,
não queria conduzir ninguém. Ninguém tem o direito de governar os
outros. Estivera muito perto de cometer um crime. Recuou
rapidamente. O seu ning só era bom para um banco constituído por um
único indivíduo. A linguagem singular e secreta do seu corpo só a ele
pertencia. Só assim ele podia dizer «eu», sem o eco vazio e oco do
«nós». Bruno saiu do círculo dos peixes e parou um instante,
respirando com dificuldade, no exterior do banco. Eles viraram-se e
olharam para ele sem expressão. Ficaram assim um bom momento.
Entretanto, Leprik recuperara algum vigor. A intensidade do seu ning
reforçou-se e acabou por atingir Bruno, sem o penetrar. O banco de
peixes pôs-se lentamente em marcha, sem ele, e, pela última vez,
apoderou-se de Bruno o antigo medo. Mas era apenas a força do
hábito. 

O banco afastou-se. Durante várias horas, desfilaram diante dele
dezenas de milhares de peixes, a nadar lentamente, e ele esperou sem
se mexer. Conseguiu distinguir apenas Yorik, mas, ao fim de alguns
minutos, deixou de os ver como peixes para passar a vê-los como
células do corpo gigante e complexo de que ele se dissociara: o seu
corpo anterior. Todos os seus bens, a sua vida e as recordações, os
restos do que fora. Esperou ainda uma hora após o último ter passado,
mergulhado nos seus pensamentos e na tristeza pela despedida ao seu
antigo eu. A partir de agora, tudo o que fizesse, pensasse ou criasse,
pertencer-lhe-ia de direito. Ao longe, no horizonte, viam-se as últimas
barbatanas espetadas. Brevemente chegarão às quedas-d’água do rio
Spey. Saltarão três ou quatro metros acima da corrente espumejante,
cairão na água e voltarão a saltar, outra e outra vez. Os que conseguem
ultrapassar as quedas chegarão exaustos ao riacho onde há anos
nasceram. Durante alguns dias, descansarão apertados uns contra os
outros, mortos de cansaço, enfraquecidos, no limite das suas forças.
Em cima pairarão já as aves de rapina. A sombra dos peixes escurecerá



a água. Ao fim de alguns dias crescer-lhes-ão excrescências e dentes
suplementares, e começarão os combates sangrentos pelas fêmeas e
pelo território. Os sobreviventes fecundarão os ovos e morrerão
imediatamente a seguir. Bruno já sabia: o fraco Yorik não conseguirá
passar as quedas. Leprik passará, mas ficará tão esgotado que não
conseguirá resistir aos combates com os machos mais fortes do que
ele. Em poucas horas, o Spey ficará cheio dos seus cadáveres
mutilados. A crueldade da viagem deixará nos seus corpos um estigma
mortal. As aves de rapina arrancarão todo o traço de carne. 

Bruno ficou só. O velho tubarão que seguia o banco parou no meio
do caminho. Olhou para os milhares de peixes que se afastavam
deixando para trás esta criatura estranha que exalava um cheiro a
sangue e parecia ser uma presa fácil. Decidiu aproveitar a ocasião,
mergulhou e desapareceu. Uma corrida rápida em direção a Bruno, que
não deu por nada. 

Mas eis que aconteceu uma coisa estranha: uma coisa difícil de
explicar e que provocou um grande embaraço entre os biógrafos do
mar e os bibliotecários arquivistas da história líquida: subitamente, e
sem qualquer razão aparente, o tubarão foi projetado para cima, como
um peixe voador gigante, a bater as barbatanas, impotente e ridículo, e
a bufar pelo focinho grotesco em forma de cabeça de martelo, e foi
cair mais longe, muito longe, no seu posto habitual, na cauda do
grande banco. 

O mar agitou-se durante mais uns instantes. Bruno pensou ter
ouvido um ruído estranho, uma espécie de bater de palmas, como o
que se ouve quando se atira um intruso impertinente pelas escadas
abaixo; perto do local onde o tubarão fora projetado ao ar, as ondinhas
ouviram, com uma certa surpresa, um som que parecia uma praga
enfurecida e particularmente grosseira, mas preferiram acreditar que
não saíra da boca da sua delicada ama. Chocaram umas contra as
outras com um abandono alegre e inofensivo, contaram as diferentes
versões de como o tubarão fora cuspido e falaram entusiasticamente
dos antigos barcos a vapor, da navegação orientada pelo voo dos
pássaros, dos diversos remédios contra o enjoo… em resumo,
mudaram de assunto. 

– Bem contado, Neuman. 
– Faço o possível. 



– À exceção da praga no fim. Sabes bem que eu não falo assim. 
– Mas foi o tubarão que praguejou! 
– Ele? Mas ele mal consegue nadar… É verdade. Agora me lembro.

Os tubarões-martelo são conhecidos pelas suas pragas horrorosas. 
E após alguns minutos de silêncio: 
– És simpático. Mudaste desde que eu te conheço. 
– Queres ouvir o resto da minha história? 
– Não mudaste. 
– Por favor… 
– Conta, conta lá. Não te incomodes. Eu, de qualquer maneira, não

te ouço… um momento! Esqueceste! Esqueceste o mais importante! 
– Eu? O que é que esqu… 
– Bruno! As feridas! Lembras-te? Por favor, por favor, tens de te

lem… 
– É óbvio. Como poderia ter esquecido? Tens razão. Escuta. 
 
 
Bruno nadava lentamente nas águas do mar do Norte. Este

pertencia-lhe inteiramente de horizonte a horizonte, mas ele não o
sabia. Sarou-lhe as feridas. Nos seus laboratórios obscuros, agitavam-
se peixes com ar grave para extrair as suas próprias substâncias
especiais. Do mar Cáspio e do mar Morto tinham sido convocadas
vagas que chegavam ofegantes, a espumar, depois de se terem
infiltrado nos abismos dos mares interiores e de terem sido
transportadas nas correntes telegráficas dos rios subterrâneos, e que se
mutilavam por ordem da sua ama a fim de extraírem das suas feridas
os sais raros necessários a uma cura imediata. À sua passagem, as
algas arrancadas como por acaso enrolavam-se em Bruno e untavam-
no de antissépticos maravilhosos, e depois voltavam a flutuar, felizes
de terem satisfeito a sua ama. Só lhe ficaram duas feridas estreitas,
uma de cada lado do pescoço; com efeito, não eram bem feridas, mas
antes aberturas, pequenas bocas. Numa palavra, guelras. 

Bruno nada lentamente no mar do Norte, com a cabeça
completamente mergulhada na água. Já não tem necessidade de
respirar o ar do exterior. Contempla os abismos: as ondas poliram as
suas córneas de tal forma que os olhos estão perfeitamente adaptados à
visão submarina, os objetos parecem ondulantes e com cores que se



decompõem e recompõem revelando os fios de milhares de matizes
subtis que os decoram e se dispersam sobre as ondas que vibram em
uníssono semelhantes a uma harpa feita de múltiplas cordas de água no
berço gigante que marca as horas do mar, e talvez uma mão deixe a sua
marca sobre uma vaga onde ela já não está, onde nunca esteve, e talvez
uma vaga leve para longe do corpo a imagem do corpo e ao voltar a
traga ou não e o contorno dos objetos reconciliados ternos abandonar-
se-á ao apaziguamento das vagas ao torpor do mar que sopra um sono
que desliza devagar sobre os lábios dos recifes sobre as páginas dos
sonhos o mar vai dar cabo dos que o invadiram das águas que
transbordaram e das águas que afluíram e entre as ondas elevam-se
muito mais gaivotas do que as que mergulharam e as novas são mais
pesadas impregnadas de peso marinho e com belas cores espalhadas
aqui e ali e Bruno nada… 

Ela não responde. As ondas são lisas, e de segundo em segundo a
água estremece com roncos de prazer. Olho para trás de mim e vejo
que o pontão está quase vazio. Só lá ficou um pescador, alto e
corpulento como um farol, com o cigarro a cintilar no escuro.
Cuidadosamente, com timidez, escorrego pela sua face. A manhã está
prestes a nascer, e temos de nos despachar para contar o fim do nosso
encontro na praia de Narwia. A prenda que Bruno lá me ofereceu. O
seu veredito. 

Adivinho esse teu sentimento de euforia, Bruno. A dilatação do
peito e o latejar das têmporas. Consigo imaginar o que sentiste quando
o banco de peixes partiu para o largo e te deixou sozinho, triunfante.
Um homem só na vastidão dos oceanos. Invejo-te e estou orgulhoso de
ti. Pois que mais pode um fraco mortal fazer para além de decidir
sobre o seu destino? (Digo estas coisas com uma tal convicção íntima
que me parecem sinceras.) E uma decisão desesperada, com poucas
hipóteses de êxito, mas as hipóteses de êxito, Bruno, já não te
interessam; pertencem a outro campo. O campo onde se fala no plural
e onde as pessoas são pesadas em pratos de balança: «O meu judeu
contra o teu judeu»; «Segundo os meus cálculos matei apenas dois
milhões e meio», e outras coisas no género. Mesmo a língua dual era
demasiado plural para ti, pois as coisas essenciais devem ser ditas no
singular. Foi assim que te tornaste salmão. Despojaste-te de tudo o que
estava colado a ti, até conseguires pôr o dedo na veia ferida através da



qual a tua vida se esvaía. Na tua odisseia transformaste o âmago da
existência e o instinto vital escondido numa linha geométrica que pode
ser seguida a olho nu e com um dedo no mapa. E também sabes o que
eu sinto por ti, pois se assim não fosse, que teria eu vindo fazer a
Narwia? Torturar o meu cérebro até à loucura? 

E portanto, em nome de tudo o que se passou entre nós nos últimos
dias, exijo que me respondas sem tardar: exijo um desmentido de algo
que acabo de ouvir da boca dela . Uma frase que lhe escapou
involuntariamente, como um arroto azedo saído do estômago
diretamente para a caneta que escreve por ti. Escrevi as palavras e
depois li-as, estupefacto: «Bruno, o inimigo mortal e pérfido da
língua.» E com um riso malévolo, acrescentou, «Bruno, o niilista». 

Escrevo aqui com uma caneta firme: Bruno Schulz. Arquiteto genial
de uma obra linguística única, cuja magia reside na sua fertilidade,
uma abundância quase em putrefacção de tantos sucos verbais. Bruno,
que sabe dizer tudo de dez formas diferentes, cada uma delas tão exata
como a agulha de uma bússola. Um Don Juan da linguagem,
conquistando-a com uma paixão louca, quase imoral, um explorador
audacioso da geografia linguística… Será possível que tu, Bruno,
tenhas atingido os confins deste mundo, e desataste a correr como um
louco na praia quando não conseguiste encontrar um navio verbal que
te embarcasse para os horizontes nebulosos? Será possível que a
última costa fosse a de Danzig, em 1942? Responde francamente. Não
tolerarei subterfúgios. Será verdade que, quando te encontravas na
extremidade do pontão, ofegante, a espumar da boca, te voltaste para
trás para a topografia fantástica que tinhas interposto entre ti e o resto
da humanidade – todas aquelas ravinas tortuosas e as lavas
incandescentes extraídas com a tua caneta das paredes do simples
caderno de um aluno – e te riste, triunfante e aliviado por nos teres
induzido em erro, arrastando-nos ao longo de labirintos intrincados e
destruindo maliciosamente a linguagem da humanidade? 

Não me respondes. Ela também fica calada. Mas não é o seu
silêncio habitual: é antes uma espécie de contenção. 

Pouso o caderno e a caneta na areia com uma pedra por cima para
que o vento não os leve, dirijo-me para a água e mergulho. Abro os
olhos na água salgada para tentar ver-te de um ângulo diferente. À luz
trémula. A luz da água. 



E agora, diz-me: devo acusar-te de traição de um género particular?
Posso escrever que da união acalorada e aromática do teu desespero e
do teu talento nasceu uma das maiores fraudes culturais e literárias,
que ninguém compreende? 

Escrevo com o dedo na água: foi para perpetrar essa fraude que
fecundaste a língua com a tua semente de modo a ela proliferar para lá
de toda a proporção e ser toda ela duplos queixos e aparelhos
circulatórios, que lhe deste sete corações capazes de aspirarem fluxos
sanguíneos contraditórios, e duplicaste o seu sistema nervoso até a sua
sensibilidade mórbida enlouquecer? 

Olho para a água estupefacto: as letras traçadas nas ondas não se
apagam. Continuo a escrever: e quando essa língua elefantina começou
a desabar sob o seu próprio peso, será que foste mais além e que
transformaste os teus dons nos germes da decomposição desse imenso
cadáver? Olho para as letras na água e espero para ver se ela vai
apagar estas palavras de suspeita. Não apaga. Continuo: entre nós,
Bruno, será que reconheces que de pintor da língua te tornaste no seu
caricaturista cruel, e teu, simultaneamente? E porquê? Porque é que
nos fizeste isso? 

«Que perguntas! Ele queria descobrir um mundo ainda mais rico»,
diz ela de repente, sobressaltando-me de novo, lendo de passagem o
que está escrito na água, apagando-o, mas não completamente,
envolvendo-o furtivamente em dois lenços finos de ondas
transparentes e removendo-o, e retirando-se depois, não sem alguma
hesitação. 

«Não se pode falar contigo de Bruno», digo-lhe severamente,
«recusas-te a ouvir a mínima crítica.» 

«Queres dizer que sou parcial», diz ela, piscando-me o olho com
uma onda que cintila ao sol. «Estou inteiramente de acordo contigo,
meu querido, porque não estou disposta a renunciar ao direito de ficar
cega e totalmente apaixonada, não, não», diz ela, cobrindo-se com um
véu azul de ondas bordadas de fios de prata e nadando ao meu lado
perto da costa, «amor absoluto, Neuman, sobre o qual deves ter
aprendido alguma coisa… nos livros.» 

Lança uma pequena onda salgada para dentro da minha boca. 
Engoli a afronta em silêncio. Tinha outras coisas com que me

preocupar, e pouco tempo para estar com ela. O presidente da Câmara



de Narwia ia nessa noite a Gdansk no seu velho barco a motor e
concordara em levar-me. No dia seguinte tinha de estar em Varsóvia, e
depois em Paris, onde tomaria o avião para regressar a casa. Estava
com muita pressa, mas não queria que ela desse por isso. Sussurrava-
lhe ao ouvido observações sobre a paisagem que se via do mar, a
arquitetura tão simples da igreja de Narwia, a construção interessante
das casas da aldeia… ela estava agitada. Estava a tentar conter-se.
Esperei pacientemente. Virei-me de costas e nadei um pouco, a
assobiar uma melodia, todo ouvidos. 

Foi então que a água se encheu de uns tendões gelatinosos
estranhamente entrelaçados e do cuspo da vergonha e da raiva. Uma
grande vaga arqueou-se debaixo de mim, rebentou para trás
projetando-me bem alto nos ares, e ali estava ela ao meu lado. 

«Tens razão. Tens mesmo razão. Diabos te levem, como é que
consegues sempre magoar-me tanto? É verdade que ele quis assassinar
a língua, fazer com que ela cheirasse mal, ah… com que se
edulcorasse ao ponto de se tornar repugnante, ah…» (É claro que ela
estava a tentar citá-lo, a grande besta! Eu não conhecia a citação, mas é
evidente que ela não era capaz de descobrir isto sozinha. Sabe-se lá
quantas centenas de citações raras, todas igualmente maravilhosas, ela
não terá escondido nas suas caves?) 

«Milhares», corrigiu-me ela com um sorriso malicioso, antes de
prosseguir: «Aliás, quando ainda não passava de uma criança, o meu
Bruno já tinha compreendido isso, e não aspirava apenas a um mundo
novo, mas também a uma língua nova que lhe permitiria descrever,
visto que já naquela época, muito antes de vir a mim, ele adivinhara…
sabia, sim…» 

«O que é que ele adivinhara? O que é que ele sabia?» 
Ela vira-se de costas, cospe um jato de água para o ar e põe-se a

andar à minha roda cada vez mais depressa. Olho para a água por
baixo de mim, para não ter vertigens. «No gueto de Drohobycz», ela
cerca-me, citando, «Bruno trabalhava para um oficial das SS chamado
Landau que tinha um rival, também das SS, chamado Günther. Um dia,
Günther deu um tiro em Bruno e depois foi ter com Landau e disse:
“Matei o teu…”», e enrola-se à minha volta, criando um remoinho que
me aspira e esvazia de pensamentos até que me afundo, desamparado,
nas profundezas, e penso que a explicação deve ser que Bruno,



sensível como era, adivinhara tudo anos antes que as coisas se
tivessem produzido. Se calhar foi por isso que ele começou a escrever,
a familiarizar-se com a nova língua e a nova gramática. Conhecia os
seres humanos e sabia; ouvira as maledicências antes dos outros. Fora
sempre o elo fraco. Sim. Sabia que uma linguagem que permite
enunciar uma frase como «Matei o teu judeu… nesse caso, vou
matar», etc., uma linguagem onde tais enunciados não se contradizem
imediatamente e não se transformam em veneno ou em convulsão
estrangulada na garganta de quem os pronuncia – não é a linguagem da
vida, humana e moral, mas uma linguagem introduzida há muito
tempo por traidores perversos, com um único fim: o assassínio. 

«E não apenas a linguagem», diz-me ela de passagem, e de repente
sou travado no meio da minha queda pelo rugido das vagas que me
projetam para cima num jato de água fria. «Não apenas a linguagem»,
sussurra-me ela de novo, deixando-me a debater-me no cimo do jato
antes de me pousar com uma doçura inigualável nos seus braços
rechonchudos, manchado de areia e ouro. «Ele queria mudar o mundo,
sim, tudo o que se baseia em normas, costumes e convenções, tudo o
que pertence aos velhos sistemas empedernidos, mecânicos, de
outrora… ah! O meu Bruno, o niilista…» De repente, engasga-se e
afasta-se de mim com uma pressa estranha, de cabeça erguida e
deixando atrás de si dois sulcos particularmente salgados. 

Lancei-me atrás dela, apanhei-a pelo pescoço e murmurei entre
dentes: « O Messias , O Messias , estás a ouvir? Agora mesmo,
senão…» Ela olhou para mim, fez-me um sorriso amedrontado,
subitamente humilde perante a minha fúria. «Bom, bom», balbuciou
ela, «mas fica sabendo que não é por causa da tua estúpida comédia,
faço-o apenas porque sei que tu também o amas, sim» e abriu debaixo
de mim um abismo comprido e estreito, no qual me afundou durante
uma eternidade e meia, até eu aterrar num depósito líquido viscoso e
turvo onde, através de remoinhos de pó original, errei estonteado sobre
imensas selvas submarinas, galopei sobre caminhos que bifurcam, na
beira dos quais crescem densos arbustos lúgubres que dão frutos
demasiado maduros de especulações vãs, e fetos gigantes de primeiros
esboços que congelaram a meio caminho do seu florescimento, e
vinhas em latadas de povos míticos, e abri um caminho através da
folhagem translúcida, emaranhada até ao sufoco, olhei para todos os



lados e gritei que aquelas não eram as coisas importantes, que aquilo
ainda não era «o livro», nem uma obra autêntica redigida à dimensão
real da vida, fiel à sua profundidade, precisão e complexidade, nem o
fulgor inimitável da era de génio que Bruno pressentira na sua
infância, num dia exuberante de primavera, muito antes que o mundo
inteiro tenha começado a corromper-se e a arrefecer como um
cadáver… 

«Basta!!!», rugiu ela, mostrando-me os seus recifes verdes e
aguçados. «Para de me torturar e de te intrometeres!» E eu berrei: «A
verdade, agora! Tudo o que ele te deixou! O cheiro a chamuscado! A
frase única que ele conseguiu dizer na sua língua pessoal, aquela que
ninguém lhe poderá tirar, dá-me ao menos os instantes que precederam
essa frase genial, que eu nunca serei capaz de compreender. Revela-me
o grande segredo, desta vez não aceito nada mais!» 

Ela geme e cospe, pretende expulsar-me, procura assustar-me com
as sombras dos tubarões que faz surgir à minha volta nas pregas da sua
pele, ou com aterradores trovões que soam como peidos grosseiros no
estreito de Gibraltar, mas eu já não tenho nada a perder, bato-lhe com
as mãos e os pés, «O Livro», grito através do rugido da ressaca, «a sua
última conclusão, a medula da sua existência!» Ela lava-se em
lágrimas, bate com a cabeça contra as rochas que se partem como
cascas de ovo, arranha o corpo até ao sangue nas carcaças dos navios
naufragados, enfia um dedo comprido de água no fundo da garganta e
vomita para cima de mim uma catadupa de peixes mortos e de
destroços de barcos meio digeridos, depois puxa para o corpo todas as
suas crinolinas de água e levanta os milhares de saiotes, mostrando aos
olhos espantados do sol a nudez dos seus continentes submersos, os
seus desertos de lodo petrificado, e todos nós flutuamos alguns
instantes no ar seco – peixes, caranguejos, veleiros e submarinos,
náufragos, conchas, velhos sabres de piratas e garrafas contendo
mensagens de sobreviventes há muito mortos nas suas ilhas desertas, e
passados momentos as águas irrompem com um rugido aterrador,
voltam a cobrir os continentes submersos, transformam em lama o pó
das recordações originais, erguendo perante os meus olhos um enorme
fólio verde, que flutua solitário nas profundezas turvas, iluminado por
baixo por alguns raios de luz e que um milhar de pequenas bolhas de
ar acumuladas nas margens tornam fosforescente, fólio sonhador,



ascético, que lança o desânimo entre os peixes que recuam perante ele,
mas eu estou no paraíso, ando à roda, rio e choro, decifrando
penosamente as letras do título feitas de espessas algas verdes: O
Messias.  

 
 
… Precisamente por altura da Páscoa, fim de março ou princípio

de abril, Szloma, filho de Tobiasz, deixa a prisão onde costumavam
prendê-lo durante o inverno, depois dos escândalos e folias do verão e
do outono. No ano em que os acontecimentos que a seguir se relatam
tiveram lugar, o jovem Bruno estava a olhar pela janela da sua casa no
momento em que Szloma saiu do cabeleireiro e parou no Largo da
Trindade. Bruno fez sinal ao velho amigo convidando-o a ir lá a casa
(« Não está ninguém em casa, Szloma! ») para ver os seus desenhos da
«época de génio», essa fissura do tempo no seio do tédio e do hábito.
Durante aqueles poucos dias maravilhosos, o pequeno Bruno
conseguira romper com o seu pincel as pesadas cadeias de ferro que
nos cercam abrindo a via a uma torrente de luz, a uma primeira
floração arrebatadora… 

Lavado, barbeado e perfumado, Shloma, o preso libertado, olhou
para os desenhos que o jovem amigo excitado lhe mostrava. 

« Pode-se dizer , disse finalmente Szloma depois de um exame
aprofundado, que o mundo passou pelas tuas mãos para renascer, para
mudar de pele como um lagarto maravilhoso. Pensas , continuou, que
eu teria roubado e cometido mil loucuras se o mundo não tivesse caído
em tal decadência? O que se pode fazer num mundo como este? Como
não havemos de ter dúvidas e perder a coragem, quando está tudo
fechado à chave, com muralhas à volta do sentido e nós batemos com
a cabeça contra os tijolos como contra o muro de uma prisão? Ah,
Bruno, devias ter nascido mais cedo .» 

« A ti, Szloma , disse Bruno, quero revelar-te o segredo destas
pinturas. Desde o princípio que dei comigo a ter dúvidas quanto a ter
sido eu o autor. Às vezes, parecem-me ser um plágio involuntário. Algo
que me teria sido sussurrado, soprado ao ouvido… Como se uma
força estranha se tivesse servido da minha inspiração para fins que eu
ignoro, porque tenho de te confessar… acrescentou Bruno em voz
baixa, olhando Szloma nos olhos, que encontrei o “ Autêntico ”…» 



Foi nestes termos que Bruno me falou da sua novela «A Era do
Génio», no livro Sanatório do Gato-Pingado 17 . Mas o que era o
«Autêntico» nunca cheguei a saber, porque Szloma, filho de Tobiasz,
um escravo das suas paixões, e além do mais, cobarde e traidor,
quando se viu a sós com o pequeno Bruno, aproveitou a ocasião para
roubar o colar de coral da criada Adela, bem como o vestido e os
sapatos, aqueles sapatos de verniz que tanto o fascinavam. («
Compreendes o cinismo monstruoso desse símbolo no pé da mulher, a
provocação com que se pavoneia nos saltos altos? Poderia eu deixar-
te preso ao fascínio de um tal símbolo? Deus me livre. ») 

E todos perdemos o momento. 
Eu fui Szloma, filho de Tobiasz. 
Novamente. 
Por momentos, fui libertado da prisão. E parei « lavado, barbeado e

perfumado, na Praça da Trindade em Drohobycz, completamente só
na beira da grande concha vazia da praça, banhada pelo azul do céu
sem sol. A grande praça limpa espraiava-se nessa tarde como um
aquário de vidro, como um ano novo ainda não começado. Parei no
limiar cinzento e apagado, sem ousar romper com uma decisão a bola
perfeita do dia ainda não encetado ». 

Numa das janelas reparei num rapazinho frágil, com uma cabeça
triangular, uma testa alta e larga e queixo pontiagudo. Ao princípio,
pensei que era eu refletido num dos vidros, mas depois reconheci
Bruno, o maravilhoso miúdo sempre atormentado por ideias
demasiado avançadas para a sua idade. 

Chamou-me e disse: « Estamos sós na praça, tu e eu» , fez um
sorriso melancólico e acrescentou: « Que vazio está o mundo.
Podíamos dividi-lo e nomeá-lo de novo… vem, sobe um instante, vou
mostrar-te os meus desenhos. Não está ninguém em casa , Momik!» 

17 Cf. Aníbal Fernandes, introd. a Bruno Schulz, Tratado dos Manequins ou o Segundo Génesis ,
Lisboa, & etc., 1983. ( N. da T. ) 
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Assim que fugi à claridade ofuscante da Praça da Trindade e

penetrei no vestíbulo sombrio da casa de Bruno, a multidão invadiu
rapidamente a praça, como se a minha saída fosse o anúncio do início
de um grande espetáculo público. «Olha», disse Bruno, que estava à
janela, «estão todos aqui.» 

E era verdade: todos os habitantes da cidade, todos os nossos
conhecidos e os familiares de Bruno, os alunos da sua classe e os
professores do liceu, entre os quais os dois professores de desenho –
Chaszontowski o grande e Adolf Arendt o pequeno, sorrindo
esotericamente em todas as direções. Vimos também Tuoya, a louca,
Tłuja que vive no campo de ortigas e dorme numa cama de três pés no
meio de um monte de lixo; e lá estava também o tio Hieronim: alto,
com um nariz aquilino e um olhar medonho, já não largava a cama
desde que a Providência lhe tinha docemente retirado o leme do navio
da sua vida; ficava lá sentado, lúgubre e furioso, com a fantástica
cabeleira a crescer de dia para dia, e levando a cabo um combate
silencioso e cheio de ódio contra o leão poderoso e assustador como
um patriarca que se escondia por detrás das palmeiras de uma tapeçaria
gigante que cobria toda a parede do quarto onde ele vivia com a
engelhada tia Retycja. Estavam lá todos, absolutamente todos: os
vizinhos com os filhos e os cães enfeitados com laços, e o pequeno



grupo barulhento de aprendizes do comércio familiar de tecidos
«Henrietta», que seguiam atrás da bonita criada Adela, nos seus
sapatos de verniz novos e a dormir com os lábios ligeiramente abertos
num beijo perdido, o roupão entreaberto… 

«O que é que se passa?», perguntei a Bruno. «O que é que eles estão
todos a festejar?» 

– « O Messias », respondeu-me a criança, fazendo um sinal mágico
na janela. 

A luz na praça estava a ficar cada vez mais viva, e já não era
possível olhar sem ficar cego. As pessoas pareciam iluminadas de
dentro, acendiam-se e apagavam-se à vez, como se estivessem todas
ligadas à mesma fonte de energia, que ainda não estava bem
programada. 

E quando olhei para Bruno tive a certeza de que ele era a fonte
daquela energia: na sua fronte demasiado larga para a idade,
sobressaíam as veias, como as resistências de um forno sobreaquecido.
Num momento, o seu rosto irradiava uma luz vermelha e no momento
a seguir empalidecia imenso. Para além das variações de intensidade,
deu-se nele uma outra mudança de que não me apercebi no início:
enquanto a palidez e o abrasamento se sucediam no rosto, Bruno
avançava e recuava igualmente no «tempo»: num momento era um
adulto com uma concentração e uma energia impressionantes, e no
seguinte uma criança desperta e viva que se esforçava por conter a sua
plenitude dentro dos limites de um corpo delicado, e depois… Mas o
que é isto? Está a recuar ainda mais, aos refegos do bebé, à penugem
fina de um… 

«Bruno!», gritei eu, «controla-te!» 
Ele olhou para mim resplandecente e desorientado com os diferentes

tempos, sorriu e encolheu os ombros, como para me dizer que não
podia fazer nada. 

Nesse preciso momento, o Messias surgiu na praça. Vinha da Rua
Samborska, à esquerda da nossa janela, pelo caminho estreito entre a
igreja e a casa de Bruno. Como de costume, vinha montado no seu
burrinho cinzento, coberto do pó das intermináveis errâncias. Ao
chegarem à praça pararam, e o Messias desceu do burro. Deu uma
olhadela fulminante a Bruno, que lhe respondeu com um aceno de
cabeça quase impercetível. Foram gestos tão íntimos que mesmo eu,



que me encontrava ao lado de Bruno, não consegui ver a cara do
Messias. Mas vi perfeitamente a palmada afetuosa que ele deu no
burro para que se pusesse a andar. Nesse momento, aconteceu uma
coisa estranha: o Messias em pessoa recuou e desapareceu! 

Indescritivelmente desiludido, olhei para Bruno, que se limitou a
sorrir e a fazer-me sinal com os olhos para olhar para a praça: o burro
estava a passar entre as pessoas e ninguém lhe ligava. A presença de
burros era uma coisa comum na praça e nas ruas da cidade. Mas onde
quer que fosse que o burro batesse com a sua cauda curta, aconteciam
coisas estranhas: as pessoas ficavam por instantes petrificadas, e
depois voltavam a si e continuavam a andar e a conversar com os
amigos. Mas visivelmente os fios tinham sido cortados: nos rostos
daqueles a quem o burro tocara com a cauda surgiam expressões de
espanto e confusão. Olhavam uns para os outros perplexos, como se se
estivessem a ver pela primeira vez. Gaguejavam. Parecia que estavam
a ficar sem ar, que já não se lembravam como se respira. O seu passo
também se tornou mais lento: viam-se por todo o lado pés a
tropeçarem e joelhos a falharem. Os movimentos tornaram-se
hesitantes, ligeiramente desarticulados. Olhavam à volta para pedir
ajuda, mas os únicos sons que conseguiam emitir eram gritos roucos
de animais. O burrinho seguia tranquilamente o seu caminho. Um lado
da praça já estava sob o feitiço da cauda turbulenta, e o outro ainda não
dera por nada. Em metade da praça havia apenas silêncio, e um
acordar lento e confuso, e a outra transbordava de vida e de alegria
ruidosa. A praça parecia um homem com metade da cara paralisada e a
outra metade incessantemente agitada por caretas. 

«Estão a esquecer!», exclamou o meu Bruno, radioso. «Estão a
esquecer!» 

«A esquecer o quê?», perguntei assustado, mas já estava a
adivinhar. 

«Tudo», respondeu a criança, com as faces cavadas por uma intensa
emoção. «Tudo: a língua que falavam, os amores, o momento que
passa, olha!» 

Naquele momento, toda a praça fora arrastada para uma dança lenta
e apática. O burro, cuja missão estava a acabar, largou a bola de vidro
e deteve-se um pouco no limiar antes de desaparecer pela rua abaixo,



entre duas filas compactas de casas, zurrando com uma estranha
alegria. 

Aquele zurrar parecia ser um sinal: as pessoas voltaram a si, e eu
respirei de alívio. A praça parecia um recém-nascido cujo primeiro
grito era aquele zurrar. Mas a minha alegria foi sol de pouca dura.
Olhei para eles e não podia crer nos meus olhos: o espetáculo que se
estava a desenrolar à minha frente não passava de uma grande
mistificação. Mas quem tirava os cordelinhos? E com que fim? 

«O pai e a mãe», sussurrou-me Bruno. «Olha para o meu pai e para
a minha mãe.» 

O pai morto e a mãe. O pai com a sua cabeça de profeta sombrio, de
asceta, sempre mergulhado nos seus sonhos, acordou em sobressalto e
olhou para a mulher, a rechonchuda Henrietta, a quem todos
chamavam afetuosamente Ponczik. Queria dizer-lhe alguma coisa,
mas, tal como todos os outros na praça, não encontrava as palavras. 

«Não, assim não», murmurou Bruno de longe. «Não com palavras,
mas…» 

Eles também o sentiram. E não apenas eles. Lá em baixo, na praça,
as palavras tinham-se tornado tão supérfluas como instrumentos
primitivos. Os sentimentos mudos dos pais de Bruno começaram a
acumular-se perigosamente, e não encontravam saída. Pelos seus
rostos passaram expressões de intensa angústia, de súplica, de desejo
partilhado e finalmente de terror e perplexidade. Deram as mãos e
afastaram-se um momento do tumulto que reinava na praça, tentando
abrir caminho juntos. O peito da mãe arfava de nostalgia, e o
movimento marcava as rimas incompletas de uma canção esquecida;
do espírito do pai emanavam, impercetíveis, cenas de delírio, reflexos
da sua alma confusa, e apelos de ajuda e compreensão. Mas era
evidente que, desta vez, Henrietta não podia ajudar. Dirigiu-lhe um
sorriso embaraçado e impotente, recuou lentamente com um gesto de
desculpas e perdeu-se entre a multidão. Então – e senti-o perfeitamente
do sítio onde me encontrava – o fio invisível que os unira até aí
rompeu-se com um soluço. 

«Nunca se compreenderam», concluiu Bruno baixando a cabeça.
Mas do outro lado da praça, perto da estátua de Adam Mickiewicz,
estavam a ter lugar acontecimentos mais alegres: Edzio, o jovem
enfermo das duas pernas, que deslocava habilmente o torso musculoso



sobre muletas, encontrou-se finalmente frente a frente com a tão
desejada Adela. Valente Edzio, prisioneiro de pais cruéis que, à noite,
lhe confiscam as muletas; Edzio que, todas as noites, se arrasta como
um cão debaixo da janela fechada de Adela, cola a cara deformada ao
vidro e contempla a bela criada a dormir profundamente,
abandonando-se, nua e húmida, às filas de pulgas que se passeiam pelo
deserto do seu sono… Ele viu-a e ela, sem sequer abrir os olhos,
também o viu. E uma pequena centelha brilhou entre eles com um
arrepio fulminante que afastou as pessoas à volta. Ficaram de pé a
acariciar-se com o olhar; e durante um momento, os olhos de Adela
ficaram abertos: a membrana fina e esbranquiçada – semelhante à que
cobre o olho do papagaio – afastou-se e a luz brilhou, como o flash de
uma lâmpada de magnésio. Ela viu a alma dele e compreendeu toda a
profundidade da sua tragédia. Leu a história das suas vigílias à janela e
sentiu as colunas de pulgas tornarem-se dedos de desejo entre as suas
coxas. Contraiu-se de dor e prazer e deixou-o beijá-la em sonhos, pela
primeira vez. Um rubor intenso espalhou-se-lhe pelo corpo todo
quando ela se deu conta de que ele não se mexera do lugar e que os
seus lábios, abertos em sonho, tinham sido beijados, brutal e
apaixonadamente, como jamais voltariam a sê-lo… 

«O que é que está a acontecer?», perguntei eu. «O que lhes estás a
fazer, Bruno?» 

Ele olhou para mim desiludido. «Não vês? Não percebes? O
Messias veio. O meu Messias. E eles estão a esquecer. Nada do que
costumava ajudá-los na triste ilusão que era a sua vida anterior os pode
salvar agora. Têm apenas o que aqui têm – e é mais do que suficiente»,
disse ele, indicando com as sobrancelhas Edzio e Adela que, embora
no meio da multidão, já estavam noutro sítio, isolados, envoltos em
filamentos de luz. «São de novo artistas, Shlomo, grandes criadores!
Grandes à medida do homem!» 

« Artistas? A única coisa que vejo aqui são miseráveis cujas vidas
estão a cair aos bocados.» 

«Ah, é porque ainda não compreenderam o que querem deles nem
do que são capazes», assegurou-me Bruno, nadando como um
peixinho pelo quarto, a abanar a cauda com alegria; voltou-se de costas
e veio pôr-se de pé ao meu lado: «A criação no seu sentido mais largo,
em todo o seu esplendor. Oh! Shlomo, eis a era de génio com que



sempre sonhámos, eu na minha escrita e tu na prisão. Rapidamente
compreenderás também que os milhares de anos de vida que
precederam este momento não passaram de miseráveis esboços, as
primeiras tentativas hesitantes de evolução…» 

Na praça, os grupos desagregavam-se: os membros das famílias
separavam-se, surpreendidos, com uma pontinha de tristeza, sem
compreender porque é que já nada os ligava, ou talvez nunca tivessem
estado unidos. Os dois respeitáveis professores de desenho, que
estavam mergulhados numa acesa discussão acerca do maravilhoso
poeta Jakimowicz, pararam no meio de uma frase: as mãos
continuaram a esboçar os argumentos complicados, mas o fogo que
convertera o entusiasmo em palavras estava extinto. De pé em frente
um do outro, olharam com surpresa para as mãos que continuavam a
agitar-se e seguiram o seu caminho sem pesar, procurando lembrar-se,
com o que lhes restava das antigas capacidades de reflexão, como é
que tinham conseguido emocionar-se tanto com palavras e rimas
cristalizadas. 

«Eles não têm literatura», gritou Bruno, «nem ciência, nem religião,
nem tradição, até Edzio e Adela já se esqueceram um do outro…» 

E tinha razão: na praça, os amantes tinham-se afastado um do outro
em direções opostas, e não havia nenhuma tristeza nos seus rostos.
«Não têm saudades do passado», continuou Bruno, «apenas um
ardente desejo de futuro; não há obras imortais; não há valores eternos,
à exceção da criação que, aliás, não é um valor, mas um instinto
biológico, tão forte como outro qualquer; olha para eles, Shlomo – não
se lembram de nada para além do momento presente, só que, no
universo da praça, este momento não é um simples toque de carrilhão
do relógio da igreja; é, digamos, um cristal de tempo que contém uma
experiência única, que pode durar um ano ou um segundo, sim, meu
caro Shlomo…», continuou ele, e agora parecia tal e qual um peixe a
nadar com deleite à volta das folhas do livro verde, embebido em água,
que flutuava acima de nós no abismo, «são pessoas sem memória,
almas de primeira mão que, para poderem continuar a viver, têm de
recriar constantemente a linguagem e o amor, refazer num esforço
incessante os elos que se desfazem…» 

«Mas isso é muito cruel, Bruno, é de uma crueldade terrível!», gritei
eu, engolindo água. «Não lhes podes fazer isso! Não são todos feitos



da mesma – glup – matéria-prima! Há entre nós quem, segundo parece,
precise realmente de um enquadramento, de leis, de estabili… Oh!
Meu Deus! Olha ali!» 

No limiar da praça, ao pé da caixa de correio onde as vorazes
formigas da memória separavam depressa e eficientemente os últimos
filamentos do passado do momento presente, estava o velho tio de
Bruno, Hieronim. Parecia que o homem estava a passar por um
momento terrível, que as transformações da era de génio estavam a
colocar a hipótese da sua existência perante uma rude prova: estava a
tremer e a tiritar, a suar e a arfar. A tia Retycja olhava para ele,
desesperada, sem ousar tocar-lhe. Umas estranhas protuberâncias
deformavam, aqui e ali, o seu fato elegante e, ao que parecia, ninguém
conseguia compreender o que se estava a passar, nem sequer o tio.
Apoiava-se pesadamente na caixa de correio (que estava também cheia
de ruídos de trinados, à medida que as diversas componentes das
letras, das palavras e dos sentimentos que ela continha se dissociavam
– tudo o que fora enviado antes da nova revolução) e escutava, com os
olhos fechados e o rosto desfeito, a tempestuosa polémica que estava a
ter lugar no interior. 

Foi nesse momento que aquilo aconteceu, e que a nossa pobre
língua não é capaz de reproduzir, a não ser num protocolo seco, pálido
reflexo da realidade: subitamente, o corpo atormentado do tio emitiu
uma ligeira detonação e um suspiro de alívio e tornou-se «dois». O
combate prolongado entre ele e o velho leão da tapeçaria terminou de
repente, com uma espécie de reconciliação inesperada, proveitosa para
os dois: conseguiram finalmente superar o ódio implacável que os
dominava há anos e unir os seus esforços em troca de uma ligeira
concessão por parte do tio, que aceitou apertar-se um pouco no
invólucro do seu corpo para dar lugar ao leão. Agora podiam levar
uma vida de casal aceitável e talvez até agradável. 

Sim. Obviamente, eram feitos um para o outro. Porque, desde o
princípio, a interminável e violenta querela que os opunha – quando o
leão encarcerado na tapeçaria se erguia nas patas traseiras a rugir e o
tio ladrava – escondia realmente a grande atração e o desejo
desesperado que estes dois corações solitários e prisioneiros,
demasiado arrogantes para o confessarem, sentiam um pelo outro. E a
tia Retycja que, durante as refeições, fizera sempre questão de se



sentar entre o tio e o quarto de dormir dominado pela presença da
tapeçaria, a tia Retycja, que eu sempre estimei, e em quem todos viam
a barragem da razão entre dois lagos tumultuosos de loucura, revelava
agora todo o seu ciúme mesquinho, tornando-se evidente aos olhos de
todos que a sua existência não passava da representação do velho
princípio da ordem e do «bem», da tranquilidade na sua aceção mais
banal, uma existência que deixara de ter qualquer razão de ser – Oh!
Não conseguia continuar a olhar para o que lhe estava a acontecer, lá,
ao lado da caixa do correio vermelha, e agora, oh! Não, no chão da
praça… 

«Já podes olhar», disse Bruno com uma ligeira satisfação. «Ela já lá
não está.» 

E como eu recusasse erguer a vista, sussurrou para me consolar: «As
pessoas como a tia Retycja, Shlomo, são aquelas almas de segunda
mão de que te falava há pouco; só existem como recipientes
acessórios, parasitas da energia criadora da maioria dos seres humanos
que, sem a menor dúvida, são artistas originais; a sua única razão de
ser é a de nos recordar incessantemente os terríveis perigos que
correríamos se eles desaparecessem… ah, Shlomo, pela tua expressão
vejo que isto tudo te assusta muito… te parece muito estranho… mas é
a nossa oportunidade de vivermos de novo, no sentido em que tu e eu o
entendemos, pois senão não passaríamos de estátuas de pedra,
aprisionadas do nascimento à morte, sem esperança de nos libertarmos
da rocha na qual um escultor sábio – sábio, mas talvez não engenhoso,
ou engenhoso, mas não caridoso – gravou o baixo-relevo que nós
somos. E o Messias, Shlomo, é quem procura emancipar-nos, libertar-
nos da armadilha de pedra, e nos faz voar por cima da praça, leves
como pedacinhos de papel, a fim de recriarmos a nossa vida a cada
instante, e escrevermos epopeias inteiras sobre o encontro efémero
entre duas pessoas, pois agora já se deve ter tornado evidente para ti,
tal como o é para mim, que todas as outras vias conduzem ao falhanço,
à derrota e à prisão, à antiga cultura doentia atingida por
elefantíase…» 

Calei-me. Estava irritado com a sua excessiva autoconfiança, com a
arrogância que o levava a pensar que todos pensavam como ele. É
claro que não estava em desacordo com ele, sob certas reservas, mas
uma revolução tão radical como aquela tinha de ser cuidadosamente



pesada, preparada e dotada de uma base e de uma estrutura. Dei uma
olhadela à pobre tia Retycja e estremeci. Mais valia não olhar! Pois um
fim tão cruel também podia acontecer a outros. A propósito: disse
«fim» e não «morte» intencionalmente, porque seria difícil apresentar
como morte o que acabara de acontecer à respeitável tia: perto da caixa
de correio vermelha, sobre as pedras da calçada, jazia um monte de
destroços estranhos, parecido com serradura: deviam ser os resíduos de
todos os adjetivos, verbos e tempos aos quais a tia servira de
cruzamento. Uma pilha fria e impassível. «Tal como era na vida»,
notou Bruno, que escuta todos os meus pensamentos. «Mas, na
realidade, ela não morreu, Shlomo, pois nunca viveu verdadeiramente,
viver no sentido em que tu e eu… etc. Tenho a certeza de que tu nem
por um instante desconfiaste de mim, de que eu poderia fazer
desaparecer uma pessoa apenas para tornar os outros felizes.» 

Voltei a cara, furioso. A praça estava novamente agitada. O terror
que marcara o início da época de génio parecia em parte eliminado.
Como nas florestas reduzidas a cinzas, também aqui as forças da vida
ressurgiam, e já despontavam os primeiros rebentos verdes: enquanto
as famílias se desmembravam e os seus laços transparentes jaziam em
montinhos dispersos pela praça, novas famílias se constituíam,
transitoriamente, às vezes só de uma pessoa, descobrindo assim com
surpresa uma felicidade que nunca tinham conhecido com mulher e
filhos. Nasciam amizades entre pessoas que não pensavam ter a
mínima coisa em comum: Adolf Arendt, o simpático professorzinho de
desenho, ligara-se intimamente (relações bastante embaraçosas, a meu
ver) com a louca Tłuja, e por cima das cabeças deles, como cornos de
veado, entrelaçavam-se fantasias e loucuras subitamente possíveis; e o
pai de Bruno, o seu defunto pai, conseguira finalmente realizar o seu
desejo mais ardente e voava como um grande pássaro por cima da
praça, por cima da cidade inteira. Ou seja, os seus pés não largavam o
solo, mas era evidente para quem quisesse crer que o homem estava
em pleno voo. 

O mais maravilhoso era que tudo isto se desenrolava no mais
perfeito silêncio, sem a profanação das palavras. No entanto, a praça
borbulhava de sussurros, de condensações sonoras de vapores de
sentimentos que a lamentável impotência da nossa língua não
conseguia exprimir. Podia-se dizer apenas que, tal como o cego



desenvolve por compensação o sentido do ouvido, as essências mudas
e anónimas manifestavam as suas expressões mais íntimas, e os outros
respondiam logo aos novos estímulos, obedecendo a um instinto até aí
desconhecido. Os sentidos também sofriam mutações rápidas. Estavam
todos envolvidos em novos esforços fantásticos. «Compreendes,
agora?», perguntou Bruno a meia-voz. «São todos artistas.» 

É preciso sublinhar, no entanto, que, para além da tia Retycja e de
mais alguns poucos, a revolução não fizera nenhuma vítima. As
pessoas pareciam mais felizes e mais cheias de vida do que antes. O
sangue fervia-lhes nas veias como vinho espumante e era possível
ouvi-lo cantar. Resplandeciam do interior. Em todo o lado os homens e
as mulheres escutavam, surpreendidos e alegres, o seu próprio ning e
anuíam, felizes. A sua existência tornara-se subitamente uma realidade
concreta, como o tinham sido, outrora, a decadência e as fraquezas.
Viver era, doravante, um prazer agudo, muito excitante. Junto da caixa
do correio, o tio Hieronim alisava o bigode satisfeito. Viam-se homens
e mulheres a copularem com uma paixão maravilhosa que não
embaraçava minimamente os que estavam perto (eu preferia olhar para
outro lado). 

«Mas, Bruno», disse eu confuso, «estás a propor-nos um mundo
cujo fim supremo seria o desejo de criar. Será que nesse mundo a ideia
de assassínio seria inconcebível?» 

O miúdo ergue para mim os olhos negros, febris. Está a nadar à
volta da folha, entre as algas esverdeadas, como um adolescente a
passear no jardim. Os pequenos caranguejos-eremitas fogem diante
dele e vão-se aninhar na espessura das letras, e as anémonas-do-mar
invocam-no com os seus braços de Madonas. 

«Su-po-nha-mos», sussurra Bruno, «suponhamos que devido a
algum erro de conceção surja uma ideia assim: é óbvio que nunca
poderia ser concretizada, nem sequer no espírito do indivíduo. Este
não poderia compreendê-la, pois nem seria capaz de a apreender com o
seu sistema de perceção. Não passaria de uma angústia indefinida,
passageira, contrária aos mandamentos da sua vida; e isto é válido não
apenas para a ideia de assassínio, caro Shlomo, mas para qualquer
ideia que contenha as marcas amargas do imobilismo, da decadência,
da destruição e do medo. Ninguém poderia compreender uma tal ideia,
tal como no mundo antigo não era possível compreender a ressurreição



ou a inversão da marcha do tempo. Porque eu estou a falar-te de uma
vida totalmente diferente, Shlomo, da próxima etapa da evolução
humana… Não é verdade que concordámos em partilhar o mundo e em
dar-lhe um nome novo? Ou já te arrependeste, Shlomo, e preferes o
caminho da facilidade, mirar os sapatos de verniz brilhantes de Adela e
voltar de novo para a tua prisão?» 

Ele ergueu para mim os seus olhos implorantes. 
Procuro argumentos contra as suas afirmações vãs: por exemplo,

como é que a lei e a justiça poderiam existir num mundo semelhante e
como é que uma ciência desenvolvida e sistemática seria possível e
como seria a política e os acordos entre os Estados, o exército e a
polícia, e que… 

Mas estes pensamentos desvaneceram-se rapidamente e
deprimiram-me. Tudo aquilo fracassara sempre e fora uma desilusão,
nenhuma força no mundo podia impedi-los de utilizarem todos os
meios para praticarem as ações mais horríveis. E perguntei ainda a
mim próprio, raivoso, será que Roosevelt e Churchill eram o «bem»?
Lançámos tanques, aviões e submarinos contra o mal, e acabámos por
engendrar um mal diferente. Fiquei muito triste. Quis sair do mar e
voltar para casa, esquecer que alguma vez estivera ali e fizera aquelas
perguntas. Mas não tinha força nem para mexer um dedo. Voltariam a
desiludir-me. Mergulhei a testa na água. Seria esse o nosso destino
para a eternidade? Bruno devia estar enganado. «Diz-me, por favor»,
perguntei-lhe eu tentando inutilmente parecer despreocupado e
sarcástico, «em que é que te baseias para dizer que estes pedaços de
papel espalhados ao vento vão querer comunicar, discutir e criar, e que
algo os impedirá de cair sobre as pedras da calçada ou de voar sem a
menor consciência? Responde-me, Bruno!» 

«Não compreendeste nada», diz a criança, diz o peixe com tristeza,
e explica-me devagar, visivelmente desiludido, o que eu deveria ter
compreendido há muito: «São seres humanos e, por conseguinte,
criadores. Esse é o seu destino. São obrigados, pela sua própria
natureza, a criar a sua vida, os seus amores, os seus ódios, a sua
liberdade e os seus poemas; somos todos artistas, Shlomo, mas alguns
de nós esquecemo-lo, e outros preferem ignorá-lo devido a um certo
receio que eu não entendo; outros só o compreendem no seu leito de



morte, e alguns – como uma certa tia cujo nome não direi por respeito
por aquela que se desintegrou – nunca o compreendem, mesmo se…» 

«E nós? Os poetas? Os pintores? Os músicos e os escritores?» 
«Oh, Shlomo! Em comparação com a verdadeira arte natural, a

literatura e a música não passam de ocupação, de trabalho temporário
de copista, de interpretação banal, para não dizer miserável plágio
desprovido de talento e imaginação… 

«Se assim é», perguntei eu com a maior dos cuidados para não o
magoar muito, «que dirias tu, e como poderíamos continuar a viver no
nosso mundo antigo depois de ter sido cometido um ato de que
ouvimos falar, um ato atribuído a um homem que tu ainda não
conheces ou que já esqueceste, que deu um tiro num judeu unicamente
para se vingar do seu rival que lhe respondeu…» «Já te contei»,
interrompeu-me logo Bruno, agitando nervosamente as guelras para
não ouvir o resto, «já te disse três vezes que essas coisas são
inevitáveis numa cultura vil e podre.» Descreveu alguns círculos,
mergulhou nos abismos e reapareceu ao meu lado com a ajuda da
cauda como se fosse uma semente cheia de vitalidade: «E agora, que
todo o mundo compreenda bem», disse ele, «que quem mata um ser
humano destrói uma obra de arte que nunca mais poderá voltar a ser
reconstituída… Uma mitologia inteira, uma infinita era de génio…» 

Subitamente parou e deitou-me um olhar desconfiado. Talvez
estivesse a pensar se as coisas que eu acabara de dizer tinham alguma
relação com ele. A sua figura pequena introduzia-se ora na pele da
criança, ora na do peixe. Os meus olhos ficaram subitamente cegos por
um raio, a escama luzidia de um sapato ou de um peixe a passar, o
sapato de Adela ou a prega de uma onda cintilante lançada contra mim
para desviar a minha atenção e, quando olhei de novo na sua direção,
vi que Bruno estava a ter convulsões, e que estava a desaparecer, não
tanto em tamanho mas em essência; a sua existência estava a tornar-se
mais aérea, mais despojada, mais reformada, não no sentido habitual
da palavra, mas no que Bruno e eu… 

Por momentos, materializou-se novamente: metade da cara, a fenda
da boca, um olho, uma guelra agitando-se. Com um sorriso terrível,
disse: «No nosso novo mundo, Shlomo, a morte também será
propriedade exclusiva do homem. E quando ele quiser morrer, basta
que segrede à alma a palavra-passe, única capaz de desmontar o



código genético da sua existência singular, o segredo da sua autêntica
essência, e nunca mais haverá uma morte banal, de massas, tal como
nunca mais haverá uma vida banal!» 

«Espera!», gritei eu, cheio de medo, «não me deixes! Não podes
deixar-me agora depois de me teres pegado paixões tão intoleráveis!
Não podes deixar-me sozinho agora!» 

«Poderás sempre fazer como eu», disse ele, «segue-me ou escolhe o
teu próprio caminho.» 

«Bruno», gemi eu, «menti-te. Sou fraco… Sou um prisioneiro por
natureza… Gosto das minhas correntes… Sim, Bruno, confesso-te
com vergonha: sou um cobarde e um traidor… um miserável do tipo
de Retycja… Agora já sabes tudo… Não fui feito para a era de
génio… Se o sapato luzidio de Adela estivesse aqui, saltava logo sobre
a ocasião, roubava-o e fugia, como antes… Como sempre… Ajuda-
me, fica comigo… Tenho medo, Bruno.» 

De repente, ele agitou as barbatanas e esticou o corpo fino em
direção ao universo palpável, mas foi puxado para trás por uma força
imensa, aspirado com um ruído de sucção. «Bruno», gritei, «espera
mais um pouco!» Estacou. O mundo susteve a respiração. O mar ficou
de um verde metálico. «Bruno», supliquei, «perdoa-me por te reter
num momento como este, mas é muito importante: será que, por acaso,
apenas por acaso, conheces a história que Anshel Wasserman contou
ao alemão Neigel?» 

Bruno mexeu uma guelra e fechou um olho para se concentrar:
«Sim… É uma história maravilhosa, de facto», disse ele (e a cara
iluminou-se-lhe), «mas… ah! Que pouca sorte! Varreu-se-me
completamente da memória!» E, sorrindo, acrescentou como se se
lembrasse de repente: «Mas está claro! É da própria natureza dessa
história apagar-se constantemente, é preciso estar sempre a relembrá-
la, a recomeçar!» 

«E alguém que não a conheça, que nunca a tenha ouvido, como
poderá lembrar-se?» 

«Como nos lembramos do nosso nome. Do nosso destino. Do nosso
coração. Não, Shlomo, não há ninguém que não conheça essa
história.» 

A voz dele ia enfraquecendo. O corpo revolvia-se todo. Tapei o
rosto com as mãos. Ouvi um ruído estranho, como se um grande corpo



tivesse sido engolido por uma boca invisível. Um gemido lancinante
soou através do mar e momentos depois Bruno já não estava entre
nós. 

 
 
Dirijo-me a ela em estado de choque, mas ela não responde. Fico em

pânico, aterrado com a ideia de que ela poderia abandonar-me agora
que tenho tanta necessidade dela, que estou sem forças e não tenho
vontade de voltar a casa e de escrever a história numa língua atacada
de elefantíase. Vem, imploro eu soluçando baixinho, quero aninhar-me
em ti e esquecer-me; a solidão de Bruno foi tão dura e obstinada que
nos tornámos todos solitários, perdidos, cravados na pedra por um
escultor sábio mas sem engenho, ou talvez engenhoso, mas decerto
pouco caridoso. Nós temos uma fome insaciável ou pior ainda,
perdemos até a vontade de nos saciarmos. «Oh!», sussurrei-lhe para
dentro das pequenas ondas, as pregas da sua carne, «se a nossa vida
não passa do seu próprio refluxo, então tudo o que favorece o refluxo é
um cúmplice encoberto da morte, e nós próprios somos coniventes
com o assassínio. Somos assassinos responsáveis, preocupados com o
nosso bem-estar, delicados e cheios de consideração, é certo, mas
apesar de tudo assassinos. Todos os que, sob o pretexto de defender a
nossa integridade e tranquilidade, cometem contra nós o crime mais
odioso, o crime contra a humanidade, todos aqueles que nós
encarregamos de nos defender asfixiam aos poucos a nossa felicidade;
estou a pensar no poder, no poder de todo o tipo que impõe a sua
autoridade, a de alguns sobre todos os outros, ou a de todos sobre
alguns; no sistema judicial que, nas suas sentenças, impõe quase
sempre um compromisso entre diversas formas de justiça, e na
religião, cujo princípio é o de exigir dos crentes que não a questionem.
Penso ainda na nossa moralidade complacente, no rebanho obediente
do tempo, nos ponteiros do relógio agrupando os minutos como se
fossem carneiros, e também no medo e no ódio que reinam entre nós,
esses dois fórceps com que arrancamos a mínima migalha de ternura e
amor, e na nossa lucidez despótica… O que é isso tudo senão o canal
nauseabundo através do qual todos deslizamos para a morte, e de vez
em quando ganhamos uns miseráveis prémios de consolação, uma
caridade mesquinha, um amor prudente, uma alegria de



responsabilidade limitada ou um desejo circunspecto, engodos
enlatados, e até eu compreendo que o homem – o homem no sentido
em que Bruno e eu o entendemos – é capaz de consolações e alegrias
maiores, de uma paleta de cores incomparavelmente mais rica… 

«Isso é que é falar», disse ela, calma, com os olhos um pouco
avermelhados pelo sol poente. «Finalmente, começas a compreender.»
E espaça um pouco as vagas, lança-as com moderação, amplas e
calmas, subitamente a transbordar de uma alegria serena. Nadamos
silenciosamente em direção à pequena aldeia polaca. A água fica de
repente doce na minha boca. Provo novamente e constato que não me
enganei. 

«Ele chegou ao rio?» 
«Não sentiste?» 
«E as quedas-d’água? Como é que ele conseguiu passar as mais

altas e nadar contra a corrente?» 
«Da única maneira que sabia.» 
Ficamos um momento em silêncio e depois ela pergunta-me: 
« E tu, como é que vais passar as quedas-d’água?» 
«Não me faças essa pergunta agora.» 
« Já começas a voltar atrás, Neuman. Já começas a esquecer.» 
«Como podes imaginar uma coisa dessas! Agora? Depois de Bruno?

Depois de tudo o que acabo de te dizer? Devias ter vergonha!» 
Mas a uma certa distância formam-se dois pequenos remoinhos que

parecem que ela está a sorrir de leve, parecem covinhas nas faces. 
«Estranho», diz ela lambendo a boca, «as minhas pequenas espias

dizem-me que neste momento já estás arrependido da maior parte das
coisas que… Ah! Mas que diferença faz isso, no fundo, trata-se da tua
vida e não da minha. É pena. Muita pena. Acreditei em ti em certo
momento. Em certo momento, acreditei mesmo em ti.» Terei mesmo
ouvido uma nota de ternura na voz dela, sentido uma sombra de
simpatia? Ela não responde. Afasta-se um pouco de mim, nada de
costas, acariciada pelos últimos raios de sol. Agora parece-se com a
paleta de Van Gogh quando ele pintava campos de trigo dourados nos
Países Baixos. Tão linda, tão misteriosa e serena sob os véus de
nuvens que se enlaçam no horizonte! Será que Bruno reparou na
beleza dela ou estava demasiado fechado em si próprio, nos seus



incessantes esforços? Será que o homem dela lhe deu marcas de
afeto? 

Ela fica calada. Umas veiazinhas azuladas salientam-se-lhe na testa.
É provável que um homem como ele não tenha reparado nela, nem na
sua beleza, e que tenha criado um mar interior, pessoal, para aí nadar.
E no entanto, ela merece ser amada. Talvez mesmo por alguém com
menos pretensões do que Bruno. Um homem modesto e mais
pragmático, não sem uma certa sensibilidade poética, capaz de
distinguir os seus matizes subtis, enfim, um homem sem qualquer
valor comparado ao nosso sublime, intransigente e transcendente
Bruno, mas talvez por isso mesmo, por ser tão atento aos pormenores
da vida de todos os dias, um produto tão evidentemente típico da
sociedade decadente, tão profundamente humano, um homem assim,
disse para mim próprio, talvez pudesse ser capaz… «Oh! cala-te! cala-
te!», diz ela, atirando-me como por acaso contra uma rocha pontiaguda
que obviamente não estava ali uns momentos antes. «Cala-te,
Neuman», repete ela mais docemente, acariciando a minha costela
magoada para me consolar. «Vais ficar com uma pequena ferida, como
a de Bruno. Mas a tua vai sarar. Tu és dos que cicatrizam. O que há?
Estão a chamar-te!» 

«Pan Neuman! Mister Neuman!» A minha senhoria está na praça,
toda vestida de negro. A fazer muitos sinais com a mão. Parece que o
presidente da vila está prestes a partir para Gdansk. Tenho de sair da
água para ir com ele. Depois de amanhã estarei de volta a casa. «A
minha casa», como essas palavras me parecem agora estranhas e vãs! 

«És bem simpático, sabes», diz ela retomando a conversa
interrompida e lambendo a minha costela, «mas não foste feito para
mim. O teu território, meu querido» – atarda-se um pouco enquanto ao
longe os recifes brilham com um fulgor sarcástico, «o teu território é a
costa, sim, gostas de mergulhar em mim às vezes, mas preferes ficar ao
pé dela, em caso de perigo, para o caso de seres invadido pela vontade
irresistível de descer muito fundo dentro de mim. No final de contas,
és do tipo peninsular. Um peninsular, é precisamente isso.» 

Abafo um gemido. 
«E agora», acrescenta ela com uma voz alegre enquanto faz valsar

as ondas diante de mim, «agora, concede-me um último favor. Não
fiques zangado com o que te vou pedir, meu querido: pensa “nele”, por



favor, pensa nele uma última vez enquanto estás dentro de mim, pensa
no nosso Bruno, por favor, dentro de instantes vamos separar-nos.
Mais ninguém voltará a falar-me dele como tu, do meu Bruno em
Danzig, sozinho na extremidade do pontão, pensa nele, para que eu
possa pensar nele contigo, conheces o meu pequeno problema de
saúde… Por favor, por favor…» 

Pisca as compridas pestanas de algas e dilata as narinas com um
ligeiro tremor. Não. Não vai conseguir apanhar-me com os seus
encantos baratos, com as suas cores de água femininas. Não vou
pensar nele por encomenda. Ela que vá para o diabo. Não vai fazer-me
andar pelo beicinho como um miúdo desatinado, um apaixonado, até
ao porto, até à extremidade daquele pontão, no limiar do velho mundo,
não! Sou mais forte do que ela – não, não vai arrastar-me para aquela
chuva fina que cai sobre ele como lágrimas, está tão magro e nu dentro
das roupas; de momento só tem o relógio, um relógio que marca
sempre a hora de outrora, e atira-se, corajoso e desesperado, da aresta
do nariz daquela carcaça gigante, só como o primeiro pagão que
jamais se elevou do totem ao Deus invisível. Que salto maravilhoso,
Bruno, que amplitude, que elevação… 

E ela, ao meu lado, rebenta num riso abafado. 
Por todos os ventos de leste. 



 

WASSERMAN 
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Quando a terceira tentativa para matar Anshel Wasserman falhou, os

alemães mandaram-no para o gabinete do comandante do campo com
um oficial alemão muito jovem, de nome Hopfler, a correr atrás dele
aos gritos: « Schnell! » Consigo imaginá-los deixando a parte baixa do
campo onde se encontram as câmaras de gás, e aproximarem-se das
duas barreiras de arame farpado escondidas pelas ervas, por onde os
recém-chegados são obrigados a passar, nus, por entre duas filas de
ucranianos, que lhes batem com matracas e atiçam contra eles os cães.
Os presos chamam a este caminho Schlauch , ou o tubo, e os alemães,
com o seu humor especial, Himmelstrasse , o caminho do céu. 

Anshel Wasserman está vestido com um fato de cerimónia em seda
colorida e usa um relógio pendurado por uma corrente que lhe bate no
peito à medida que corre. Está muito magro e curvado, com uma barba
rala, e uma corcunda a despontar na nuca. Embora tenha visto milhares
de fotografias de presos dos campos de concentração, nunca vi
ninguém vestido como ele. Agora estão a passar ao lado do terreno da
parada e param em frente da caserna do comandante. Wasserman está
ofegante. A caserna é uma construção sombria de madeira, de dois
pisos, com janelas tapadas por cortinas. Na placa de metal pregada na
porta está escrito comandante de campo, e noutra maior, na parede
exterior, construção – sociedade schoenbrun, leipzig, e sociedade



schmidt, münsterman. Conheço detalhes destes sem fim. Hopfler diz
algo à sentinela ucraniana que está à porta. Neste momento Anshel
Wasserman vira a cara e olha para mim. Foi apenas uma olhadela
furtiva, mas eu senti-me como se tivesse acabado de nascer: depois do
sufoco e do nevoeiro dos últimos meses, aquele olhar foi como uma
palmada nas costas que fez com que as peças aparentemente
desconexas do mosaico caíssem instantaneamente no seu lugar. O avô
Anshel reconheceu-me e eu senti-o. Estava apavorado. Do outro lado
da porta esperava-o o comandante de campo Obersturmbannführer
Neigel. Pensei que talvez não devesse fazer o avô passar por isto outra
vez, que era errado arrastá-lo novamente para Lá, mas sabia que sem
ele não conseguiria, porque ele tinha estado Lá e além disso, ao que
parece, era dos poucos que sabiam como sair de Lá, e, como eu
finalmente decidira ir Lá, era melhor ir com ele. 

A porta abre-se e eles entram. Lá está Herr Neigel. Finalmente. Não
é de todo como o imaginei durante estes anos todos – gordo, bestial,
um carniceiro com um ricto cruel. Mas é robusto: alto e forte, com um
crânio bem desenvolvido que a calvície revela apesar dos cabelos
pretos cortados à escovinha; tem duas entradas nas têmporas. O rosto é
particularmente largo, de traços direitos e alongados, e o queixo,
azulado em certos sítios, tem algo de severo. A boca é pequena e
crispada e um sarcasmo agressivo marca o canto dos olhos. A
impressão geral é a de um homem forte que faz o possível por não dar
muito nas vistas. Durante a minha infância o avô chamou-o sempre
pelo título civil, Herr Neigel, o que significa que se estabelecera entre
eles uma certa intimidade. Ou talvez fosse um acordo. E como é que
Neigel chamava o avô? Dreckjude , porco judeu? Não. Não creio. O
seu rosto revela uma secura pragmática incompatível com Dreckjude .
Ergue os olhos da secretária bem arranjada, disfarçando um olhar
irritado pela interrupção. «Sim, Untersturmführer Hopfler?», diz ele; a
voz é forte e comedida. Hopfler conta-lhe o estranho sucesso. Neigel
interroga-o rapidamente: «Tentaram a espingarda?» «Sim, meu
comandante.» «Tentaram dentro do camião?» «Sim, meu
comandante.» «E o gás, tentaram o gás, dizes?» «Sim, meu
comandante. Foi por aí que começámos.» «E o que se passou com os
outros? Talvez o gás estivesse alterado?» «Não, meu comandante!»



«Todos os que estavam com ele morreram, como de costume. Não
aconteceu nada de anormal, exceto com ele.» 

Neigel levanta-se, aborrecido com esta perda de tempo, alisa as
calças e brinca distraidamente com a medalha de prata na lapela do
uniforme. Pergunta com um certo fastio: «Está a gozar comigo,
Untersturmführer Hopfler?» Quando o jovem oficial se lança numa
explicação confusa, ele manda-o embora com um gesto do dedo, com a
ordem de voltar uns minutos mais tarde, depois de ter efetuado um
pequeno inquérito, «para remover o corpo». Quando o jovem oficial
sai, Neigel segue-o um instante com o olhar com que as pessoas de
uma certa idade olham para os jovens ambiciosos incapazes de
fazerem o que quer que seja de bem feito sem a ajuda deles. 

Tira o revólver pendurado no cinto. Um brinquedo preto e brilhante
com carr… Um momento, por favor! Não! Vai disparar sobre o avô
Anshel! Desvio o olhar. Olho para os cartazes militares pendurados na
parede, por detrás da secretária: o führer ordena – nós obedecemos,
responsabilidade para com os subordinados, obediência aos superiores.
Subitamente, Neigel dá um passo em frente, cola o cano do revólver à
testa do avô Anshel e eu ouço o meu grito ao mesmo tempo que o do
avô a berrar de medo e de humilhação, o tiro parte e o avô diz
interiormente, com a voz a tremer: «Uma espécie de zumbido
atravessou-me a cabeça de orelha a orelha», a cabeça de um veado em
madeira pendurada por cima da porta cai, nebekh , coitada, e um dos
chifres quebra-se. « Shalom aleikha , a paz seja contigo, Shloïmele,
mudaste muito, mas eu reconheci-te. Chiu, não digas nada. O tempo é
curto e temos muito que fazer. Temos de contar uma história.» 

Foi assim que ele se me dirigiu. Não na sua voz, obviamente.
Escrevi «o avô diz interiormente», porque me parece mais exato. A sua
voz soava como a que ouvi debaixo de água: um ruído filtrado e suave
de mil fragmentos de conchas. Não era exatamente um discurso, antes
um fluxo ininterrupto e cinzento de palavras sem o vigor do discurso ,
mas muito semelhante à língua escrita . O avô Anshel falou comigo na
língua em que escrevia, com as palavras que se esfarelaram das
páginas amareladas e rasgadas daquele velho jornal conservado desde
o início do século na arca da avó Henny. Era a primeira vez que eu o
ouvia falar abertamente da sua história. Aquela história era realmente
toda a sua vida e ele tinha de reescrevê-la sempre desde o princípio.



Um dia em que estava um pouco triste e abatido, disse-me que a
empurrava pela montanha acima como Sísifo. Depois desculpou-se por
nunca ter tempo nem forças para ouvir a minha, mas pensava que todas
as histórias eram feitas do mesmo pano, «com a diferença de que às
vezes és tu que empurras a pedra montanha acima, e outras, és tu
próprio a pedra que volta sempre a cair». 

Mas, de momento, o alemão está perplexo: olha estupefacto para o
avô e depois para o revólver, agarra a cabeça do velho e vira-a para um
lado e para o outro à procura do buraco da bala. Depois pergunta em
voz seca e num polaco perfeito (a mãe é uma Volksdeutsche , uma
alemã nascida na Polónia, e além disso fez o curso de línguas das SS):
«Estás a gozar comigo, parszywy zydzie ?» 

Deixem-me esclarecer: ele murmurou o epíteto quase sem mexer os
lábios, a fim de esconder a enorme perplexidade que se espelhava no
rosto de contornos simples. Anshel Wasserman responde: «Eu também
não compreendo, Vossa Excelência. É a quarta vez que tal coisa
acontece, e queira Vossa Excelência ter a bondade de me dar mais um
tiro de forma a eu finalmente morrer, Deus nos livre, porque a dor se
tornou insuportável.» Neigel empalidece e dá um passo atrás, enquanto
Anshel geme: «O meu comandante pensa que isto me dá algum
prazer?» 

O zunzum que conheço desde a infância ressoa no silêncio: Anshel
Wasserman está a falar sozinho, a argumentar, a escrever a sua história.
E eu cedo a minha caneta a quem precisa mais dela, a quem esperou
todos estes anos por que a sua história fosse escrita. « Nu , então», diz
ele. «Esaú não sabia a que santo fazer apelo tal era o seu espanto, mas
eu disse-lhe a verdade. Oh, sim, eu queria a morte, que os seus ossos
apodreçam! Ainda esta manhã, quando me levaram para a câmara de
gás, para a carreira de tiro e para o camião, a desejei, cholera , e ainda
a desejo, mas o que acontece, nu , é que parece que tenho um pequeno
problema, talvez devesse ir ao médico? A verdade é que me esforcei
por morrer. Na câmara de gás Zalmanson olhou para mim esgazeado.
Estava caído no chão, nebekh , coitado, mas ainda conseguiu fazer-me
um sinal, como quem diz – então, Wasserman? Mas que podia eu
fazer? Baixei-me e murmurei-lhe ao ouvido para que os outros não
ouvissem – para quê afligi-los mais? – que lamentava muito, mas que
era certamente um defeito de nascença, vá-se lá saber. Nu , à nossa



volta torciam-se e gemiam os “dentistas” com os quais vivi três luas
inteiras, sim, três luas inteiras, e só eu, Anshel Wasserman, ali
permanecia, de pé, direito como um lulav . Zalmanson começou a rir,
quem dera que eu não o tivesse ouvido, a bufar e a soluçar, que riso, e
de repente morreu! É preciso que saibas, Shloïmele, o judeu Shimon
Zalmanson, o meu único amigo, redator-chefe do Luzinhas , morreu a
rir na câmara de gás e, quanto a mim, foi uma bela morte para um
homem que acreditou durante toda a vida que Deus só se revela aos
homens através do humor.» 

Agora ficamos os três silenciosos. Eu olho para o velho judeu
curvado: é tal e qual me lembrava dele, mas muito mais magro. A
careca, a pele amarelo-acastanhada, as grandes verrugas horrorosas, o
nariz abatatado, o perfil com o queixo pontiagudo. Juro pela minha
saúde, dizia a avó Henny, és igualzinho a ele! O que estás praí a dizer?,
gritava a minha mãe em iídiche, diante da única foto de Anshel
criança, olha para o nariz dele, e agora olha para o do meu filho. 

O alemão volta para a grande secretária e fica ali de pé, absorto nos
seus pensamentos, a chupar as bochechas. «Não!», decreta ele com um
murro na mesa (Wasserman: «Quase morri, Deus nos livre!») e repete:
«Não! Assim é impossível!» Depois, furioso com Wasserman: «Nós
estamos a realizar aqui uma obra de grande envergadura e ainda não
tivemos nenhum percalço!» O avô faz-se ainda mais pequenino no seu
sumptuoso e enigmático fato. (Wasserman: «Estava cheio de vergonha.
O que é que pensas? Não me sentia nada à vontade. Não me agrada
nada provocar o destino, pois para quê meter-me em problemas?»)
Procurando encorajar Neigel, diz: «O senhor comandante dignar-se-á
considerar o meu pequeno problema como uma simples questão de
estatística, talvez, porque não?» Mas Neigel assusta-se: «Estatística?» 

Anshel Wasserman, assustado com o medo do alemão, exclama:
«Não, Deus nos livre! O que é que eu fui dizer! Sou completamente
louco! Nu , pensei que com a vossa inclinação… quer dizer… o vosso
apego aos números é bem conhecido, nu , eu próprio tive o privilégio
de receber de vós um belo número, e, ai, mas o que é que alguém
como eu pode perceber do assunto? Menos que nada. Mas o bom
senso, sim, o bom senso diz-me que, quando se mata milhões e
milhões de pessoas em todo o mundo, é possível, Deus nos livre, Vossa



Excelência perdoar-me-á, que, estatisticamente falando, um ou dois de
entre esses milhões, sim, talvez não possam. Morrer, quero eu dizer.» 

Neigel inclina-se para a frente. Franze as sobrancelhas com uma
suspeita terrível: «Dois? Vocês são dois?» 

«Não, meu comandante. Deus nos livre! Por que carga de água é que
haviam de ser dois? Isto foi apenas um exemplo. Suponhamos que são
dois.» 

Esboça um sorriso para apaziguar o alemão, mas sabe bem que
qualquer palavra que diga apenas servirá para agravar a situação.
Neigel observa-o durante um instante de perto, como um cientista a
observar uma nova espécie através da lupa do microscópio e suspira de
irritação, espanto ou desprezo, repuxando o lábio superior e emitindo
um «humf». 

Senta-se com a cabeça entre as mãos, subitamente perdido no
quarto. Toca o telefone, ele ladra uma coisa qualquer e desliga.
(Wasserman: «O yekke estava com medo, Shloïmele. Imagina o que o
Senhor bendito lhe enviara! Um judeu que não morria! Lá se esvaía
em fumo o sonho dele! E se outros judeus fossem contaminados pela
ciência da imortalidade? O que aconteceria à sua simpática caserna
equipada com todos os instrumentos do mal, o que restaria da indústria
de morte? E o Führer, o pequeno pintor da construção, de Linz, ficaria
certamente furioso quando recebesse a informação de que um judeu
estava a frustrar o seu grande projeto, a menina dos seus olhos.») 

Wasserman ousa levantar a cabeça e dá uma olhadela em volta.
(Wasserman: «Vi que o gabinete era semelhante ao de qualquer
Offizier superior, com mapas e cartazes, armários e estantes cheias de
coisas, dezenas de livros, documentos com o desenho da águia, e
alegrei-me por Neigel, por ver que o tinham honrado com uma
medalha tão linda, como um brinco de ouro no focinho de um porco.»
18 ) Ambos se sobressaltaram quando ouviram bater à porta. 

Hopfler entra. «O que quer?», pergunta Neigel, subitamente
cansado, com o rosto descomposto. Hopfler olha para Wasserman e faz
um gesto de simpatia para com Neigel. Mas como Neigel não reage e
continua mergulhado nos seus pensamentos, Hopfler relembra-lhe a
medo: «O meu comandante ordenou-me que voltasse para o corpo…» 

Agora vemos que Neigel decide zangar-se, pois trata-se realmente
de uma decisão: dá a si próprio um minuto para ferver de raiva. O



peito transforma-se numa panela de pressão e o vapor sai pelo
colarinho da camisa e inunda-lhe o rosto, colorindo-o de vermelho-
vivo. (Wasserman: « Oï , eu conhecia muito bem aquele Prozess .
Todos os dias às cinco da tarde, Neigel saía para dar uma volta no
jardim… Adquirira o hábito de se juntar a uma das equipas de trabalho
que voltava para o campo, e por um pretexto qualquer – mas havia
alguma necessidade de pretextos? – escolhia um preso e abatia-o ali
mesmo com um tiro de revólver, o que, segundo ele, lhe acalmava os
ânimos. Mas, antes de matar, tinha de estar de tal maneira zangado que
parecia que o rosto ficava em chamas. Depois era muito simples. Nu ,
foi assim que fiquei a conhecer o Prozess . E agora era a vez do jovem
Hopfler, era ele o cordeiro a sacrificar, eu bem via que ele estava
chocado ou mesmo furioso, o que era normal depois da humilhação
que o comandante lhe fizera passar diante de um judeu como eu, e
assim, enquanto Neigel o repreendia, eu virei a cabeça e olhei para
longe como se estivesse a tentar avistar barcos no mar.») 

Hopfler saiu humilhado, e os traços de raiva desapareceram
instantaneamente do rosto de Neigel, como se o tivesse descascado e
deitado fora, o que, obviamente, ainda assustou mais Anshel
Wasserman. Este inclina-se ainda mais e o osso da nuca torna-se muito
saliente. Neigel levanta-se, zangado, e começa a andar pelo quarto.
Para atrás de Wasserman, e o velho, que por instantes o perdeu de
vista, procura-o, espavorido, como um passarinho cego ao sentir um
intruso aproximar-se do ninho. 

«O nome!» 
«Anshel Wasserman, Vossa Excelência.» 
«Idade?» 
«A minha idade? Ah… devo andar pelos sessenta.» 
«A quem pertences?» 
«A Keisler, Vossa Excelência. O comandante do campo de baixo.» 
«E qual é o teu trabalho lá?» 
« Nu , é assim, Vossa Excelência, eu costumava viver com os

dentistas, os que arrancam os dentes dos mortos. Sim, mas eu,
pessoalmente, não era dentista, enquanto eles eram.» 

Neigel olha para ele sem compreender: «Não eras?» 
Wasserman, com uma estranha modéstia: «Não era, Vossa

Excelência.» 



«Então o que eras, cos diabos?» 
«Eu? Nu , o que é que eu poderia ser? Um Scheissmeister , um

mestre da merda, eis o que eu era.» Neigel afasta-se dele tapando o
nariz e o avô diz docemente: «O senhor comandante Keisler permitiu
que eu me lavasse uma vez por semana, Vossa Excelência. Graças a
ele, até estou autorizado a usar sabão e borato de sódio, e por isso não
tem de ter medo dos maus cheiros.» O alemão sorriu secamente. Quer
dizer, só a boca é que sorriu, os olhos continuaram gelados:
«Interessante. Um Scheissmeister que não morre? É uma coisa nunca
vista! Será que a merda tem virtudes milagrosas?» 

Por outras palavras, o avô Anshel era responsável pelas latrinas do
campo de baixo. Bella, bendita seja a sua memória, chamaria a isso
yikhes – prestígio! 

Neigel tem um plano, mas não está muito convencido, e isso
percebe-se pela voz: «E se… digamos, te amarrássemos a quatro jipes
das SS e os lançássemos em direções opostas?…» E o judeu, triste mas
sábio: «Receio, Vossa Excelência, que viesse a encontrar-se com
quatro homens com o mesmo defeito que eu.» 

«O que, obviamente, está fora de questão.» 
Dizem ambos ao mesmo tempo, em polaco. Com uma gravidade

estranha. Por momentos, os seus olhares cruzam-se e Neigel,
provavelmente com um resto de superstição infantil, toca no punho da
manga, ao lado do símbolo das SS com um caveira. Imagino que era
assim que faziam na aldeia dele para afastar o mau-olhado, quando
duas pessoas diziam a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas talvez
desejasse afastar um mal maior ainda. Não sei: sei muito pouca coisa
sobre Neigel. Foi unicamente por causa do avô Anshel que entrei no
meu quarto branco. Não tenho forças para mais nada. 

Neigel aponta umas coisas no seu pequeno bloco preto. Wasserman
repara que em cima da secretária está uma fotografia emoldurada.
(Wasserman: «Tentei obviamente adivinhar quem poderia ser o
privilegiado – seria a mulher polaca? Os velhos pais? Ou o semblante
luminoso do pintor da construção civil de Linz em pessoa? Ou uma
criança a quem tivessem posto o seu nome? Que aquele Esaú tivesse
um filho é coisa que nunca na vida imaginei, juro.») 

Alguma coisa tem de acontecer agora. Neigel vai dizer: «Disseste
que o teu nome é Wasserman? Wasserman!», folheando o bloco preto,



olhando para o nome, «parece-me que já vi esse nome… ach, chamam-
se todos Wasserman… diz lá, não estavas antes em… não, que
disparate!» Um disparate mesmo, mas diante do alemão, o rosto vazio
brilha, ilumina o quarto como uma lua bêbeda, alaranjada. 

(Wasserman: «Quando ele disse aquilo um sorriso de gato aflorou-
me aos lábios. Porque sabia no que ele estava a pensar. O espanto deste
Esaú não me era desconhecido, e até conseguia prever as perguntas
que se seguiriam à minha resposta, mas, de facto, nunca seria capaz de
imaginar que uma coisa destas acontecesse aqui.») E, com uma voz
falsamente modesta e untuosa, prosseguiu: «Não, Vossa Excelência,
nunca nos encontrámos cara a cara, mas é possível que nos tenhamos
apesar de tudo encontrado de certa maneira, hi, hi, se me é permitido
revelar ao senhor comandante uma certa coisa, uma espécie de
anedota, hum, eu fui um escritor hebraico, quer dizer, as histórias que
escrevi para os queridos meninos foram traduzidas para muitas línguas
europeias, e também para a vossa eloquente língua alemã, sim, sim.» E
acrescenta mais uma coisa que Neigel não pôde ouvir: «Anshel,
Anshel, não passas dum velho tolo!» E, em resposta, à laia de
justificação: « Nu , que estupidez da minha parte desejar tal coisa,
embora de facto as minhas histórias fossem muito populares na
Alemanha! Mas querer um assassino como leitor? Pf, Anshel!
Enlouqueceste? Ou estás tão convencido de ti próprio que te atribuis
mais do oitavo de um oitavo do orgulho permitido aos doutores da
Lei?» E para Neigel, diz Wasserman lamentavelmente, com uma sede
terrível que não me é completamente estranha: «O meu nome, Vossa
Excelência, quer dizer, o meu nome de autor desses livrinhos era…
talvez o tenha visto… Scheherazade, Anshel Wasserman-
Scheherazade.» 

Será que brilha alguma faísca no olhar de Neigel? Que os seus olhos
se arregalam de surpresa, uma surpresa rapidamente escondida,
demasiado rapidamente? Wasserman e eu inclinamo-nos para a frente,
como que puxados pelo mesmo fio. 

(Wasserman: «Terá reconhecido o nome? Saberá quem eu sou? Ah,
pf! Não me julgues severamente, Shloïmele. Eu estava ansioso por um
olhar de reconhecimento que dissesse: “Será possível? Serás tu aquele
que lemos e de que tanto gostávamos, de quem recortámos e
guardámos todas as histórias publicadas nas revistas?” Não me julgues



mal, pois milhares de crianças me leram nessa época; Os Meninos de
Coração de Oiro saiu numa dúzia de jornais juvenis em toda a Europa.
Há apenas cinco anos ainda surgiam novas edições – embora eu não
tenha recebido um chavo – e recebia cartas dos meus jovens leitores de
Praga e até de Budapeste! Vou contar-te uma pequena anedota: até no
comboio que nos transportou para aqui, oxalá sufoque no próprio
fumo, no meio dos puxões, da desgraça, da fome e das vertigens, veio
ter comigo um judeu, nem jovem nem velho, com uma queimadura
escarlate a embelezar-lhe metade do rosto, para me anunciar que, em
criança, lera todas as minhas histórias. Pois não é que, durante cerca de
uma dezena de anos, o pobre judeu e eu jantámos à mesma hora, à
mesma mesa na pensão Feintuch, na Rua Kredytowa. Eu de um lado e
ele do outro. É óbvio que, nessa altura, ele não me dizia nada. Mas
agora no comboio, nebech , começou a chorar de saudades das minhas
histórias, nu , imaginas uma coisa assim? Pergunto a mim próprio o
que lhe deu para pensar naquilo naquele momento… Nu , e eu já não
podia trazer-lhe nenhuma consolação…» 

Neigel encosta-se para trás e brinca com uma pequena régua. «Não
percebo nada de literatura, Scheissmeister .» Wasserman deixa escapar,
involuntariamente: « Nu , cada um com o seu talento, não é, Vossa
Excelência?» E empalidece de medo. 

Mas Neigel não se levanta nem lhe dá um murro com o punho
pesado. Também não chama o guarda ucraniano para mandar dar uma
valente coça ao judeu insolente. Observa-o com um olhar demorado,
pensativo. Desenha com a régua no ar oitos redondos e zeros mal
feitos. Um pequeno músculo no maxilar direito contrai-se-lhe com
uma força estranha, e depois a régua põe-se a desenhar no ar setes
impecáveis e três decididos, talvez uma forma pessoal de anunciar ao
mundo que está prestes a tomar uma decisão importante. À sua frente,
Wasserman ainda está espantado que a sua insolência não lhe tenha
custado caro. (Wasserman: «Talvez ele se sentisse desamparado e visse
em mim uma fórmula mágica capaz de aplacar a sua loucura assassina,
ou talvez todos os leões gostem que um ratinho lhes faça cócegas nos
dedos dos pés, a fim de que ambos possam provar o sabor da glória;
em resumo, eu tinha ousado e ele sorrira, e isso bastava-me.») E o
alemão surpreende-o ainda mais ao pedir-lhe que lhe fale um pouco
das histórias que escreveu. 



Wasserman cora dos pés à cabeça («Não imaginava que ainda
tivesse tanto sangue!»), e é embaraçoso vê-lo naquele estado. Baixa os
olhos, estala os dedos, ri depreciativamente: «Ah! Não passam de
futilidades… historietas para crianças, é verdade que os miúdos
gostavam delas… e que também agradaram aos críticos, algumas
delas, pelo menos as narrativas intituladas Os Meninos de Coração de
Oiro , que saíam em folhetim nos jornais… um capítulo por semana…
E os meninos, quero dizer os das narrativas, eram de todas as nações,
havia mesmo um da vossa, dois da Polónia e um arménio, havia
também entre eles um miúdo russo e, em muitas das suas aventuras, e
sem querer ofendê-lo, senhor, lutavam contra as forças das trevas!
Apoiavam as lutas contra todas as calamidades naturais, as epidemias,
as enfermidades e as injustiças, a ignorância e a tirania; uma vez, por
exemplo, foram socorrer um jovem arménio, quando os turcos
atacaram a sua aldeia com espadas e adagas, antes da grande
carnificina, no fim do século… e os nossos pequenos guerreiros
chegaram lá nas asas da máquina do tempo… uma invenção minha, ih,
ih! E doutra vez tiraram o povo negro das garras dos antigos
americanos que há muito o queriam massacrar, e outra vez ainda foram
socorrer o sábio cujo nome me escapa agora, nu , aquele que combateu
os micróbios da raiva, cholera , e apoiaram Robin dos Bosques no seu
combate contra os ricos do país de Albion, e que mais? Ah, sim.
Salvaram os peles-vermelhas, fugindo com eles para a Lua, é isso
mesmo, para os proteger dos maus, e também ofereceram ajuda ao
vosso eminente compositor Ludwig van Beethoven, porque era surdo,
e muitas mais fantasias destinadas a regalar o coração das crianças, a
distraí-las com narrativas edificantes tiradas da história e das suas
grandes personagens… mas indiretamente, para não os aborrecer,
alguns factos históricos envoltos em ficções agradáveis… disparates…
futilidades, ah! Gostava muito delas…» 

Neigel escuta pacientemente esta embaraçosa manifestação de
autoelogio. Observa Wasserman com os olhos meio fechados. Cora
ligeiramente e, quando finalmente Wasserman se cala, o alemão
continua a olhar para ele como se escutasse uma voz longínqua. 

Subitamente desperta, tosse de irritação, passa uma mão pelo rosto e
diz: «Podes explicar-me que roupa ridícula é essa que usas?» 



Wasserman fica um pouco surpreendido: «Isto? Esta roupa, senhor
comandante… uma das partidas do comandante Keisler… Ordenou
que o Scheissmeister dele vestisse trajo de cerimónia e conseguiu
arranjar-me o fato de Kipur de um grande rabi… com um chapéu
bordado e oito pompons que mandou fazer especialmente para mim e
que receio ter perdido ao vir para aqui…» «E o relógio?», pergunta
Neigel, «para que é o relógio?» «Isso é outra facécia do comandante
Keisler, Vossa Excelência. Ele pensou, o que talvez seja verdade, que o
trabalho se ressente quando os presos vão demasiadas vezes ao trono,
Vossa Excelência. Foi por isso que, como o profeta Samuel, me tirou
do rebanho e me nomeou Scheissmeister , pendurou-me um relógio ao
pescoço e estabeleceu um tempo limite para as latrinas, com o vosso
respeito: dois minutos e nem um segundo mais, foi o que ele, na sua
grande misericórdia, nos concedeu.» (E virando-se para mim, sussurra
amargamente: « Nu , Shloïmele, o que é que achas que aconteceu?
Tive logo uma terrível crise de hemorroidas! Posso dizer-te que até
rangi os dentes de dor! E depois – como todos os outros, os portões
fecharam-se e foram trancados! Prisão de ventre perpétua. Pelo menos
tenho a sorte de não ter o sentido do odor… nu , mas receio nunca
mais ser capaz de ouvir o toque do despertador sem tremer.») 

«Sim», diz Neigel, levemente irónico, «Keisler é imaginativo. Podia
ser um bom escritor, não achas?» 

Wasserman pensa: a feig , nunca na vida, mas diz: «É possível,
muito possível, senhor comandante.» 

Neigel acrescenta calmamente: «Sei precisamente no que estás a
pensar agora, Scheissmeister . No teu pequeno coração medroso estás a
dizer, “um nazi nunca poderá ser um bom escritor. Não têm
sensibilidade nenhuma”. Não tenho razão, Scheherazade?» 

É claro que tinha razão. Não tenho a menor dúvida quanto à resposta
do meu avô, mas faço os possíveis por lhe fornecer provas. Assim, por
exemplo, na SS Führerschule em Dachau, perto de Munique, onde
Neigel certamente se formou, havia um cartaz na classe que dizia: 1.
princípio essencial: a disciplina do partido! 2. a vontade e o suplantar
do medo e das fraquezas tais como a compaixão e a indulgência! 3.
guardemos o amor do próximo para os alemães de adolf hitler! 

E quando vejo que Wasserman ainda hesita, segredo-lhe uma
resposta irrefutável, uma resposta que o próprio Adolf Hitler concebeu



para nós no seu discurso de Berlim, em 1938: «A consciência é um
assunto dos judeus.» Esta frase foi interpretada por Jürgen Stroop, o
comandante alemão de Varsóvia durante a insurreição do gueto, da
seguinte maneira: «Assim libertou os nazis de qualquer problema de
consciência.» 

Estas palavras movem Wasserman como um enorme pêndulo.
«Achas?», pergunta ele. « Oi , que pesado fardo o pintor da construção
de Linz pousou nos nossos ombros, oxalá tenha uma hora boa e curta!»
Mas a Neigel responde: «Deus me livre de pensar isso de vós, Vossa
Excelência.» 

«Cobarde», interrompe-o Neigel com um desprezo não de todo
injustificado. «És um miserável cobarde. Talvez conseguisse sentir
algum respeito por ti se não fosses tão cobarde.» Sorri brevemente,
com troça: «Gostava de saber como conseguiste inculcar coragem e
orgulho nos teus jovens leitores; ouvem-se os gritos dos teus
pensamentos!» E o judeu: «Deus me livre, meu comandante.» («Claro
que tinha medo dele! O que é que imaginas, Shloïmele? O meu
coração dava saltos ao ouvir a sua voz melosa! E tão forte que ele é,
benza-o Deus, os ossos dele são barras de ferro, mas eu – a coragem é
para mim o que a inteligência é para o cantor de sinagoga. Basta que o
meu dedo fique preso na pega de uma taça e começo logo a ter suores
frios. E agora vai, vai contar-lhe que estou mais morto que vivo.») 

O alemão continua, divertido: «Eis aqui um judeu que não consegue
morrer e é também um pouco escritor. Talvez a gente consiga pregar
uma partida a Stauke, que achas?» Wasserman: «Perdão, Vossa
Excelência?» Neigel: «Stauke, o meu ajudante.» Wasserman: «Sim.
Conheço. Mas de que é que se trata?» 

E Neigel: «Foi Stauke quem descobriu Scheingold aqui.» 
(Wasserman: « Nu , Shloïmele, os meus joelhos começaram a

tremer, porque o tal Scheingold, talvez tenhas ouvido falar dele, era
chefe de orquestra nos melhores cafés de Varsóvia. Ele também
chegou há alguns meses num dos transportes, e andava a correr todo
nu no Schlauch , entre os ucranianos armados de matracas, já tinha
dito o Shema Israel , a oração que se diz antes de morrer, e penetrado
no Santo dos Santos, quando Stauke descobriu quem era e o que era
Scheingold, nu , tirou-o do rebanho e mandou-o formar uma orquestra
no campo, até lhe deu para as mãos um batuta de âmbar, e Scheingold



deu graças por ter escapado, armou-se de coragem e conseguiu arranjar
uma bela orquestra! E não descansou enquanto não constituiu um coro
de homens e mulheres ao qual juntou uns arranha-violinos e sopra-
flautas, sabes o quanto estes filhos de Esaú apreciam as melodias e os
cantos, em particular quando têm as mãos banhadas de sangue – têm
uma alma tão sensível – e às vezes, nos dias de festa do Reich ou no
aniversário do pintorzeco, oxalá Deus lhe dê uma alma nova, também
nos mimoseavam com uma música que nos soava como a flauta, o
saltério e o órgão do Templo de outrora! Ah, todos os concertos
começavam com o nosso hino, o hino do campo, era assim, nu … oï .
“O trabalho é a vida /0 dever e a obediência / Até ao dia da alegria / Ta
ta ta (esqueci) / Nos abrirá o caminho…” Sim. E depois tocavam a
marcha do exército polaco, My Pierwsza Brygada , assim, e o concerto
acabava com uma canção composta por algum de nós a partir da
melodia do filme A Rapariga de Puszta … ah! Uma delícia!») 

Neigel continua pensativo. Agora noto que há algo de estranho no
seu rosto: o nariz e o queixo são proeminentes e determinados, muito
impressionantes à primeira vista. Os olhos também chamam a atenção
e deixam-nos pouco à vontade sem sabermos bem porquê. Mas depois
descobrimos nessa cara larga zonas mortas, sem qualquer expressão.
As faces, por exemplo, muito compridas, a testa muito grande, e a
parte de baixo dos lábios… áreas desertas, onde nenhum traço
distintivo de carácter se enraizou. Mas são sem dúvida o nariz e o
queixo que agora falam: «Escuta, Scheissmeister , tenho uma ideia,
algo que talvez te ajude a continuar vivo aqui, e até a viver melhor…»
Mas Wasserman, fazendo-se pequenino para se esconder no fato-
concha, diz com a voz estrangulada: «Para falar a verdade, Vossa
Excelência, não sinto o menor desejo.» 

Neigel ofende-se. Os olhos parecem recuar nas órbitas e ficam duros
como aço. «Dás-te bem conta do que estás a dizer? Estou a oferecer-te
a vida, ou melhor ainda – uma boa vida! Aqui!» Ao que Wasserman
responde, desculpando-se com um ar receoso mas obstinado:
«Agradeço-lhe imenso, mas não posso aceitar. Trata-se de um pequeno
capricho, peço-lhe que me perdoe, mas não vale a pena falar disso,
Vossa Excelência. Peço-lhe que me perdoe.» 

(« Oï , se tivesses visto o olhar que Esaú me deitou! Afiado como a
ponta de uma espada! Tem uns olhos, valha-me Deus! Basta um olhar



dele para ficarmos gelados de medo e vergonha, porque põe a nu os
sete pecados mortais que escondemos na alma! Um olhar que diz:
conheço perfeitamente o homem! E como até tu és um ser humano, és
necessariamente um criminoso que não tem outro remédio senão
cometer crimes, e digo-te, Shloïmele, este homem só conhece uma
única coisa sobre a humanidade, mas essa migalha de saber ultrapassa
toda a ciência e, com ela, ele avalia o mundo inteiro.») 

É então – e já não era sem tempo – que Neigel lhe vai dizer baixinho
(sem largar Wasserman de vista, como uma serpente a tentar hipnotizar
o rato que está prestes a engolir): «De coração ao alto?» 

E Anshel Wasserman responde, sem compreender e sem sequer
pensar: «De coração ao alto!» 

Silêncio. 
(«Foi como se todo o meu ser se tivesse encolhido e sumido como

um papel em chamas, senti um arrepio tremendo, e a minha cabeça
pendeu sobre o peito como que degolada, que Deus me perdoe. Oï ,
Shloïmele, ainda que morresse e voltasse a viver sete vezes, ainda que
contasse esta história mil e uma vezes ao mundo que nada ouve, nunca
esqueceria o momento em que Neigel pronunciou a palavra-passe dos
meninos de coração de oiro. E é bem verdade o que dizem, que a
montanha nunca encontra a montanha, mas que o homem encontra o
homem, e a mim já nada me surpreende no mundo, porque não há nada
que verdadeiramente exista, e para aquele que possui esta sabedoria
não haverá mais surpresas, nem esperanças vãs, nem desilusões, nem
mal algum que o submerja.») 

E Neigel, num murmúrio quase impercetível, continua: «Aconteça o
que acontecer», e o judeu, com um suspiro profundo e sem opor
resistência: «Aconteça o que acontecer.» 

«E qual é o espanto?», pensa Wasserman todo a tremer, tentando
convencer-se de que não estava comovido: «Cada encontro entre duas
pessoas é um milagre e um mistério, pois mesmo um homem e a sua
amada, ou um homem e uma mulher que viveram muitos anos juntos,
nu , sim, raramente se encontram, enquanto ele e eu, aqui… incrível!»
Está sem pinga de sangue e Neigel também está muito pálido. Parecem
efígies de cera. Como se tudo dentro deles tivesse sido aspirado e
injetado nas veias do novo embrião transparente, inteiramente



constituído pelas súplicas, o fervor e a angústia destes dois seres que se
observavam um ao outro à pressa por cima das trincheiras. 

O rosto de Neigel está tenso: a derrota e uma certa fragilidade
alarmada animam as suas zonas desérticas. Reencontra a voz com
dificuldade. Tem de tossir várias vezes antes de conseguir contar
penosamente, com uma voz rouca, que na sua aldeia natal de Füssen,
no sopé do Zugspitze, na Baviera, costumava ler as histórias de
Wasserman-Scheherazade; que se lembra da maioria das histórias do
folhetim; que, aos oito anos, deu ao seu querido cão o nome de Otto , o
chefe do bando dos meninos de coração de oiro: «A educação do meu
irmão Heinz e a minha assentam basicamente nessas histórias! Foi
com elas e com o Novo Testamento que aprendemos a ler!» 

Bom, não convém exagerar. E como a coincidência é suspeita,
Neigel vai acrescentar: «Bem, também nos davam outras leituras,
claro.» Diz, muito depressa: «Os livros de Karl May, por exemplo, e
outros cujos nomes me escapam. O meu pai vigiava as nossas leituras.
Preferia, decerto, que lêssemos o Novo Testamento, não é?, tinha
grandes projetos para nós, mas o pastor convenceu-o a deixar-nos ler
as tuas histórias. Saíam num jornal que se chamava O Meu País Natal
! Lembro-me muito bem do seu aspeto e até do cheiro que tinha, juro.
Chegava à igreja uma vez por semana, e o pastor Knopf emprestava-
nos, a Heinz e a mim, aos domingos. Ele também o devia ler, porque
uma vez ouvi-o dizer ao pai que as tuas histórias lhe lembravam o
Novo Testamento.» Corou ainda mais, provavelmente embaraçado por
se ter permitido mostrar os sentimentos, mas ao que parece a sua
emoção mergulha as raízes nas profundezas onde a influência do
regulamento sobre o comportamento de um oficial das SS tem menos
poder. As palavras surgem com tal força que Neigel não consegue
reprimi-las: «Escuta, Scheherazade, está tudo fresco na minha
memória! como se fosse ontem! A aldeia, o pastor Knopf e o seu
telescópio com o qual observava as estrelas e outras coisas, bem
diferentes, segundo diziam… e era verdade! Uma vez o meu pai
esculpiu o Zugspitze em madeira. O estalajadeiro de Füssen comprou-
lhe a escultura, que ainda se encontra na estalagem, é estranho, não é?
O meu pai já não é deste mundo, mas aquele bocado de madeira ainda
cá está… Sim, e lembro-me, acima de tudo, das tuas histórias, recordo-
as perfeitamente, e a prova…» (Sim, sim! Gritamos em uníssono



Wasserman e eu: «Depressa, depressa! pedimos-lhe em silêncio,
prova-nos, dá-nos nomes, pormenores, factos. Factos! Grito eu, dá-nos
factos, Neigel! O edifício que construímos está preso por um fio, não
passa de um frágil aborto de ficção, um bebé azul que é preciso
massajar com força e devoção, nu , mente-me, Neigel, mente-me como
um perito, com encanto, com graça, porque eu quero acreditar em ti,
quero esquecer-me e ser um pouco iludido, quero acreditar que uma
coisa dessas seja possível, então, avança, Herr Neigel! Schnell !») 

E Neigel convoca o fantasma «daquele rapaz, o chefe deles, que se
chamava Otto. Também chamei Otto ao meu cão favorito. E havia
ainda aquela moça de quem Otto gostava tanto, a loira com uma
trança, como se chamava ela? – não, não me digas – Paula? Não é?» E
Wasserman, docemente, como um sonâmbulo, diz: «Muito bem, meu
comandante, está quase certo. Só que Paula não era a amada de Otto,
mas…» Neigel bate com a mão na testa: «Oh! Claro, Paula era a irmã
de Otto, evidentemente! Agora me lembro: Paula era amada por outro,
por aquele que fazia amizade com os animais e sabia curá-los. Um
momento – também sabia falar com eles, não é? Chamava-se Alfred,
não é? Espera um instante, deixa-me lembrar-me sozinho! Chamava-
se… Fried! Sim. Agora recordo tudo, Albert Fried. De tudo. Ele amava
Paula, mas nunca lho disse. Estás a ver, Scheherazade, lembro-me de
tudo.» Tem o rosto a luzir de suor. 

Wasserman – tenho a impressão de que começo a conhecê-lo bem –
vai ter de estragar um pouco esta onda de entusiasmo, e aproveita a
ocasião. «Mas, Vossa Excelência, não passam de histórias de… como
dizer… de povos inferiores…» Neigel detém-no com um sorriso:
«Sim, eu sei. Histórias sobre vocês, os arménios, os negros, mas não
esqueças que eram outros tempos. Foi há quanto tempo, vejamos… há
trinta anos? Mais? Trinta e cinco? Quarenta? Sim. Há quarenta anos.
No princípio do século. Como o tempo passa! Tinha seis anos na
época. Mal sabia ler. E durante vários anos, cinco ou talvez mais, li as
tuas histórias todas as semanas… estás a ver…» 

Neigel continua a relembrar aqueles tempos. A sua grande cabeça
sobe e desce como se estivesse a puxar lembranças de um poço
profundo. Quem visse aquele homem crescido feliz como uma criança
perceberia logo que as coisas «noutros tempos» eram realmente
diferentes. Mas, por uma razão qualquer, Wasserman decide refrear o



seu orgulho e o prazer que sente (« Nu , Schloïmele, imaginas uma
coisa destas? É tal e qual “E José deu-se a conhecer aos seus irmãos!”
Pf»), à espera da terrível revelação daquele sonho incrível. 

«E que mais sabes fazer, para além de arrancar os dentes de ouro
dos mortos e vigiar as latrinas?», pergunta Neigel quando a primeira
excitação se esvai. « Nu , pois contar histórias, Vossa Excelência,
aventuras, meu comandante», responde Wasserman humildemente.
«Vamos ter isso em consideração», diz Neigel, com ligeireza. E
Wasserman: «Perdão?» E o alemão: «Cala-te um instante. Tenho de
refletir. Sim, sim. É perfeitamente possível. Há apenas um problema:
tu já figuras no número dos que liquidámos. Mas podemos resolver o
assunto. Um novo prisioneiro vai ter de desenrascar-se sem número. É
a única dificuldade.» E aponta algo no bloco preto. «Agora escuta:
qual era a tua profissão antes da guerra? Só escrevias?» «Escrever?
Vossa Excelência não sabe?» «Sei o quê?» « Nu … há quase vinte anos
que não escrevo nada… Os Meninos de Coração de Oiro acabou…
Para ganhar a vida trabalhei como revisor de provas num pequeno
jornal de Varsóvia… Às vezes redigia os artigos e ensaios de outros
escritores, preparava as histórias de outros para impressão, trabalhos
desse tipo…» «Cozinhar!», exclama subitamente Neigel, «vais ajudar
a minha cozinheira. Assim poderás ficar aqui, evitando todo o tipo de
perguntas.» «Desculpe, mas não percebo nada de cozinha. Uma
chávena de chá e um ovo.» (Durante os longos anos do meu celibato,
tomei as refeições na pensão Feintuch, Schloïmele. Um caldinho para
começar, seguido de arenque com uma fatia de pão barrada com
shmaltz , gordura, como prato principal, e como sobremesa, nu , o que
havia de ser… azia.») Mas Neigel não desiste e propõe ao judeu uma
série de tarefas caseiras («Coser? Engomar? Passajar?) e só após
alguns segundos me dou conta de que ele está a fazer pouco dele, a
troçar abertamente da inutilidade do escritor, o que me indigna, e a
minha indignação aumenta com a rendição sem condições de
Wasserman. Enfia a cabeça entre as omoplatas salientes e conta-me em
surdina: «É nela, na minha Sara, que estou a pensar. Todos os meus
pensamentos vão sempre para ela nestes momentos. Porque ambos nos
costumávamos rir por eu, nebekh , coitado de mim, ter duas mãozinhas
esquerdas, umas caninhas, não lhes chames mãos, escreve antes dois
simulacros de mãos, pois até as pernas de Mefiboset, o coxo das



Escrituras, eram mais sólidas! Foi um milagre tê-la encontrado, a
minha Sara, tão cheia de dotes; aprendera a governar uma casa quando
ainda vivia na casa do pai, tinha uns rudimentos de eletricidade e sabia
virar um colarinho como um alfaiate profissional, remendar sapatos
como um sapateiro, ah, não havia nada que ela não soubesse fazer!»
Neigel, que começava a perder a paciência, dá largas à sua raiva com
uma ofensa maldosa («É um balanço bastante miserável, Wasserman,
para um homem de sessenta anos que nem sequer consegue morrer»),
mas de repente lembra-se de outra possibilidade e exclama:
«Jardinagem!», e responde em vez de Wasserman espantado:
«Jardinagem! Sim!» 

Neigel sorri, satisfeito. Já começou a bordar um sonho verde («Ah!
Vais fazer-me aqui à volta da caserna um magnífico jardim!»). Quer
liquidar contas antigas («Muito mais bonito que o de Stauke, não é?»).
Desenvolve e aperfeiçoa o projeto original («Também poderás cultivar
alguns legumes para eu não ter de comer os nabos que as camponesas
polacas regam com mijo de burro»). Tomo rapidamente nota para me
informar sobre a cultura de hortaliças (Ruth tem jeito para esse tipo de
coisas), mas Wasserman, o meu imprevisível Anshel Wasserman
continua: «Para dizer a verdade, Vossa Excelência, não tenho a menor
inclinação para isso. Nenhuma mesmo.» 

Neigel não se perturba com a recusa. Quer Wasserman, e nada o
impedirá de levar o seu projeto avante. Astutamente, desvia a conversa
para o assunto dos meninos de coração de oiro, recorda a Wasserman
um dos episódios da revolta dos negros na América e conclui
subtilmente: «Confessa lá, Scheherazade, que nunca imaginaste ter
admiradores tão fervorosos entre nós?» 

Aqui o meu Wasserman agradece o elogio com um leve movimento
de cabeça, único no seu género pela abundância de expressões que o
constituem: 1. amabilidade; 2. falsa modéstia; 3. autoironia fingida; e
ainda, associados a um pálido sorriso: a) um reconhecimento quase
canino; b) uma deferência abjeta, mas apenas superficial; c) um
ardente e miserável desejo, fortemente reprimido pelos maxilares, o
que dá origem àquele sorriso espasmódico. 

(Wasserman: «Estava tão certo de nunca mais voltar a ter de recorrer
a tais poses, e eis que na minha velhice…») Neigel continua a pingar
elogios nos ouvidos de Wasserman; mistura-lhes alguns pormenores



interessantes sobre a sua infância em Füssen, sobre o pai, mas de
repente acontece uma coisa estranha e totalmente incompreensível: o
rosto do Obersturmbannführer Neigel torna-se muito sério e duro,
como se estivesse em sentido, e faz uma declaração breve, formal, sem
qualquer relação com a conversa que tinham tido: «Tenho aqui sob as
minhas ordens mais de cento e vinte oficiais e soldados, Wasserman, e
cento e setenta mil pessoas que foram transportadas para cá – desde o
princípio da semana!» Disse aquilo com uma enorme tensão e eu
precisei novamente de Wasserman («Viste o orgulho com que Esaú
atirou a frase! Olhei logo para debaixo da mesa para ver se ia bater os
tacões. Mas não o fez.») Explica-me que Neigel foi obrigado a fazer
aquela declaração desconcertante sob o efeito de «pulsões mais
profundas do que as lições aprendidas no heder do rabi Himmler». «
Nu , não é a primeira vez que tais incidentes se produzem quando me
deparo com adultos, pais de família, que leram as minhas histórias na
infância. É uma coisa fantástica, esses homens sentem-se sempre
obrigados a mostrar-me que subiram na vida, a enaltecer os seus feitos
quer como príncipes da Tora ou do mercado – em resumo, a mostrar
que se tornaram importantes! Talvez procurem convencer-me de que o
seu passado recente não envergonha os ensinamentos que, na infância,
tiraram das minhas histórias. Inefáveis são as vias do homem,
Schloïmele, e que infantis me pareciam eles então, vangloriando-se
diante de um velho professor, em presença de quem reencontramos
todos a nossa juventude, e talvez se dê o mesmo com o contador de
histórias infantis; assim, quando Neigel disse aquelas coisas, podes
imaginar o quanto a melodia agradou aos meus ouvidos, mas eu
abstive-me de responder como um tolo cala a sua tolice. Murmurei
apenas “ Nu , não tenho a menor dúvida…”, e ele deu-se conta de que
se portara como um palerma; meteu o nariz entre as páginas do bloco
preto, e calou-se.» 

Wasserman aproveita a pausa para me contar o pouco que sabe
sobre o oficial alemão e o seu ajudante Stauke. O apelido de Neigel no
campo é Ochs , o «Boi», por causa da cabeça maior do que o normal e
das fúrias («E preciso vê-lo quando está furioso! Cospe fogo!»). O
adjunto, o Obersturmführer Stauke, foi batizado pelos presos de Lalke ,
ou seja, «Boneca». (Devido ao seu rosto, tem um rosto de criança
inocente, a terceira criança da Hagada 19 ! Mas é um assassino com



uma dentada de raposa e uma picada de escorpião.) Neigel é diferente
de Stauke sob todos os pontos de vista. Segundo Wasserman, e de
acordo com os testemunhos escritos que recentemente li, Stauke era
um sádico patológico para quem as «portas da inteligência só se abrem
para inventar novas torturas, para oprimir e punir, e que arrasa, fere e
mata por simples prazer, um gozo estranho que não é deste mundo».
Além disso, Stauke também era corrupto e não desdenhava um
suborno de vez em quando, nem uma bebedeira na messe, nem
também às vezes «divertir-se com uma mocetona filha de
camponeses». Não, Neigel não é Stauke e Stauke não é Neigel. «São
diferentes um do outro e no entanto completam-se, como o casal da
lenda, ou Pat e Patachon!» Segundo Wasserman, Neigel é «feito de um
só bloco, como que talhado por um machado. Nunca o vimos ébrio e
nunca nos sorriu. Nem sequer por maldade, como Stauke. Zalmanson
chamava-lhe “cara de dor de barriga”, porque tinha o ar de quem
comeu ervas amargas, de quem não tem tempo a perder com
brincadeiras, só com o dever. E aqui estou eu, no ninho de víboras, há
mais de uma hora, e ele não só não me puxou a barba ou me bateu na
boca, mas até o vi sorrir várias vezes e se dignou fazer-me
confidências sobre si próprio e sobre os antepassados. Imagina,
Schloïmele, ao princípio quis matar-me, mas fê-lo por dever, e notei
que desviava o olhar para não ver. Em suma, parece que não sabe o
que fazer comigo, o que o incomoda. Deita-me às vezes uns olhares
estranhos e faz “hum” e juro-te, Schloïmele, embora não compreenda
o que o “hum” quer dizer, espero que não seja um “hum” de tristeza.
Deus nos livre, porque não tenho a menor vontade de o entristecer,
apesar de tudo também já foi criança, leu o que leu, e sentiu alguma
simpatia por mim, sabe-se lá o que terá passado na SS Führerschule,
pois é óbvio que ninguém se torna um assassino sem matar a alegria
dentro de si, e se eu soubesse como é que um homem como Neigel se
tornou um assassino, talvez conseguisse mudá-lo. Que pensamentos
senis, Anshel! Agora que estás velho é que queres mudar o mundo?
Uma espécie de profeta? Mas eu sinto o bichinho a morder dentro de
mim, porque depois de tudo o que este assassino refinado me fez,
passei com ele uma hora inteira e vi a sua cara como quando era
criança e comecei a pensar que, durante todos estes meses que passei
no campo de Neigel, tinha sido um erro não o considerar um ser



humano, casado e talvez pai de filhos, pensamentos estes que me
encheram de perplexidade, e afastei-os do espírito para os considerar
mais tarde, mas disse a Neigel que tinha pena de lhe estar a causar
tantos problemas, e vi que as minhas palavras o impressionaram,
porque olhou para mim comovido. Abri-lhe o meu coração e
confessei-lhe que para mim também era muito embaraçoso que a
pessoa encarregada de dar cabo de mim fosse alguém que eu conhecia
e, para dar mais ênfase, citei o meu pai, bendita seja a sua memória,
um simples merceeiro que me costumava dizer para não misturar o
trabalho e os sentimentos mas, em vez de ficar mais calmo, Neigel
soltou um gemido profundo, rouco, e olhou para mim com os olhos
arregalados, apavorado, como se eu tivesse dito, Deus nos livre,
alguma obscenidade.» 

«Basta!», grita Neigel subitamente. «Nem mais uma palavra!
Começas a trabalhar hoje mesmo, estás a ouvir, Wasserman? E agora
cala-te um minuto!» Wasserman: «Trabalhar? Trabalhar em quê, Vossa
Excelência?» E Neigel: «Estás a armar-te em esperto outra vez? Já te
disse: canteiros de flores. E uma horta. E, à noite, depois do trabalho,
no fim dos meus relatórios e reuniões, vens para aqui e fazes o teu
dever.» «Perdão?!» «Contas-me uma história, Wasserman. Sabes
perfeitamente o que estou a dizer. Uma história! Não para crianças,
claro, uma história especial para mim!» «Eu? Deus me livre. Já não
sou capaz!» «Já não és capaz? E quem há de ser? Eu, se calhar?
Escuta, Scheherazade, estou a oferecer-te a única ocasião de seres
digno da tua alcunha. Conta-me histórias, e terás a vida salva.» E
Wasserman: «Não, não posso, Vossa Excelência. Eu nunca…, é
verdade… e agora mais ainda… não seria capaz… morreu tudo… a
vontade… a imaginação…» Neigel, tentador: «Tens uma imaginação
maravilhosa. Tiveste sempre, sabes bem. A história com o gladiador
em Roma e o bando que vem em seu socorro, e o pequeno Fried, que
convence o leão a não o devorar, ah! E quando eles ajudam Edison
precisamente quando este estava quase a desistir da invenção da luz
elétrica. Quem, se não tu, poderia imaginar tais coisas?» E Anshel
Wasserman responde melancólico, como um pássaro a quem não resta
nenhuma pluma de orgulho: «Qualquer um, Vossa Excelência.» 

Registo aqui fielmente o que Wasserman me revelou naquele
momento: «Sim, Schloïmele, não foi por modéstia que falei assim a



Esaú. A ti, dir-te-ei mais, porque hoje já não temo as críticas literárias
que me amarguraram a vida na época em que escrevia as minhas
histórias. Tinham razão em me bater no ponto fraco. É verdade o que
escreveram sobre mim: que não sou muito inteligente, que tudo o que
sei fazer é plagiar outros escritores e copiar as suas descobertas. E o
mais duro deles todos era um espertalhão, mau entre os maus, de nome
Shapira, cuja pena afiada me apodara de “alcoviteiro dos escritores”,
uma alcunha que me acompanhou durante toda a vida. Oï , Shloïmele,
que mais te poderei confessar? Sim, sim, eles tinham razão. Eu estava
completamente apanhado pelo americano Jack London, pelo francês
Júlio Verne, pelo jovem Karl May e pelo Daniel Defoe de Robinson
Crusoe e o seu criado Sexta-Feira, e como poderia eu negar o papel
que tiveram para mim H. G. Wells e a sua maravilhosa máquina de
explorar o tempo, que eu utilizei por amizade! E Franz Hoffmann, e
James Fennimore Cooper e Korczak, a todos eles fui buscar alguma
coisa, em polaco ou em hebraico, e também devo muito às traduções
para a língua sagrada de Grozowski e Ben Yehuda e Sperling, Anders e
Kalman, Schulmann, e do bom Tabajow, e de muitos outros, nu , mas
não foi por falta de talento que o fiz, pois, segundo dizem, na minha
juventude escrevi coisas bastante profundas! Escrevi poemas, e alguns
até foram publicados em revistas e deram que falar, nu , pois, foi por
isso que o redator-chefe, Zalmanson, me favoreceu, tirou-me dos
arquivos onde eu tinha estado enterrado durante cinco anos, para fazer
de mim um escritor; mas, quando os meus escritos começaram a ser
publicados, tornei-me um cobarde e tive medo de me dar, a mim, ao
meu leite e ao meu sangue. O meu poder criativo foi murchando
enquanto as minhas infames capacidades de imitação se
desenvolveram. Não te esconderei a verdade, Shloïmele, que houve
um momento em que voltei a sentir aquele desejo, aquela paixão pela
criação que vivia em mim, e quis escrever outra coisa, algo que me
pertencesse totalmente, que brilhasse como uma centelha vinda do
fundo do meu coração, para citar a frase célebre de Bialik, uma
pequena centelha, só minha, nem emprestada nem roubada… e
então… tentei. Foi há dez anos… oh, tinha em mim um tal fogo! Mas
tive medo… apoderara-se de mim um tal delírio… A narrativa
começava com seres humanos e prosseguia com fantasmas, demónios
e outros cães do inferno… e palavras de maldade, lascívia e magia, e



um riso abominável que não era deste mundo, tudo isto envolto num
tal desespero que eu fiquei aterrado, e faltou-me o ânimo para afrontá-
lo e destroçá-lo com palavras… Vais certamente achar ridículo, mas eu
estava sempre a pensar no que diriam na minha terra, em Bolichov,
quando lessem aquilo, o que afligiria a minha mãe… Em suma, aos
cinquenta anos já não tinha forças para mudar de caminho, para lutar,
nu , é assim… Entendes? Atirei-o ao fogo… e é claro que me
arrependi amargamente; ao dizer-te isto, só te revelo uma ínfima
parcela do meu sofrimento… Aqui no campo também falei com
Zalmanson, que lamentou imenso. Disse-me que já era tempo de eu
escrever uma coisa digna de mim… e que agora que fora arrastado
para lá da minha vida, se assim se pode dizer, devia escrever com
ousadia, com loucura… oi .» 

Neigel não desiste: «Ouve, Wasserman, vou ser franco contigo.
Preciso de ter alguma distração aqui. Algo que me ocupe o espírito
depois do trabalho.» Wasserman, num murmúrio: «Não há aqui um
clube para os senhores oficiais?» Neigel, com um certo orgulho: «Tens
diante de ti um alemão que não gosta de cerveja. Não sou nem um
Weindeutsche , nem um Bierdeutsche , nem um Schnapsdeutsche . Mas
tenho necessidade de um escape. É por isso que decidi que virás ter
comigo, todas as noites, durante meia hora, para me contares uma
história.» Wasserman, quase a gritar: «Mas que género de história,
senhor comandante?» 

«Não faço a menor ideia», diz Neigel com um sorriso frio e
malicioso, «mas tenho a certeza de que hás de achar alguma coisa boa.
Não me compete a mim dizer-te o que vais inventar. Estás a ver? Há
coisas para as quais nem eu te posso dar ordens.» E fica com um ar de
quem achou a ideia muito divertida. 

Anshel Wasserman, quase a desmaiar, propõe a Neigel um
compromisso («Contarei a Vossa Excelência as histórias antigas»), o
que é imediatamente recusado. Desesperado, propõe outro, bastante
estúpido («Contarei a Vossa Excelência as histórias da Scheherazade
de Wilhelm Hauff. São deliciosas! “O califa cegonha” e “O pequeno
Mock”, oi , Vossa Excelência ficará plenamente satisfeito!»), mas
Neigel corta estes rodeios com um argumento um pouco vulgar
(«Quero unicamente mercadoria fresca, Wasserman») e, durante um
instante, faz-se silêncio, e ambos pensamos que Wasserman vai aceitar



a proposta, mas mais uma vez nos surpreende ao declarar: «Estou-lhe
muito reconhecido, Vossa Excelência, pela generosa oferta, mas o que
é válido para Scheherazade não o é para mim, muito simplesmente
porque a encantadora donzela desejava ardentemente viver, e por isso
contava as histórias ao sultão, enquanto eu, pelo contrário, desejo
ardentemente morrer, Deus me perdoe!» 

Neigel lança-lhe um olhar demorado e profundo. Esfrega o queixo
com a mão e repete com uma voz surda e ponderada «a sua última
proposta» que, segundo ele, é «a melhor proposta que podes obter em
todo o Reich considerando a tua situação»; hesita mais um pouco antes
de lançar outra ideia: «Todas as noites, quando acabares de me contar
o episódio do dia, tentarei matar-te. Uma bala na cabeça. Isso será a
tua recompensa, entendes? Como com Scheherazade, mas ao contrário.
Dispararei contra ti todas as noites, na condição, claro está, que a
história seja boa. Havemos de conseguir alguma vez, não achas?»
Encosta-se para trás na cadeira e olha calmamente para Wasserman,
deixando o fraco escritor prostrado sob o peso da ideia e, para dizer a
verdade, eu não consigo deixar de admirar a iniciativa do homem,
ainda que Wasserman, com uma certa mesquinhez, não esteja de todo
preparado para reconhecer a refinada maldade, tão literária, da
proposta, e me diga zangado: «Bah! Shloïmele, que a tua boca se
encha de cinzas! É da vida de um homem que ele fala com tanta
indiferença, aquele yeke , filho de yeke ! Da minha vida…», e reúne as
forças que lhe restam para murmurar: «E o que acontecerá, Vossa
Excelência, se uma noite, Deus nos livre, a minha história não for
boa?» E Neigel responde: «Então, ficarás vivo mais um dia.» Deita a
Wasserman um olhar afoito: «Fica sabendo que eu farei tudo para que
não possas pôr fim à vida pelas próprias mãos. E posso garantir-te que
nenhum oficial ou soldado deste campo tentará matar-te por sua
autorrecreação. Estás aqui bem protegido, como num ninho fofo.» E
volta a sorrir. 

Depois de avaliar rapidamente a situação, e de se dar conta de que
não tem outra saída, Wasserman respira fundo e declara
hipocritamente: «Se é para morrer que tenho de contar uma história a
Vossa Excelência, então estou inteiramente à sua disposição.» 

Mas uma voz dentro dele grita: «Mentiroso! Miserável mentiroso!»,
e o escritor deixa-a prosseguir até ao fim. («Reconhece, miserável



mentiroso, que assim que a palavra “história”, como o sopro de vida,
saiu da boca de Neigel, ateou as cinzas moribundas da tua existência.
Uma nova história! Ideias e enredos novos, borrões e o teu lápis a
dançar no papel, noites brancas de sonho e reflexão, e todos os
prazeres subtis do espírito! E depois da amarga interrupção destes dez
anos, será sete vezes mais maravilhoso estar de novo sentado à mesa,
aqui! Precisamente aqui, no ventre do inferno!») Wasserman faz que
sim com a cabeça e anuncia ao oficial alemão que está disposto a
contar-lhe uma história sobre os meninos de coração de oiro, mas não
como Neigel se lembra deles da infância, mas como adultos em todos
os sentidos da palavra. Perante a falta de compreensão de Neigel,
Wasserman explica-lhe com uma espantosa confiança, como se há
muito esperasse por aquele momento e tivesse ensaiado as palavras na
cabeça muitas vezes até lhe saírem com fluência: «Os cabritos
cresceram e tornaram-se bodes, Vossa Excelência, como nós, só que
envelheceram mais depressa. Isso acontece por vezes nos livros, e
agora os nossos heróis devem ter por volta dos sessenta e cinco ou
mesmo setenta anos, que vivam até aos cento e vinte! ou, pelo menos,
que envelheçam bem.» Neigel, um pouco desorientado por aquilo que
lhe parece ser uma complicação inútil, pergunta: «Porque é não hão de
ficar jovens como eram?» Anshel Wasserman responde com um riso
amargo: «Não há nada neste mundo que se mantenha jovem como era.
Mesmo os bebés que saem do ventre da mãe já são velhos.» Neigel
pergunta então se eles vão continuar a realizar os seus fantásticos
feitos, e Wasserman promete-lhe que farão coisas ainda mais
extraordinárias do que outrora. Então Neigel diz: «Isso não será um
pouco, como dizer, infantil?» E o escritor, ofendido, exclama:
«Senhor!» 

«Não sejas tão suscetível, Scheissmeister », diz Neigel, «não queria
ofender-te.» Wasserman engole em seco e, aproveitando aquele estado
de espírito extraordinário, anuncia, olhando para baixo: «O senhor
comandante não terá o direito de se imiscuir na minha história. Tenho
de o avisar desde já, se não – tanto pior.» O oficial nazi sobre o qual
sabemos tão pouco aquiesce e diz: «É óbvio, Scheherazade, é óbvio.
Isso até tem um nome, não é? Liberdade poética, é assim que vocês os
artistas lhe chamam, não é?» 



Wasserman examina-o, inquieto. Eu também me inquietei.
«Liberdade de criação» está longe de nos parecer a ambos uma noção
que faça parte da ementa intelectual de um oficial nazi. Talvez se tenha
limitado a citar alguém. Saberei certamente mais sobre ele quando me
sentir suficientemente forte para entrar na sua pele, como o fiz com
tanta facilidade com Wasserman. É o meu dever, no final de contas.
Como diria Ayala, no «quarto branco» tudo vem de ti, das tuas tripas,
vítima e algoz, compaixão e crueldade… então até breve. Entretanto
tenho de me contentar com um Neigel refletido pelo olhar de
Wasserman. Devagarinho. 

«Vou mandar vir plantas e sementes», diz Neigel. Amanhã começas
a cavar e a sachar. O solo aqui é duro e pedregoso. Já é tempo de fazer
dele alguma coisa.» «Sim, Vossa Excelência.» «Vou mandar vir
petúnias. Estás a ver o que é? Espero que se deem bem aqui. A minha
mulher cultiva-as num vaso de janela.» «Como queira, meu
comandante.» «E rabanetes, também, está claro. Gosto muito de
rabanetes. Sobretudo os pequenos vermelhos, rijos quando os
trincamos, ah!» Enquanto ele continua a falar, entusiasmado,
Wasserman tenta desesperadamente lembrar-se se os rabanetes
crescem em árvores ou em arbustos. 

« Oï , Shloïmele, voltei a pensar na minha Sara e no quanto ela me
poderia ajudar nesta terrível tarefa que Neigel me impôs. Como
poderei escrever sem a inteligência e a sabedoria dela? Era um poço de
ciência, uma fonte de conhecimentos excecional. Antes de a conhecer,
passava dias inteiros na biblioteca luterana de Varsóvia, à procura de
factos e detalhes que desconhecia. Sou muito distraído e tenho má
memória e, comparado comigo, Zalmanson era tão pedante e
minucioso como a escola de Shamai 20 . “Rigor, meu pequeno
Wasserman, ri-gor!”, repetia-me ele ao ouvido antes do aparecimento
de Sara, sublinhando com um traço de pena venenoso “túnica da
princesa”, por exemplo. Queríamos escrever “vestido da princesa”, não
é, meu pequeno Wasserman? Uma túnica é uma espécie de manto
curto, não creio que a tua princesa fosse ao baile de túnica! Oï, mein
kleiner Wasserman, se de vez em quando olhasses para uma mulher na
rua e a despisses completamente, terias coisas mais interessantes para
escrever do que sobre as princesas e as fadas… 



«E depois surgiu Sara e as minhas histórias tornaram-se muito mais
interessantes. Ornaram-se de mil cores novas! Rapidamente aprendi a
distinguir a turquesa da cor de vinho, o linho do algodão, e o Antártico
(que se situa no Polo Sul) do Alasca (que se situa no Polo Norte. Ou
será ao contrário? Já me esqueci!), e as diferenças entre os pratos
italianos, os spaghetti e os macarroni , um mais fino do que o outro, e
também que os elefantes dormem de pé e que a raça branca se
denomina caucasiana, nas obras científicas – oï , nada escapava à
minha Sara, um espírito como uma cisterna que não perdia uma gota:
mobilara e enfeitara o espírito apesar da sua tenra idade! Graças a ela a
minha escrita tornou-se mais “terrena”, no sentido mais elevado do
termo, e lembro-me, Shloïmele, ah, é uma coisa de nada, mas já que
me lembrei, vou dizer-te, sim, senti-me igual aos mais inspirados no
dia em que escrevi estas palavras: “Robin dos Bosques, mascarado
para não o descobrirem, dançou a primeira valsa com a bela e rica
marquesa Elisabeth, e o seu coração batia ao ritmo: um dois três, um
dois três”, ah!, que doçura!» 

A seguir, Neigel anuncia a Wasserman que este não voltará ao
campo de Keisler, e que a partir daquele momento irá morar ali mesmo
na arrecadação do segundo andar e que Ana, a cozinheira polaca, lhe
servirá uma refeição quente por dia, «para que não possas dizer,
Scheissmeister , que não cuido dos meus intelectuais!». 

Eu também devia descrever Neigel mostrando ao escritor a sua nova
morada – um nicho minúsculo no sótão, ao cimo de umas escadas de
madeira nas traseiras da caserna. Wasserman sobe penosamente, abre a
porta estreita e recua com uma careta de dor («O papel! Senti o cheiro
do papel, de resmas inteiras de papel!»), chama Neigel para lhe pedir
autorização para se servir de um dos muitos cadernos armazenados na
arrecadação. Pede também um lápis. E quando Neigel se espanta
(«Como? Será que de outro modo não és capaz de te lembrar do que
tens para me contar?»), Wasserman faz-lhe uma cena inspirada nalgum
filme de gladiadores que terá visto em Varsóvia: desce as escadas
vacilantes tentando manter-se o mais direito que pode e diz com a
maior seriedade que é capaz de dar à sua voz monótona e nasal: «Eu
sou um artista, Vossa Excelência. Um artista que aperfeiçoa mil vezes
cada letra!» E Neigel balbucia: «Certamente, certamente», pelo que
Wasserman volta a subir ao sótão e desce com um caderno castanho



sobre a capa do qual estão impressas uma grande águia e a seguinte
inscrição: «Propriedade do serviço de manutenção/SS/Divisão do
Leste». Então Neigel, com um gesto inicialmente maquinal que aos
poucos se torna solene («Esaú deve ter sentido que estava a armar-me
cavaleiro do sacro império das letras»), tira do bolso a sua caneta, uma
Adler de aço, glória do império dos Habsburgo, e estende-a a
Wasserman; durante um bom momento, ficam os dois a olhar um para
o outro nos olhos. (Wasserman: «Quando peguei na caneta, soube que
venceria aquele homem. Bastava impedi-lo de fazer de mim um
Scheingold, o músico que rastejava aos pés dos oficiais a abanar o rabo
e até se tornara informador deles, caluniando e denunciando os seus
irmãos, os presos – mas, para te dizer a verdade, Shloïmele, tinha um
medo terrível. O justo conhece os perigos que rondam a sua alma e,
apesar do horror que sentia ao pensar nisso, sabia que tinha sido um
lambe-botas, lambe-botas de Zalmanson, e que não conseguia deixar
de o ser. Sou tão miserável!») 

Neigel observa o judeu cujos olhos estão fechados com força.
Embora eu não saiba em que está a pensar agora, suponho que haja
alguma coisa no velho fraco que inquieta vagamente o decidido oficial
nazi. Inclina-se sobre Wasserman e murmura, com ênfase: «Uma
história com Otto e Paula, está bem?» «E também com Fried e Serguei
das mãos de oiro e Harutian.» «Harutian? Quem é esse?» «O pequeno
arménio. O amável mágico, já o esqueceu?» «Ah, sim, a criança que
tocava flauta para Beethoven.» «É isso mesmo. E haverá outros,
naturalmente.» 

«Quem?» 
Neigel franze as sobrancelhas, desconfiado, mas Wasserman

apressa-se a acalmá-lo: «Apenas bons amigos, Vossa Excelência. Não
esqueça que desta vez os meninos de coração de oiro têm uma tarefa
bem difícil pela frente e precisam de todos os apoios que
conseguirem!» «E que missão é essa, se me é permitido perguntar?»
«Como hei de sabê-lo, Vossa Excelência? A história ainda não nasceu
nas minhas entranhas, mas prometo solenemente que será uma
aventura incomparável, pois senão para que havíamos de tirá-la do
esquecimento e despertar os seus fantasmas?» 

Neigel reflete um momento. Talvez sinta uma inquietação
passageira, mas afasta-a com um vigoroso movimento de ombros.



Depois, manda embora Wasserman, ordena-lhe que volte aos seus
afazeres. 

Wasserman: «Arrastei pois os meus ossos escada acima, arranjei
uma espécie de enxerga naquele novo ateliê que me fora dado, e
pensei: Ai, que dia! Primeiro levaram os meus companheiros para os
matarem na câmara de gás, pobres inocentes, depois verificou-se que
eu não sou feito para morrer, e por fim cai-me em cima esta
calamidade de nome Neigel, com as suas propostas e tentações. Bah!
Peguei no caderno e olhei demoradamente para ele. Anshel, Anshel,
disse para mim próprio, eis que vais começar a escrever uma história.
E mesmo que, para meu desgosto, fosse uma edição de um único
exemplar, porque hei de resmungar, se a venda está assegurada à
partida? E debaixo das asas da águia nazi, que todas as suas penas
apodreçam, escrevi em caracteres cuidados, e na língua santa: A
Última Aventura dos Meninos de Coração de Oiro .» 

18 Referência a Provérbios 11, 22: «Como um brinco de ouro no focinho de um porco é a mulher
formosa sem bom senso.» ( N. da T. ) 

19 Na Hagada , narrativa da saída do Egito, que se lê na primeira noite da Páscoa judaica, quatro
crianças interrogam-se sobre o sentido da festa: uma criança boa, uma má, um inocente e um que não
sabe fazer a pergunta. ( N. da T. ) 

20 Shamai, 50 a.C. - 30 d.C. – Sábio do período final do segundo Templo, conhecido pelo rigor das
suas interpretações da Lei, em oposição a outro sábio da mesma época, de nome Hillel, tido por mais
flexível. Shamai e Hillel fundaram duas escolas rivais importantes na transmissão da lei oral. ( N. da
T. ) 
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A vida de Anshel Wasserman desenrola-se lentamente diante dos

meus olhos. Recorda frequentemente a mulher, «a minha Sara», mas
nunca fala da filha, Tirza. Amou Sara, mas às vezes pergunto a mim
próprio se, no fundo, não terá permanecido um solteirão empedernido.
Tinha quarenta anos quando casou, e ela vinte e três. Ela era uma
criança de cinco anos quando Wasserman começou a publicar as
primeiras histórias, de que ela gostava como as outras crianças da sua
idade, e que recordava de vez em quando. Um dia, muitos anos mais
tarde, descobriu uma reimpressão d’ Os Meninos de Coração de Oiro
num dos jornais de Varsóvia e, com uma ousadia pouco habitual da sua
parte, enviou à redação umas maravilhosas ilustrações que fizera para
as histórias. Os desenhos arrastaram-se por várias secretárias até
chegarem às mãos de Zalmanson que, não sem alguma malícia,
apresentou a desenhadora a Wasserman, esfregando as mãos de
contente perante a hipótese de um romance entre aqueles dois
tímidos… 

E assim, através das observações que Wasserman faz de passagem,
aprendo alguma coisa sobre a sua vida: que gostava de usar em casa
uma camisa cuidadosamente passada a ferro e gravata, mesmo quando
estava só; que, durante os anos em que fora celibatário, se permitia
algumas pequenas loucuras: um passeio de fiacre ao domingo pela



elegante Avenida Marszalkowska, uma volta até à ponte Kierbedzia,
de onde seguia a pé para o jardim saxónio, com as suas estátuas, os
plátanos e os choupos. E ao cair da noite ia ao cinema para sentir, com
um prazer que lhe parecia sempre roubado, as emoções que os filmes
lhe causavam. Desse ponto de vista, Sara parece ter sido a
companheira ideal: gostava tanto de cinema como ele. Não eram
difíceis: qualquer filme os entusiasmava desde que tivesse personagens
e aventuras palpitantes. Sentados na sala escura como duas crianças,
viam de boca aberta Frankenstein , King Kong e a Espia Mascarada ,
com Hanka Ordonówna. Wasserman contou-me cheio de orgulho que
tinham visto quatro vezes Greta Garbo na Rainha Cristina e três vezes
Marlene Dietrich em O Anjo Azul . Gostavam igualmente de westerns
e iam ver todos os filmes de cowboys que passavam em Varsóvia
(Wasserman justificava a sua predileção pelos westerns dizendo que
precisava de aprender sobre a vida dos cowboys para o caso de um dia
querer escrever sobre eles). Não tinham amigos e a ida ao cinema uma
vez por semana era o seu único divertimento. Conversavam muito
sobre os filmes que viam. Várias semanas depois de ter visto um filme,
Sara era capaz de dizer a Wasserman algo do género «que pena ela ter
confiado nele, não é?». E Wasserman percebia logo de que é que ela
estava a falar. Também gostavam muito de ouvir, às terças-feiras, um
programa de rádio muito popular, A Novela da Semana , que os punha
ao corrente das grandes criações literárias e teatrais; ouviam o
programa na cama, estendidos lado a lado no escuro, a olharem para o
tecto, sem se tocarem, e todavia tão próximos um do outro. O outro
prazer excitante que partilhavam eram as visitas ao jardim zoológico
de Varsóvia. Wasserman podia ficar horas seguidas diante das jaulas
dos animais exóticos da Índia ou da Birmânia, a abanar a cabeça,
maravilhado. A propósito, Sara nascera no mesmo dia do pequeno
elefante Tuzinek (assim chamado «o décimo segundo» por ser o
décimo segundo elefante nascido num zoo europeu), e por isso
beneficiara, até à idade de doze anos, de um passeio gratuito na garupa
do elefante, no dia do seu aniversário. Por alguma razão, Wasserman
ficava sempre muito excitado com aquilo: não se cansava de pedir a
Sara que lhe contasse aqueles momentos quase esquecidos. «Como
uma rainha da Índia, a princesa judia dos elefantes!», murmurava ele,
com um deslumbramento sempre novo. 



Wasserman apreciava a rotina. Ouvi-o descrever vezes sem fim e em
pormenor os seus rituais fastidiosos, o engraxar dos sapatos, a lida da
casa. Uma vez falou-me demoradamente sobre os diversos prazeres
relacionados com os óculos: os movimentos de limpeza pequenos e
circulares, as diversas maneiras de os tirar, a sensação das hastes nas
orelhas, ou a da mão pousada na armação quando estamos perdidos
nos nossos pensamentos. (É de mencionar aqui que lhe confiscaram os
óculos mal chegou ao campo.) Era capaz de descrever com a mesma
seriedade o seu método de cozinhar um ovo quente e o seu trabalho
com os «dentistas». Uma noite contou-me como costumava preparar
em Varsóvia «uma chávena de café quente e fumegante», a partir do
momento em que deitava a água na chaleira e colocava a chávena em
cima da abertura «para aquecê-la um pouco com o vapor», até que
vertia o café na chávena. Informou-me que durante dezassete anos
usara o mesmo par de sapatos, que se conservaram em muito bom
estado. E quando eu, admirado, lhe perguntei como é que o fizera, ele
respondeu-me com um sorriso de modéstia: «Sabes bem, Shloïmele,
que eu tenho o passo leve…» Também nunca se cansava de me falar
dos livreiros da Rua Swietokrzyska, onde todos os vendedores o
conheciam e nunca lhe escapara uma edição antiga. Em suma –
podemos concluir que o avô Anshel não era um grande aventureiro. O
seu vício do jogo, por exemplo, limitava-se a tirar um número do cesto
do vendedor ambulante de salsichas. Duas vezes na vida ganhara assim
uma salsicha, mas dava muita importância àqueles dois números e
considerava-os provas de que não era «totalmente um shlimazel ». 

Observo-o enquanto ele traça e cava três sulcos em frente à caserna
de Neigel, ou mais tarde quando enfaixa as mãos feridas com farrapos,
e aceita com dor mas resignadamente as críticas que Neigel lhe faz da
janela («Tenta fazê-los um pouco mais direitos, Scheissmeister , se
não, vou ser a risota do campo»). Vexado, apanha a enxada e o ancinho
e vai arrumá-los debaixo do escadote de madeira. Depois, vejo-o
comer, devora tudo (foi sempre assim, mesmo quando veio viver
connosco), e eu finjo não ver a batata que ele esconde no bolso sem
que a viúva resmungona dê por isso. 

Ao cair da noite, acompanho-o quando vai ter com Neigel, que se
admira que o primeiro capítulo ainda não esteja escrito («A julgar
pelas histórias de outrora, pensei que as tirasses da manga!») e, em



resposta, Wasserman lança-se num discurso apaixonado sobre as
dificuldades da criação («É preciso cavar, Vossa Excelência, é preciso
cavar nas profundezas da alma!»); menciono isto porque, no fim do
seu discurso, Wasserman está tão emocionado e convencido pelos seus
argumentos que faz a Neigel uma proposta inesperada e muito
generosa («Eu também gostaria realmente de conhecer a opinião de
Vossa Excelência sobre as histórias»), e arrepende-se imediatamente
destas infelizes palavras, mas era tarde de mais, porque Neigel,
surpreendido, faz-lhe um grande sorriso e declara: «Mas certamente,
certamente! Será uma grande honra para mim, Scheherazade!» 

Wasserman aproveita (com uma precipitação chocante) a gratidão de
Neigel para se sentar numa cadeira na sua presença e dizer: «Informar-
te-ei das minhas dificuldades», mas, maravilha das maravilhas, Neigel
não se zanga com o tratamento por tu, limita-se a levantar-se para
fechar as pesadas cortinas e a porta, enquanto Wasserman olha para ele
e um ligeiro sorriso se desenha no seu coração. 

Quando Neigel se dirige às traseiras do edifício para mandar a
cozinheira embora, Wasserman ousa virar com um gesto rápido a
fotografia emoldurada que se encontra na secretária e vê: «Frau
Neigel, Shloïmele, com duas encantadoras crianças ao colo! O maior
parece-se como duas gotas de água com Neigel, e o pequeno é
igualzinho à mãe. E a mulher, queres saber? Oï, bonita não era
certamente. Parecia frágil e doente, curvada pelo peso do bebé
gordinho. Não posso negá-lo: a sua fealdade ofendeu-me sem eu saber
porquê. Talvez porque a minha Sara e eu nunca tivéssemos sido uns
modelos de beleza. Conheci outros judeus que eram tudo menos
bonitos! Tal foi a vontade do Criador. E a verdade é que o velho
Mendele Mocher Sefarim que, nos seus livros, nos descreveu com a
nossa fealdade, não se limitou a fazer obra de imaginação. Nu , até
então, sempre pensara que Ivan e Esaú, quero dizer os goyim , tinham
saído todos perfeitos da mão do Criador. Talvez fosse mais fácil para
mim pensar que eles eram diferentes de nós. E agora via aquela pobre
criaturinha. O meu coração inclinava-se para ela. Dos meus lábios
saíam palavras reconfortantes… e perguntava a mim próprio se ela
saberia o que o marido fazia aqui, neste sítio. Sim, estava cheio de
belos pensamentos, e ela era um deles, ela e o seu par de bebés gordos.
Mas onde é que os meus bem-amados se divertem, comem, bebem e



partem nozes, para que possas ter pena de filhas de infiéis? Nu ,
acalma-te! sha , sha …» 

Neigel volta. Procuram determinar o local da ação. Neigel, na sua
ignorância, sugere: «Na lua, como na história dos índios.» Wasserman
repreende-o delicadamente e mostra-lhe que seria preferível um
contexto mais familiar, onde o escritor se sentisse mais à vontade:
«Precisaremos de todos os factos e pormenores picantes para criar a
atmosfera. Rigor, Herr Neigel, ri-gor!» diz, com uma ligeira nota de
vingança na voz. 

A título de exemplo, explica que, caso decidisse que desta vez os
meninos de coração de oiro fossem a Moscovo, Neigel teria de
fornecer-lhe centenas de pormenores: de que material são feitas as
botas de homem na Rússia, que penteado usam as mulheres, se há
autocarros ou elétricos nas ruas, mas, quando se deixa levar pela
audácia e sugere que pode vir a precisar de mapas e fotografias, Neigel
ri, indignado («Escuta, Scheissmeister , enlouqueceste? Prender-me-
iam por conspiração com agentes comunistas! Estamos em 1943, não o
esqueças! Trata de situar a tua história num local mais razoável, estou
a ser claro?»). Wasserman baixa a cabeça e mastiga uns pelos sujos e
duros da barba, depois volta a ganhar coragem (« Nu , sim, lembrei-me
de repente que entre Neigel e eu as coisas não eram assim tão simples,
e que eu não podia ser sempre o capacho»), enche o peito de ar e diz
que, por esta vez – só esta vez! –, vai satisfazer o pedido de Neigel,
mas será a última vez que Neigel lhe dará ordens relativamente à
história. O alemão assobia, com um olhar de uma frieza polar: «Basta
de bazófias, Scheissmeister , e começa lá a contar a tua história!» 

Wasserman: « Nu , Shloïmele, podes imaginar por ti o quanto o
momento era crítico! Mas eu visei bem e não falhei! Levantei-me e
esticando o pescoço para aquele Esaú, disse: “Vá, mate-me! Mate-me
já, Herr Neigel, por favor, mas nunca mais me peça para trair a minha
arte.”» 

Neigel fica deveras impressionado: o seu rosto largo exprime
espanto, embaraço e até confusão. (Wasserman: «A minha mãe,
bendita seja a sua memória, tua bisavó, fazia precisamente cenas
destas quando o senhor Lansky, o nosso senhorio em Bolichov, que lhe
corra tanto sangue do nariz como o que nos fez correr a nós,
aumentava a renda. Quanto menos convincentes eram as desculpas



dela, mais ela esticava o pescoço para ele e mais os gritos eram
estridentes: “Degolador!” Eu escondia-me debaixo do avental dela,
quase a morrer de vergonha. Mas quem poderia adivinhar então que
havia de chegar o dia em que eu faria toda a espécie de cenas, só que
desta vez pela integridade da minha arte!») 

Senta-se, ainda todo agitado, como quando se sente injustamente
acusado (tenho a impressão de que ele tem algum prazer naquilo),
volta a levantar-se e diz com a voz a tremer: «Herr Neigel, não sou eu
Anshel Wasserman-Scheherazade que importa! Quem sou e o que sou
eu, afinal de contas? Pó e cinzas. Um zero à esquerda! Um grão de
areia! Peço apenas reparação pela ofensa feita à honra da arte, Vossa
Excelência, à arte pura e imaculada! A literatura na sua essência e
clareza originais! Pois, aqui estamos os dois a elaborar um Experiment
único no seu género! Veja só: um escritor a escrever uma história para
um público constituído por uma única pessoa!!! Tudo o que esconde
no coração, todos os tormentos da alma e as ilusões destinam-se àquele
único homem! Quem imaginaria que tal fosse possível?» 

Esta ideia conquista imediatamente o coração de Neigel. Talvez
porque não haja nada mais lisonjeador para um tirano do que o
domínio das vias misteriosas da criação. Wasserman também se dá
conta disso: «E quando tivermos levado a bom termo o nosso
Experiment , o senhor, Herr Neigel, será o detentor único do único
exemplar da última história de Scheherazade-Wasserman! E um dia, se
Deus quiser, a guerra há de acabar, e o senhor poderá sentar-se
tranquilamente à lareira com os seus filhos e a sua ilustre esposa, a ler
para eles alguns fragmentos da minha história, e tenho a certeza de que
ela também, a vossa ilustre esposa quero dizer, saberá apreciar os
esforços que o senhor fez para manter acesas as brasas da criação aqui,
neste lugar, e em plena guerra, uma guerra tão terrível. O que é que
diz?» 

O alemão responde apenas que espera que Wasserman pense
realmente aquilo que disse. Quanto mais reflete na «nossa situação»,
mais se convence de que eles deviam agir, tanto quanto possível, como
«pessoas civilizadas». Sim, pessoas civilizadas. (Wasserman:
«Saboreia as duas palavras com a língua como quem se prepara para
pronunciar uma bênção. Nu , do lado de lá das cortinas, veem-se três
colunas de fumo a subir do campo, noite e dia, e os meus ouvidos



distinguem perfeitamente o ruído da máquina que desloca os
cadáveres, o rangido da pá mecânica que os levanta e atira às chamas
devoradoras. E então agarrei na minha vontade e nas minhas forças a
fim de mover o peso da minha cabeça em sinal de aprovação.») 

«Um local», diz Wasserman, com uma voz quase inaudível,
«precisamos de um local onde situar a nossa confraria.» Silêncio.
Ambos apoiam a cabeça na palma da mão e refletem. Embora ainda
não saiba bem a forma que a história vai ganhar, Wasserman sente que
o enredo devia desenrolar-se algures onde a guerra esteja muito
acirrada. («Quer dizer na Polónia ou na Rússia, ou mesmo na maldita
Alemanha, mas eu preferia que a história se situasse num dos meus
locais e não num dos dele porque, como podes facilmente
compreender, tinha de conduzir a história sabiamente e com mão
firme, tanto mais que, desde o princípio, tinha algumas intenções
secretas, e não me lançara neste projeto com Neigel, no campo, para
me divertir; mas, para o êxito do meu plano, tinha de contar com
qualquer arma que me viesse parar à mão, e como infelizmente não
eram muitas, defrontei-o com as mãos nuas. As palavras eram a minha
funda.») 

Continuam a procurar uma arena para a ação. Segundo Anshel
Wasserman, a narrativa devia situar-se num pais longínquo, mas não
demasiado. («Talvez tenha reparado, Herr Neigel, que os escritores
gostam particularmente de ilhas desertas?» «Mas porquê?» «Ah, nu ,
porque isso transforma tudo numa grande parábola!») E também devia
ter lugar na natureza, onde Albert Fried pudesse provar os seus
célebres dotes de comunicação com os animais («Era uma das
componentes mais maravilhosas das minhas histórias»). E voltam às
suas meditações: Neigel fazendo estalar os dedos e Wasserman
puxando os pelos da barba rala e enrolando um caracol imaginário no
dedo. De repente, o rosto ilumina-se-lhe e grita: «Lepek! O poço de
lepek!» 

Neigel não sabe o que é o lepek, nem eu. Wasserman explica-nos
com a maior das convicções – o que me leva a suspeitar que inventou
tudo – que lepek é um subproduto do petróleo com uma importância
especial para os judeus da região de Boryslav, no distrito de Lvov: o
petróleo, como todos sabem, é transportado por condutas dos poços até
às gigantescas refinarias. Mas, frequentemente, as secções das



condutas não se adaptam bem umas às outras («Uma é como o Bucha e
outra como o Estica»), ou são vetustas e cheias de buracos, e às vezes
rebentam e o petróleo bruto, o lepek, espalha-se na estrada. «Isso já
não acontece nos nossos dias», explica Wasserman. «Costumava
acontecer há muitos anos. Há trinta ou quarenta anos!» Quando uma
conduta rebentava, os judeus, trabalhadores do lepek, chamados lavaks
, corriam para os locais do acidente com os barris, os baldes e os trapos
para recuperar o petróleo derramado e revendê-lo a baixo preço à
companhia petrolífera. Segundo Wasserman, centenas de famílias
judias ganhavam assim a vida, como o fizera o seu irmão Mendel,
antes de desaparecer na Rússia. Os lavaks ficavam dia e noite junto das
condutas rezando para que rebentassem. Wasserman: «Trago esta
história do lepek comigo há anos, desde a época em que Mendel nos
escrevia cartas de uma grande tristeza, provavelmente ditadas pela
fome… Talvez seja o momento de lá voltar.» 

Já está a levar Neigel através de um bosque espesso próximo de
Borislav até à mina de lepek escavada sob as condutas que partem do
poço, fora da cidade. Há já trinta anos que o poço foi abandonado e,
desde então, mais ninguém pensou no lepek. Mas a guerra começou, o
petróleo encareceu – Wasserman tece a sua trama – e foi designado um
grupo para trabalhar nas minas do lepek. 

«Tratava-se de um grupo único no género, Herr Neigel. Um bando
de lavaks judeus e polacos, com um russo, um arménio e outros, o
chefe chamaya-se Otto Brieg, e a irmã de Otto, Paula, olhava por eles
e preparava as refeições, e eles raramente saíam da mina, com medo
dos grandes ursos dos Cárpatos que só Fried era capaz de
domesticar… Sim, Herr Neigel, estavam lá enterrados num isolamento
total, e uma vez por semana, Otto Brieg levava à cidade mais próxima
o produto da colheita de lepek, e trazia de volta alguns víveres para os
operários esfomeados, mas, com a sua permissão, Herr Neigel, eu vou
precisar de mais factos sobre a cidade e os seus habitantes, e sobre as
minas também, porque em Varsóvia tinha à minha disposição
bibliotecas e montanhas de revistas eruditas e bibliografias, enquanto
aqui, no nosso campo… em suma, tenho-o apenas a si. Talvez o meu
comandante pudesse ir até Borislav para ter uma ideia da atmosfera?» 

Neigel reagiu, obviamente, com um sorriso divertido. («Dás-te conta
do que acabas de dizer, Wasserman? Isto aqui é um campo de



extermínio que eu dirijo! Os comunistas avançam no Leste e tu pedes-
me que largue tudo e vá dar um passeio a Borislav?») A mim também
me parece que Wasserman foi um pouco longe de mais, apesar do seu
ar calmo e seguro. («Porque eu começava a compreender a alma de
Neigel. Estava preso à história, que não é assim tão simples como
parece. Sentia que ele estava curioso de factos e pormenores, e um
homem como ele não deixa a narrativa andar à deriva no mar da
imaginação sem uma sólida âncora de ferro à proa do barco, ai, ai, que
diferente era do meu pobre Zalmanson, que também era ávido de
factos, mas por uma razão diferente, porque os abominava!
Mostrando-os em toda a sua pequenez e elevando-os aos limites do
absurdo, conseguia ridicularizá-los e fortalecer a sua crença de que não
existe outro Deus para além do deus do riso, da ilusão e da confusão,
ai, o patife mentiroso… Nu, como é que comecei a falar dele? Seja
como for, tinha armado uma ratoeira a Neigel ao dizer-lhe para “sentir
a atmosfera”, que era a expressão que os meninos de coração de oiro
usavam antes de se lançarem numa nova aventura, e eu sabia que
Neigel morderia o isco sem sequer se dar conta.») 

Neigel desperta finalmente para fazer a pergunta mais pertinente
(«Mas diz-me, por favor, quem é que eles vão combater desta vez? Os
ursos? As formigas? As companhias de petróleo?»). Wasserman
esquiva-se a responder («Quem é profeta para saber? Aliás a história
ainda mal começou») até que o alemão lhe coloca uma questão mais
precisa («Não escreveremos nada contra o Reich e a Alemanha de
Adolf Hitler, está bem claro, não é, Wasserman?»). E o escritor:
«Escreveremos tudo o que quisermos escrever, Herr Neigel! Pois isso é
precisamente o cerne da nossa situação, que o senhor teve a bondade
de descrever há pouco. Pense bem, nós partilhamos um maravilhoso
segredo! E nunca poderemos trair essa confiança sagrada que nasceu
entre nós por milagre! É um grande privilégio estarmos aqui,
totalmente livres, precisamente aqui! Para mim, mas também para si!
Ai, Herr Neigel», diz Wasserman abanando a cabeça de um lado para o
outro, «não sei em que batalha ganhou a medalha que decora o seu
peito…» Neigel: «A batalha do lago Ilmen. Nas fileiras da primeira
divisão das brigadas “Caveira do morto” de Theodor Eicke!» « Nu , tal
como diz, mas onde é que eu ia? Ah! Tenho a certeza de que lá não
precisou sequer de metade da coragem que eu exijo de si agora ao



pedir-lhe que me ajude a insuflar vida na nossa nova história! Será que
vai recuar? Que vai mostrar-se cobarde ao ponto de me exigir uma
história “miserável” asfixiada pelo esterco da vida mesquinha, com
todas as suas angústias e precauções?» («Juro-te pela minha vida,
Shloïmele, que não faço a menor ideia de onde me veio aquela
coragem. Com Zalmanson, que roubava descaradamente as minhas
melhores frases, nunca fui insolente. Baixava a cabeça como uma
ovelha e sorria sem abrir boca.») 

E Neigel, com teimosia: «Não, não e não. Não podemos ser
antialemães.» E Anshel Wasserman: «Deixemos que a história nos
conduza. Não posso decidir nada de antemão.» E Neigel: «Foi assim
que escreveste sempre?» E Wasserman: «Quase sempre. Sim.» («Mas,
de facto, não era nada assim! Até a minha Sara, o meu tesouro, se ria
de mim por eu precisar de três borrões para fazer uma lista de
compras!») 

«Talvez», diz subitamente Neigel, «talvez eu possa passar por
Borislav na próxima semana, quando for a casa, de licença. Trabalhei
uma vez durante vários meses na região, e há algumas coisas que
preciso de… terminar lá. Sim. E também conheço lá umas pessoas.
Talvez não seja má ideia fazer-lhes uma visita.» Wasserman,
impassível, diz apenas: «Um pequeno mapa da região e dos poços de
petróleo seria muito útil.» E resiste à tentação de pedir ao nazi que se
informe sobre a comunidade judaica de Borislav, e do que ainda resta
dela. Neigel, como bom oficial metódico, aponta no bloco. («Foi muito
mais tarde, Shloïmele, que descobri que era naquele bloco que Esaú
anotava tudo o que era preciso para as câmaras de gás, o número de
barras de ouro obtidas com os dentes arrancados, a quantidade de
cabelos cortados, mas, embora não o soubesse então, estremeci quando
a âncora da minha ficção tocou pela primeira vez a terra firme da sua
vida.») 

Apesar do avançado da hora, ficam mais algum tempo juntos,
provavelmente por vontade de Neigel. Insiste com o escritor para que
lhe descreva «nem que seja em duas palavras» os antigos e os novos
membros do bando, como introdução, diz, ao que virá a seguir. «O que
virá a seguir», diz ele, e o seu rosto exprime o «prazer do que virá a
seguir». Wasserman aceita e fala-lhe do bosque cerrado e do poço
profundo, das galerias da mina, e nas galerias… «Hum», interrompe-o



Neigel, inquieto, «parece um esconderijo de partisans ; cuidado,
Wasserman.» O escritor não responde, mas eu tenho uma sensação de
ardor ao longo do cordão umbilical que nos liga. Uma velha
recordação comum aflora por instantes à nossa consciência, mas
afunda-se de novo antes de podermos agarrá-la. Wasserman responde
ao alemão, mas as suas palavras são-me dirigidas: «Não, Herr Neigel,
quer dizer, não são partisans no verdadeiro sentido da palavra, mas,
digamos…» 

Neigel balbucia algo vagamente semelhante a uma aprovação.
Depois dá uma olhadela ao relógio, parece surpreendido e levanta-se
logo. Wasserman também se levanta e fica em frente dele. Têm alguma
dificuldade em se separar. Parecem dois amigos que, tendo planeado
uma longa viagem, ainda hesitam e esperam um do outro um sinal de
encorajamento. Neigel levanta-se e apaga a luz do teto, ficando apenas
a luz do candeeiro de mesa. Na penumbra que lhe esconde o rosto,
pergunta a Wasserman, com uma voz ligeiramente hesitante, o que
pensa do projeto e se acha que pode contar uma bela história.
Wasserman confessa estar um pouco preocupado, mas igualmente
muito curioso. Agradece interiormente a Neigel o ter ressuscitado nele
a paixão de criar, «restituíra-me o meu anseio mais precioso e
secreto». 

Neigel abre com uma chave a porta que separa as duas partes da
caserna. Sem se voltar, pergunta inesperadamente ao judeu a razão por
que não escreveu nada durante tantos anos, desde a época dos meninos
de coração de oiro. Wasserman responde-lhe, e Neigel diz: «Não sabia
que o talento pode esgotar-se. Curioso… mas… diz lá, o que é que
sentes quando não consegues escrever?» Wasserman, secamente:
«Espero que nunca venha a saber o que é, Herr Neigel!» 

(«Sim, Shloïmele! Não o desejo a ninguém, nem ao meu maior
inimigo! Porque nos tornamos, Deus nos livre, um morto-vivo, a pedra
do próprio túmulo. E durante esse tempo, as crianças de vários países
da Europa, as nossas e as deles, enviavam-me mensagens de gratidão e
amor. Tinham lido as histórias reimpressas nas revistas deles – com as
quais não ganhei nem um tostão! E quando perguntavam porque é que
Scheherazade-Wasserman já não escrevia, oï , eu rangia os dentes e
respondia o mais amavelmente e afetuosamente que podia. E os anos
foram passando, nu , assim vai o mundo e toda a carne… Seja como



for, fui-me afastando cada vez mais do jovem que tinha escrito aquelas
historietas todas. Ao princípio, invejei-o como se inveja um
desconhecido pelos dias felizes que teve, mas acabei por odiá-lo por
não ter sido mais ousado. Mas o pior de tudo foi a minha mulher Sara.
Quando ela me conheceu, eu era o escritor Scheherazade, o autor
dileto de Os Meninos de Coração de Oiro , e não Anshel Wasserman,
o revisor resmungão, sofrendo de dores de barriga crónicas… e a
minha Sara, a minha alma, nunca me fez, como imaginas, a menor
crítica, mas o seu silêncio ressoava nos meus ouvidos, ai, tomara
nunca venhas a conhecer pensamentos e dias tão sombrios.») 

Segui-o até à arrecadação. Sentou-se ali, no meio das resmas de
papel, dos bidões e das caixas, e da correria dos ratos. Pousou o
caderno e encostou a cabeça à parede. Os olhos fecharam-se-lhe.
Aquele homenzinho frágil, vestido com um fato ridiculamente
sumptuoso, naquele miserável sótão, esperava algo, não sei bem o quê,
e perguntei-lhe: «Avô, de que é que estamos à espera?» Não me
respondeu, e eu voltei a perguntar: «O que vamos fazer agora?» Ele, de
olhos fechados, respondeu: «Nada. Não podemos fazer nada por agora,
Shloïmele, já reparei que tu queres estar sempre a fazer alguma coisa.
Parece que tens medo de esperar. Por agora, tens de ter paciência, de te
abandonar de corpo e alma, porque mesmo que te assustes e fujas, eu
não me mexo daqui, porque, desta vez não tenho escapatória, esta
história é a minha vida, o meu objetivo, a marca que Deus imprimiu na
minha carne, e talvez comeces a adivinhar o seu lado obscuro… Nu, já
falei de mais…» 

No momento seguinte já não estávamos sós. O ar estava fremente. A
minha mão começou a tremer como se estivesse animada de vida
própria. Os dedos apertaram-se uns contra os outros. Olhei para eles,
estupefacto: começaram a esticar-se, mas não havia ali nada. Não
paravam de se mexer. De tatear. Conseguiram fazer com que o ar
soprasse sobre eles de certa maneira, guiaram-no com segurança e
firmeza, amassaram-no até obter uma substância mais espessa, e
subitamente a ponta dos meus dedos ficou ligeiramente húmida, e eu
compreendi que estava a extrair a narrativa do nada, as impressões, as
palavras, as figuras ainda sem relevo, criaturas embrionárias, ainda
banhadas de linfa, a piscar os olhos na luz através dos resíduos da
placenta que alimenta a memória, tentando manter-se de pé nas pernas



pouco firmes e vacilantes como cervos recém-nascidos, até se sentirem
suficientemente sólidas para ficarem de pé à minha frente, aquelas
criaturas nascidas do espírito do avô Anshel, de que eu lera as
aventuras, que procurara e descobrira com tanto ardor, como o
atarracado Otto Brieg sempre vestido de calções azuis cheios de
nódoas, Otto de reações espontâneas e infinitamente generosas; e a
irmã, a pequena Paula Brieg, com a comprida trança loira e os olhos
muito azuis, como os de Otto; a enérgica Paula, que procura sempre o
caminho mais curto entre dois pontos, que vela sobre o grupo com
firmeza e amor… mas ainda havia outros que queriam vir ao mundo, e
o invisível útero contraiu-se, o próprio avô Anshel começou a respirar
rapidamente, com a cara vermelha e coberta de suor, e os meus dedos
extraíram um líquido transparente, viscoso, e depois, com um longo
gemido rouco de tristeza e um grande esforço, saiu Fried, o pequeno
Albert Fried, taciturno e reservado, fechado na sua timidez e nas suas
angústias, sem grande esperança de vir a encontrar um dia um pouco
de afeição e amizade, mas, felizmente para ele, Anshel Wasserman pô-
lo na companhia de Otto e Paula, que o aceitaram com tanta facilidade
que ele renunciou alegremente à sua desconfiança e reservas, que de
qualquer maneira eram vãs e supérfluas, e abriu-se ao mundo como
uma flor. Quem mais é que lá estava? Serguei, o Russo, grande e
magro, Serguei das mãos de ouro, capaz de construir qualquer
instrumento ou máquina, de fabricar botas de sete léguas e de abrir nas
paredes uma pequena janela sobre mundos longínquos, e cujos feitos
mais notáveis foram a criação da máquina do tempo e, no único
episódio humorístico de todas as histórias dos meninos de coração de
oiro, a confusão em que mergulhou uma cidade inteira – por
inadvertência – rodando os relógios ao contrário. Harutian, o arménio,
também aqui está, com a flauta nas mãos, e o avô Anshel, estendido,
sem forças e um pouco pálido, olha para mim a sorrir: «Escuta bem,
Shloïmele, invoca quem o teu coração desejar…» 

«O que é que disseste?» 
«Quem o teu coração desejar!» 
Estende um braço débil e aponta para o sótão estreito a abarrotar

com os meninos de coração de oiro. Reparo então que algo os impede
de se aperceberem uns dos outros, como se cada um deles estivesse
dentro de um sino de vidro. Sim, é isso: agitam-se, dão pontapés, até



olham em volta, como se estivessem à espera de alguma coisa, mas
estão completamente isolados uns dos outros. E, por alguma razão,
pensei que já os vira naquela situação, ou numa situação semelhante,
mas havia outros com eles, de que não conseguia lembrar-me quem
eram, e o avô Anshel também não me ajudou. Estava deitado de
costas, com as mãos a tapar a boca e um estranho sorriso nos olhos,
um sorriso feliz e maravilhado. Parecia um bebé muito velho. «Olha,
estão todos aqui diante de ti», disse numa voz doce, como se estivesse
a contar ao neto a história que não conseguiu contar-me. «Estás a vê-
los agora como devem ser vistos», disse ele, «não como os descrevi
nas minhas histórias, mas como a minha Sara os desenhou,
fielmente…» Nesse momento, pensei que só ao descobrir os desenhos
de Sara – ou seja, dezoito anos depois de ter escrito os folhetins –
Wasserman soube como eram realmente as suas personagens. «Os
desenhos dela», confirmou ele com um sorriso lunar, «foram para as
minhas histórias o que o som da flauta de Harutian foi para os ouvidos
de Beethoven: a doçura de uma melodia rompendo a cortina da
surdez…» 

Mas cinco personagens não chegavam. Ambos sentimos isso. E
ainda que, nessa altura, ignorasse todas as ratoeiras que Wasserman
pensava pregar a Neigel a fim de o «mandar de novo para Chelm», era
evidente que, para aquela guerra, precisávamos de mais combatentes,
de partisans de um tipo especial, e utilizo a palavra no sentido em
que… 

Olhámos um para o outro. «Agora, estamos sozinhos no mundo»,
disse o meu avô, «só tu e eu. Que vazio está o mundo. Podíamos
dividi-lo entre nós os dois e dar-lhe um novo nome… Vem, Szloma,
filho de Tobiasz, vem sentar-te comigo neste sótão; só cá estamos tu,
eu e os nossos amigos, para de saltar capítulos, Shloïmele! Despacha-
te e traz lá os teus partisans …» 

«Não!», gritei eu. Estava um pouco assustado. A última vez que
alguém me propôs dividirmos o mundo e dar-lhe outro nome, as coisas
acabaram mal, como é sabido: «Não, avô, tu não!», gritei, talvez
demasiado alto. «Não, contigo não! A utopia de Bruno chegou-me!
Não tenho força para as grandes esperanças!» 

O meu avô disse então – na sua língua – que as utopias não são para
os mortais. Que os humanos são como as moscas, e que as histórias



que lhes contamos devem ser como papel mata-moscas. As utopias são
folhas de papel cobertas de ouro, e o papel mata-moscas está coberto
das secreções do corpo e da vida do homem, e do seu sofrimento, em
particular. E a nossa esperança é que a sua medida seja a do homem, e
do perdão. 

«E eles , achas realmente que são o que nós precisamos?», perguntei
eu, cético. «Afinal de contas, não passam de…» 

«São combatentes de elite, à sua maneira. Sabes isso tão bem quanto
eu. Em primeiro lugar, pensaste neles antes de mim. E embora não
aparecessem na história que eu te contei na última vez, ser-me-á sete
vezes mais agradável estar com eles agora, como então, na nossa rua,
na única guerra que vale a pena…» 

E também lhes demos vida. A todos sem exceção: Aharon Markus e
Hannah Zeitrin e Ginzburg e Zeidman, e os infelizes Max e Moritz, e
Yedidia Munine, frescos como no dia em que os entreguei à Besta.
Também eles ali estavam como que cobertos por um ecrã invisível.
Hannah arranhava as pernas e gemia. A cara torturada de Aharon
Markus continuava a fazer esgares. Nada mudara: o sombrio Ginzburg,
cuja pele estava coberta de horríveis manchas brancas e sem um dente
na boca, abanava a cabeça e perguntava quem sou eu quem sou eu no
mesmo tom de antes, enquanto o pequeno companheiro, Malkiel
Zeidman, de quem diziam que fora professor de História antes de
enlouquecer e se tornar uma noz oca, imitava, como de costume, os
que via à sua volta, e desta vez, por acaso, foi Yedidia Munine, de
maneira que estavam os dois com as mãos enfiadas nos bolsos, a
remexê-los à procura de alguma coisa. Estavam todos a suspirar e a
agitar-se, cheios de vida. Verdadeiros judeus errantes que nunca
tinham saído de casa. E estávamos todos à espera de alguma coisa,
mas não sabíamos o que era. 

«Talvez te perguntes», disse por fim Anshel Wasserman, «porque é
que eu sou tão generoso e te deixo misturar as tuas criações à minha
história? Ih, ih! Quero lá saber, desde que sejam guerreiros armados de
bravura. Já deves ter compreendido que não é a primeira vez que conto
esta aventura a alguém, e é bem possível que, antes de a contar a
Neigel, já a tenha divulgado no mundo inteiro e que ela tenha dado
origem a milhares de outras histórias – a tua será a milionésima
primeira –, e os que a ouviram tenham querido introduzir nela as suas



personagens favoritas, e deixa-me contar-te um segredo… até Neigel,
quando chegou o momento dele, também deu o seu contributo. Cada
um traz o que tem, farrapos da sua vida, lembranças, entes queridos,
esquecidos… Não, Shloïmele, mesmo que trouxesses milhares de
pessoas, haveria sempre lugar para elas nas minhas histórias, só que a
história em si esconde-se sempre de mim, tenho de aproximar-me dela
com as minhas fracas forças e, para essa tarefa ninguém me pode
ajudar, e sabes bem que eu, nebekh , fui sempre um cobarde, e agora
mesmo tremo ao aproximar-se o momento de transformar os nossos
amigos, com a minha caneta, de manequins, em heróis de carne e osso,
e podes crer que se Zalmanson aqui estivesse faria uma careta de troça
e diria: “A maçada contigo, meu pequeno Wasserman (era assim que
ele começava todos os seus sermões, e um dia tenho de descobrir onde
é que ele ia buscar todos aqueles defeitos), é que tu és um cobarde!
Cobarde na vida e na escrita! Lembra-te, por favor, das discussões que
tive contigo até tu aceitares deixar o trabalho fastidioso nos arquivos e
começares a escrever de verdade? E depois, quando se viu que a
experiência tinha dado bom resultado, o esforço que eu tive de fazer
para te convencer a continuar a escrever um folhetim? E quantas noites
passei eu contigo até tu ousares escrever de maneira diferente dos
outros escritores hebraicos teus predecessores? Porque tu terias
preferido seguir as pisadas deles, e descrever o menino Abrãao
quebrando os ídolos de pedra, e o menino-rei Salomão, recusando
comer a papa até Joab, o chefe dos exércitos, se esconder debaixo da
mesa e assustá-lo com uma voz terrível. Não! Já estávamos fartos
desse género de histórias! O Amor de Sião , a Instrução dos Jovens …
e eu sabia, meu pequeno Wasserman, que tu eras capaz de escrever
como um escritor iluminado, como os escritores deles ! Sim.” (Eis o
que me diria Zalmanson caso aqui estivesse.) Eu não temia as
acusações que eles nos lançariam e achava bem que houvesse
finalmente um escritor judeu a escrever belos romances de aventuras,
cheios de histórias palpitantes de amor por toda a humanidade e não
apenas pelo povo eleito! Nu, Shloïmele, ele chateou-me tanto que eu
comecei a escrever as aventuras dos meninos de coração de oiro, e os
críticos invejosos atacaram-nas como se fossem despojos de guerra,
encheram as canetas de fel e conspurcaram-me, queixaram-se dos
meus magros talentos, argumentando que eu queria corromper as



crianças de Israel, e só ficaram satisfeitos quando me compararam ao
amável Abraham-Mordekhai Fiorko, que escrevera vinte anos antes
um livro intitulado Rebentos Fiéis , e ousado, ó justos céus, coligir e
traduzir na língua hebraica histórias simples sobre a generosidade e a
fidelidade, a coragem e a amizade, não apenas do povo de Israel, mas
também dos idólatras! E quando queria dar o exemplo de uma pessoa
virtuosa, não mencionava o nosso patriarca Abrãao, mas, se bem me
lembro, um capitão inglês chamado Richardson! Oï, Shloïmele,
aqueles críticos fizeram-me a vida negra, e se não fosse Zalmanson,
que nunca largou a minha mão, eu não teria escrito aqueles folhetins. E
quando escrevia, sabia que o desgostava por não conseguir satisfazer
as suas esperanças. Durante aqueles vinte anos em que escrevi Os
Meninos de Coração de Oiro discutimos sobre cada letra e cada sinal
de pontuação, ele atacava os meus manuscritos de caneta em punho,
corrigia e suprimia com a fúria de uma horda de anjos maus, gritando:
“Assassino! Bandido! Plagiador! Sei bem que és capaz de escrever
melhor! Li as poesias que escreveste na tua juventude! Um talento
como aquele não se perde, trai-se ou desleixa-se! Se ao menos
soubesses plagiar os outros como deve ser, sem se conseguir detetar a
tua mão toda molhada de suor e medo! Mas as personagens são todas à
tua imagem: mesmo quando as envias para os mundos mais
encantadores, elas permanecem pequenos Wasserman prudentes a
arrastarem-se pelas tuas frases demasiado compridas! Escreves como
um galiciano! É comprido, demasiado comprido! Só o diabo sabe
porque continuo a editar-te, só ele é capaz de compreender porque é
que as crianças deliram com as tuas histórias banais! Então,
Wasserman, coragem, que diabo! E um pouco mais de humor, na vida
não és tão seco, consegues despertar um sorriso nos lábios do teu
semelhante, mesmo sem querer, porque hás de poupar no condimento
da ironia? Então, faz de bobo, meu Wasserman, de animador da boda,
mente com as palavras e adultera-as, escreve com amor, e sobretudo
com aquela ponta de loucura sem a qual tudo se torna tão aborrecido,
tão árido, tão sem alma e espírito divino. Nu, Wasserman, que dizes a
isto?”» 



 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas passam alguns dias antes que a história possa ser contada. Em

primeiro lugar, Neigel tem outras coisas a fazer no campo, além de
ouvir um conto sobre os meninos de coração de oiro que
envelheceram. É verdade que às vezes, durante o trabalho, no meio de
uma reunião importante, ou quando vai vigiar os transportes que
chegam de comboio, se sente tentado a deixar-se embalar brevemente
por uma recordação agradável antes de se lançar ao trabalho, mas,
apesar de não ter feito um grande esforço para o conhecer melhor,
tenho a certeza de que a sua produção não se ressente dessas
distrações. Quem o vê trabalhar (como Stauke, por exemplo) poderia
jurar, com inveja, que o Obersturmbannführer Neigel é de um estofo
incorruptível, e mesmo depois de ter dirigido o campo durante um ano
e meio, o que é uma tarefa extenuante, está mais firme e decidido do
que nunca: inflexível no que diz respeito ao cumprimento do dever,
seu e dos seus homens, assassino de sangue-frio, ele é o próprio ideal
definido pelo Reichsführer Himmler (que aprecia muito Neigel!) e, nos
últimos dias, parece ter ganhado novas forças: está em todo o lado,
como se houvesse dez Neigel, cada um mais enérgico, inventivo e
eficaz do que os outros. Executou ele próprio os dois guardas
ucranianos que foram apanhados a receberem luvas; à entrada de uma
câmara de gás, abateu a sangue-frio quatro mulheres e os respetivos



filhos que tinham armado uma desordem e semeado o pânico entre os
guardas; tem a luz acesa, no escritório, até depois da meia-noite, e às
duas da manhã sai para fazer a ronda. No campo, já pediram ao doutor
Stauke que lhe receitasse um medicamento contra a insónia. Stauke
rejeita com um riso irónico os rumores de insónia. Pensa (conforme
disse a um jornalista americano a quem contou as suas recordações, no
hospício de alienados de Łód´z onde, em 1946, esperava a decisão do
tribunal sobre o seu estado de saúde mental – era obviamente um
louco, com raros momentos de lucidez, entre os quais aquele em que
se realizou a entrevista) que ninguém melhor que Neigel encarnou em
todo o III Reich o ideal do oficial alemão definido por Himmler. «Mas
era tão maçador!», acrescentou Stauke; «fechado, de vistas limitadas, e
mortalmente maçador! Não havia assunto nenhum sobre o qual se
podia trocar com ele mais de duas frases, à exceção talvez, da batalha
do lago Ilmen e da sua infância na Baviera – a Baviera, tinha de ser.
Não imagina que ele nasceu na Renânia? Escute, é melhor não incluir
isso – os cavalos. Mas era um oficial muito bom. Isso sim. Talvez não
tivesse muita imaginação, mas era reto e fiel como um cão. E
terrivelmente sério, o Neigel. Nos últimos tempos tenho pensado
bastante nele, à noite. É muito difícil adormecer aqui, por causa do
barulho e dos gritos. Está a ouvir? É de enlouquecer… [fragmento
irrelevante]. Sim, era sério de mais. Levava a vida demasiado a sério.
Olhe, lembrei-me de mais uma coisa, ele ria quando contavam uma
anedota obscena, mas era óbvio que ficava embaraçado ou talvez nem
compreendesse. Não, não era sociável, se compreende o que quero
dizer. Talvez tivesse amigos no movimento, não sei, mas no campo não
tinha nenhum. Nunca veio beber ao clube dos oficiais, o que não era
bem-visto, pois as pessoas diziam que era arrogante e coisas no
género, mas eu…» Stauke faz um sorriso estranho, o sorriso
fantasmagórico de alguém que passou por experiências indizíveis. «…
Acho que ele era muito simplesmente tímido: tinha ideias
conservadoras e infantis sobre qual devia ser a conduta de um oficial
nazi, eram quase todos assim, nas SS [fragmento irrelevante]; ele, quer
dizer, Neigel, nem sequer conhecia o nome próprio do soldado que foi
seu motorista durante um ano e meio! Só uma vez aconteceu uma
coisa que o fez sair da sua reserva, foi no início do ano de 42, em
fevereiro ou março, depois da reunião dos oficiais, quando, para minha



surpresa, me pediu que ficasse no escritório. Esperou que todos
saíssem e depois dirigiu-se para um armário de onde tirou uma garrafa
de schnaps de oitenta e sete graus, que estava reservada para as
receções oficiais. Encheu dois copinhos e disse: “O meu filho, Karl
Heinz, faz hoje três anos! Prometi-lhe que festejaria o seu aniversário
mesmo que estivesse longe! À saúde dele!” E ergueu o copo com um
movimento brusco, como se estivesse a saudar, bebeu e quase se
engasgou, não estava habituado, compreende. Eu também quase me
engasguei, mas de riso, ele era tão, como dizer, tão consciencioso! Tão
desejoso de cumprir o seu dever! É claro que tentei aproveitar a
ocasião para lhe fazer perguntas sobre a família e tudo isso, mas as
respostas lacónicas deram-me a entender que o encontro amigável
tinha acabado.» Stauke pede ao jornalista americano que lhe acenda
um cigarro e lho ponha na boca – usa uma camisa de forças desde as
suas três tentativas de suicídio, para grande espanto dos médicos, que
são unânimes em não encontrar explicação para a sua tendência
suicidária, dada a falta patológica de consciência que o caracteriza, e o
facto de nunca ter manifestado o menor arrependimento pelas suas
ações. 

E temos igualmente de esperar pela partida de Neigel, na sua licença
mensal, e pelo seu regresso dois dias depois. Entretanto, observemos
Wasserman a trabalhar na sua nova rotina diária, e deixemo-lo
entregue às suas considerações sobre um assunto que o preocupa muito
nos últimos tempos – a importância de uma boa alimentação para a
energia criadora, considerações acompanhadas de inúmeras queixas
sobre as suas dificuldades de digestão, e conjeturas amargas sobre a
ementa do próximo jantar e as lembranças das refeições antigas.
(«Numa noite como esta, em Varsóvia, ai, parece-me que foi há
séculos, antes de começar a comer com Neigel, ia comer ao restaurante
de Feintuch, estendia o jornal sobre a toalha de oleado aos quadrados
vermelhos e brancos, o velho Feintuch fazia-me um sorriso de boas-
vindas e gritava à mulher, na cozinha “Wasserman!” Anunciavam o
nome do cliente, em vez da ementa…») A perspetiva de uma boa
refeição diária, depois de um longo período de fome, excita
profundamente Wasserman, o que é muito natural. 

Alguns dias depois, Neigel volta ao campo, mas não olha para
Wasserman, que está a cavar no jardim, e treme imaginando que tenha



acontecido alguma coisa, mas não aconteceu nada, e à noite, depois de
acabar o trabalho e de pôr em dia as tarefas em atraso, Neigel chama
Wasserman e estende-lhe, com um orgulho mal dissimulado, três
folhas arrancadas do seu bloco onde, com uma letra grande, apontou as
notas que tomou na mina. 

Wasserman não diz nada e começa a ler. («Que queres que te diga,
Shloïmele, aqueles escritos tinham a inspiração de uma mosca!
Pareciam um comunicado militar, bum, bum! Numa das notas, reparei
que o nosso Esaú, procurando embelezá-la e torná-la mais sedutora,
escreveu: “Galerias que bifurcam cheias de um estranho mistério.” Ah!
Não é com cauda de porco que se faz um shtraïmel .») 

«Parabéns!», mente Wasserman quando acaba de ler; então Neigel
não consegue conter-se mais e começa a descrever com entusiasmo e
orgulho a sua viagem a Borislav e o seu encontro com um oficial seu
conhecido, a quem contou uma história sobre o objetivo da sua visita,
a fim de que o homem o conduzisse à mina de lepek abandonada, que
conseguiram localizar num velho mapa do princípio do século, e como
conseguiu desviar as suas perguntas desconfiadas. Ah! Neigel conta
isto tudo como se se tratasse de uma operação militar complicada que
realizara com sucesso em território inimigo, e Wasserman escuta com
o cenho franzido e por fim diz: «Ótimo, Herr Neigel, dir-se-ia que a
perspetiva da narrativa o apaixona!» O alemão sorri, com um grande
sorriso que nenhum dos seus subalternos alguma vez deve ter visto no
seu rosto. «Escuta, Wasserman, na região há umas termas maravilhosas
com nascentes de água mineral e até um cinema! E o que é que eu lá
fiz? Fui visitar um poço de lepek malcheiroso!» E Wasserman: «Ai,
Herr Neigel, senti-o desde o primeiro momento em que nos
encontrámos! O senhor tem tudo o que é necessário para ser um
verdadeiro artista!» E Neigel: «Não digas disparates, Wasserman,
sabes muito bem que eu não tenho o estofo de um escritor, apesar da
minha mulher dizer que escrevo cartas muito bonitas.» Mas
Wasserman, sem vergonha, repete os disparates sobre a centelha
escondida que existe em Neigel, e que este deve libertar-se da rotina
quotidiana do dever e do trabalho, e Neigel ri, e rejeita aquelas
palavras, mas as faces coram um pouco, e subitamente faz um certo
movimento com a mão, e então Wasserman e eu quase desatamos a rir,
porque o alemão fez sem querer um gesto que exprime: 1. protesto



fingido; 2. prazer de ser adulado; 3. falsa modéstia; 4. uma enorme
ânsia de mais! mais! (Wasserman: «Vês, Shloïmele, a minha mãe –
bendita seja a sua memória – tinha razão quando dizia: com loas e
bolos se enganam os tolos.») 

«Então», diz Wasserman depois de se terem acalmado para retomar
o fio da história, «estamos então debaixo de terra.» 

«Na mina de lepek», aprova Neigel, com um sorriso cordial. 
Mas Wasserman, sem o olhar nos olhos, larga sem pensar: «Talvez

sim, e talvez não. Ainda não tenho a certeza absoluta.» 
O Obersturmbannführer Neigel pergunta delicadamente se ouviu

bem as palavras do judeu, e quando constata que Wasserman disse
realmente que não tinha a certeza absoluta, fica com os lábios brancos
de raiva, e exige saber «o que quer dizer aquela palhaçada», enquanto
ainda há pouco tempo falavam da mina de Borislav, onde tinham
planeado que teria lugar a história, para já não falar dos grandes
esforços e riscos que teve de correr para «sentir a atmosfera» de
Borislav, as mentiras estúpidas em que caiu e que podiam
comprometer a sua reputação, e tudo aquilo para quê? «Para decidires,
por um capricho qualquer, que já não queres a mina de lepek?» 

Mas Wasserman não se assusta. Quando muito, fica pensativo.
Responde a Neigel com uma calma suspeita. Apazigua-o com a sua
astúcia habitual, explicando que o ato de criação é assim mesmo:
«Constrói-se, destrói-se, reconstrói-se e volta-se a destruir mil e uma
vezes!» E revela a Neigel que a sua forma de escrever é tal que, de
facto, nunca inventa nada, limita-se a desvendar uma história já
existente e é levado atrás dela como uma criança atrás de uma linda
borboleta: «Eu sou apenas o escriba da história, Herr Neigel, o seu
humilde servo… apenas executo as suas ordens.» E quando Neigel
começa finalmente a acalmar-se, e resmunga palavras de raiva contida
e de orgulho ferido, Wasserman vai ainda mais longe e dá-lhe uma
lição – em que eu noto um certo tom de vingança: «Se me permite,
Herr Neigel, o seu maior problema (!) é não conseguir ir além dos
limites da sua própria pele! Afinal de contas, a imaginação também
precisa de se exercitar, pois, de outra maneira, estiola e morre, Deus
nos livre, como um órgão atrofiado!» 

Será que Neigel vai levantar-se e dar um murro a Wasserman com o
seu punho de ferro? Será que o vai mandar embora, de volta para o



campo de baixo, para o nojento Keisler? Mas Neigel não faz nada
disso. Reflete nas palavras de Wasserman. Ainda está furioso, mas
começa a assomar-lhe ao rosto uma expressão diferente, nova, difícil
de definir. («Também reparaste nisso, Shloïmele? Tens um olho de
aprendiz inteligente! Sim, é verdade, durante uns momentos o seu
rosto pareceu-se com o do aprendiz, o discípulo atento à mínima
palavra do mestre, e que aspira secretamente a apoderar-se da sua
sabedoria…») 

«Conta», rosna Neigel. «Estou a ouvir.» 
«Bom», diz Wasserman. «Por agora estamos debaixo da terra. Nas

grutas ou nos túneis. Aí, poderá ajudar-me, Herr Neigel, e falar-me dos
cheiros…» 

«Os cheiros… como em qualquer mina, suponho. Mas ainda mais
malcheirosa.» 

«Por favor, isso não me chega.» 
«Bom, de acordo… Cheira a petróleo!» 
«Só isso?» 
«Escuta, Wasserman, quem conta? Eu ou tu?» 
«Sou eu, mas com a sua amável assistência. Posso ter necessidade

dos seus dons, pois eu sou completamente desprovido do sentido do
odor, que Deus vos livre de tal, e infelizmente nunca fui capaz de
descrever os cheiros e os perfumes que nos deleitam; outrora, era a
minha bem-amada esposa quem me ajudava. Peço-lhe, Herr Neigel.» 

«Hum. O quê? Cheiros, dizes tu… cheiros? Talvez lá houvesse
também…» Fecha os olhos, encosta a cabeça para trás e procura
lembrar-se: «Sim, tenho a impressão de que havia também cheiros de
animais, talvez coelhos, não estou muito certo. Não me lembro de mais
nada.» 

«Coelhos!», diz Wasserman alegremente, escrevendo no caderno.
«Gosto muito de coelhos, Herr Neigel. Escute: “… Os coelhos também
se reúnem nas minas antes de migrarem para os países quentes. E as
raposas refugiam-se aí, às centenas, para hibernarem.” Nu, não está
mal, não é? Começa a tomar forma!» E esfrega as mãos de contente. 

Neigel coloca algumas dúvidas quanto a estas singularidades
zoológicas, e Wasserman não hesita em encarregá-lo de verificar os
factos. Neigel olha para ele com um ar irritado e toma algumas notas. 



Wasserman continua a ler no seu caderno. Descreve a Neigel a
grande sala, a «Sala da Amizade», para a qual convergem todos os
túneis, e acrescenta, com galanteria, «que bifurcam, cheios de um
estranho mistério». Tenho de frisar de novo que a voz do avô Anshel
não é nada agradável. É fanhosa e monocórdica e, quando fala, fica
com cuspo aos cantos da boca, mas, apesar disso, o rosto exibe um tal
entusiasmo que faz com que Neigel esteja desejoso de o ouvir. O rosto
feio de Anshel Wasserman ilumina-se com uma espécie de graça ao
descrever a sala da amizade escavada em torno das raízes gigantes de
um velho carvalho e, durante um longo momento maravilhoso,
esqueço que compreendo as palavras e volto atrás à antiga cantilena, e
sou de novo a criança desejosa de compreender a história. 

A sala da amizade, diz Wasserman, é o local onde o grupo se reúne à
noite, depois do trabalho. Encostam-se às paredes e às raízes,
conversam alegremente, ou ficam calados, satisfeitos, a comer a sopa
espessa feita por Paula, e no centro da sala dança a chama de uma vela
(«Tenho de lhe dizer, Herr Neigel, que somos nós mesmos que
fabricamos o óleo de parafina a partir do lepek!») e, se Neigel olhar
bem, poderá ver por entre as sombras todos os seus amigos de outrora:
«Eis o nosso Otto Brieg, o chefe bem-amado e venerado por todo o
bando; já não é, como se sabe, nenhum jovem, não, agora tem sessenta
e oito anos, mas ainda usa calções, cheios de nódoas de lepek e de
lama, e continua com o seu sorriso encantador, luminoso…» 

Neigel, que está sentado em frente de Wasserman, também sorri
inconscientemente («Que o Senhor tenha compaixão de mim,
Shloïmele, viste por ti próprio: há apenas um segundo, o seu rosto era
o de um animal feroz prestes a atacar, e agora sorri sem querer»), e,
durante um bom momento, os seus olhos duros e penetrantes refletem
uma luzinha distante do passado, as mãos repousam, abandonadas, e
Wasserman levanta a cabeça e, por um segundo, saboreia o que lhe é
dado ver, mas logo a seguir o rosto contrai-se-lhe de novo, com uma
ruga sob o lábio inferior, uma linha direita e vincada, como que traçada
por uma recordação viva e dolorosa, e murmura por entre os lábios
cerrados: «Está muito doente, o nosso Otto.» 

O olhar de Neigel ensombra-se e o rosto fica subitamente em alerta.
Parece um navio de guerra a emergir das brumas da madrugada: «O
que disseste? Doente? Porque é que está doente?» E Wasserman:



«Infelizmente, está. O nosso Otto, que parece tão forte, tão
invulnerável, está realmente doente. Há alguns anos que sofre de
epilepsia, e ultimamente a doença agravou-se, e os médicos não lhe
dão muitas esperanças de cura. Peço-lhe que me desculpe, Herr Neigel,
mas tenho uma necessidade urgente de informações científicas sobre
esta doença. Mas, agora, continuemos. Connosco, na mina, está
também a bela e encantadora…» 

«Um momento!», grita Neigel, esforçando-se por manter a calma, e
repete: «Um instante! És capaz de me responder claramente, sem
rodeios, por que diabo é que Otto há de estar doente logo no início da
história? O que é que ele pode fazer nessas condições? Pensa,
Wasserman! Não deixes a história ir ao deus-dará, sem plano! Sem
planificação e organização nada se pode fazer, nem sequer uma
história, Wasserman!» 

Mas, aparentemente, Wasserman não tem a menor intenção de
planificar ou organizar a história. Foi o que aconteceu há anos, quando
teimou em introduzir um bebé na história, e até eu, que na época era
apenas uma criança, sabia que o bebé seria um estorvo para a ação, que
não tinha qualquer sentido meter um bebé numa aventura de guerra. Já
tinha reparado que o avô Anshel era uma pessoa distraída, sonhadora,
pouco rigorosa. Talvez esteja a ser demasiado severo com ele, mas
parece-me que, apesar de ser tão meticuloso – às vezes mesmo
mesquinho – nas questões materiais, ele pertence, nas questões
espirituais, àquela categoria de pessoas que confiam na existência de
uma espécie de lógica misericordiosa que corrige instantaneamente
qualquer dano causado pela sua falta de ordem e coerência. É pois com
uma serenidade total que raia a insolência, que Wasserman renova o
seu pedido (de «dados científicos sobre a epilepsia»). Neigel desilude-
me um pouco pois, apesar de indignado, nota disciplinadamente no
caderno a exigência provocadora. («Vi perfeitamente nele o miúdo à
espera da súbita aparição de uma fada boa e é por isso que deixa que
eu o atormente, pois quanto maior é o desgosto, maior será o prazer do
fim feliz.») 

«Mas, à exceção do pobre Otto, ficará certamente satisfeito de saber
que todos os outros estão de perfeita saúde.» 

«Fico realmente feliz, Scheissmeister .» 
«À exceção, obviamente, dos que já morreram.» 



«O quê?», pergunta Neigel com uma voz calma contendo a raiva. 
«Ai», diz Wasserman com tristeza, «Paula morreu. Já não é deste

mundo, a nossa boa Paula…» 
Neigel irrompe num riso muito alto, dando largas ao seu desprezo

pelo velho judeu: «Paula? Mas foste tu próprio que disseste há
instantes… O que foi? Que ela nos fazia a sopa. Precisamente! Uma
sopa quente!» 

«Quente e boa», assente Wasserman abanando a cabeça com
tristeza, «que maravilhosa memória tem o senhor comandante, são
precisamente essas as palavras… A nossa Paula fez-nos realmente uma
boa sopa bem quentinha como fazia todas as noites, espessa como
papas de aveia, mas a verdade é que morreu. Infelizmente. É bem
triste. Morreu, mas está sempre presente entre nós, à sua maneira. E
não apenas ela. Todos nós. Somos todos assim. Vivos e mortos. E já
não conseguimos distinguir quem, entre nós, está vivo e quem já
morreu, ai…» 

Furioso, Neigel diz: «Conta-me uma história simples, Wasserman!
Uma história extraída da vida! Da minha vida! Algo que, mesmo uma
pessoa como eu, que não estudou na universidade, possa perceber e
sentir! E não mates ninguém!» 

Ao que Wasserman responde: «Com que direito me pede uma coisa
dessas, Herr Neigel?» 

Segue-se um longo silêncio. As palavras simples de Wasserman,
ditas sem cólera mas com uma perplexidade pungente, parecem encher
o quarto todo. Neigel só consegue falar depois de passada a impressão.
Diz que sabe exatamente o que o judeu pensa dele («Está tudo escrito
na tua testa»), mas se Wasserman quiser continuar e «manter o nosso
acordo ou um certo entendimento» tem, mesmo nestas condições, «de
ser um pouco mais flexível», e Neigel levanta-se da cadeira e começa a
calcorrear raivosamente o escritório. O largo rosto autoritário,
determinado ao ponto de parecer cruel, atingiu o auge da
expressividade. «Chegou o momento de falar francamente», diz ele
batendo com o punho na palma da mão. «É verdade que n’ Os
Meninos de Coração de Oiro aconteciam coisas extraordinárias, feitos
que desafiavam as leis da natureza e da lógica, mas a história era
contada com “afeto”, e não como nas narrativas modernas “que tu
teimas em imitar”, por ódio ao ser humano. Precisamente! Têm um



prazer enorme em baralhar-nos, e o que é que nos dão em troca? Nada!
Digo-te: só dor e desilusão!» Wasserman contém-se e não lhe pergunta
onde é que ele aprendeu tanto sobre a arte moderna. Tal como eu, sente
que aquele discurso não passa de um prelúdio de coisas mais
importantes. E, com efeito, Neigel vai-se aproximando do ponto
essencial. Vê-se pela aceleração do passo, pelas faces que se tornam
mais chupadas, e pelos repetidos murros que dá na palma da mão. «Eis
o que eles nos oferecem, esses escritores modernos, enquanto eu ainda
hoje me lembro com prazer das tuas histórias antigas, isso deve querer
dizer alguma coisa, não é?» Aliás, não percebe nada de literatura e não
tem a menor pretensão de julgar as «criações literárias», à exceção das
histórias que leu há talvez trinta e cinco ou quarenta anos, mas
Cristina, a sua mulher, que ele foi ver a Munique durante a licença,
percebe mais do que ele. Também tem melhor memória. «Cristina é
incapaz de esquecer seja o que for, há pessoas assim», diz ele
gravemente, e Wasserman escuta-o com grande atenção. «Não, não
penses que ela seja particularmente culta…» (Wasserman: «Esaú tem
uma maneira muito pessoal de pronunciar a palavra “culta”, como se
estivesse a cuspir um bocado de maçã podre.») «Nunca andou na
universidade. É uma mulher simples, quero dizer, uma mulher normal.
Mas com – não sei como lhe chamar – uma espécie de faro, ou um
sentido, sim, um sentido para distinguir o verdadeiro do falso…»,
prossegue Neigel, falando sem olhar para Wasserman, no esforço
visível para organizar as ideias de forma coerente. «Tem um instinto
saudável, certamente», repete, e subitamente é como que projetado do
seu lugar ao lado do armário cinzento para o pé de Wasserman, diante
do qual se ergue com uma espécie de inocência primitiva ou de sentido
do dever, que o obriga a olhar o judeu nos olhos e a exclamar: «Disse-
lhe que estavas aqui, falei-lhe de ti durante a licença. Ela lembra-se das
histórias de Scheherazade, da sua infância.» Wasserman endireita-se e
cora. («Compreendes, Shloïmele, eu era todo ouvidos. Não é uma
coisa banal dois admiradores de uma vez só!») «A minha mulher diz
que tu eras um mau escritor, Wasserman. Que, no fundo, as tuas
histórias eram bastante aborrecidas, com a exceção do truque da
máquina do tempo e dos voos para a lua que, aliás, não lhe pareciam
originais. Estás a ouvir, Wasserman? A minha mulher diz que tu não



passas de uma curiosidade. Sim. É o que ela diz. Uma curiosidade que
teve a sorte de ser publicada. Era o que eu queria dizer-te.» 

Neigel cala-se. Tem a decência inesperada de desviar o olhar de
Wasserman, agora todo contraído. Observo o pequeno judeu, tão
miserável. De facto, devia ter-lhe concedido mais talento, mais
sucesso. 

Neigel prossegue com uma voz muito calma e olhando para o lado:
«Mas eu defendi-te. Defendi-te, graças às minhas boas recordações.
Vê ao que chegámos.» Sim, estas palavras ainda magoam mais o meu
pequeno Wasserman. Começa a imaginar que o Obersturmbannführer
Neigel talvez seja a última pessoa no mundo que se lembra e estima as
suas miseráveis obras; que se calhar o Wasserman que ele gostaria de
ser só existe no espírito simples de Neigel, que não leu as críticas
venenosas que lhe dirigiram, e que os seus sonhos mais secretos talvez
só ganhem vida na presença de Neigel. 

«E agora que já sabes», diz Neigel, «queria dizer-te mais uma coisa,
que não diz respeito apenas à tua história, mas também ao nosso
Experiment .» Recomeça a percorrer a sala dum lado ao outro e a falar
para dentro do punho fechado; dir-se-ia que tem de forçar as palavras a
saírem da boca. «Sabes», diz por fim, «pensei um pouco no assunto
nos últimos dias. Em mim e em ti, quero dizer. É uma coisa nova, e eu
gostaria de compreender o que se está a passar.» Interrompe, por
momentos, o vaivém nervoso através do quarto, para em frente da
secretária e arruma meticulosamente os documentos e pastas.
«Desprezas-me», diz, virando as costas a Wasserman. «É assim: tu és
um escritor e eu, para ti, sou um assassino. Não, não digas nada! É
claro que no velho mundo de onde tu vens, um homem como eu seria
considerado um assassino. Mas, desde há alguns anos, o mundo
mudou. Talvez ainda não te tenhas dado conta, Wasserman. O velho
mundo acabou. E o velho homem morreu com ele. Eu vivo no mundo
novo. No futuro que o Führer e o Reich me prometem. Sim,
Scheherazade», continua, correndo uma das cortinas e olhando para
fora, «nunca serás capaz de compreender as razões pelas quais nos
encarregámos de agir em nome do Reich. Tu e a tua moral judaica, e as
vossas ideias de justiça. Não sei muito bem como explicar-me. Para
isso temos filósofos e professores que dão cabo da cabeça. Eu sou
pago para pôr as ideias deles em prática. E gosto do que faço. Na



escola militar de Brunswick fui dispensado dos cursos de ideologia
pelo Reichsführer Himmler em pessoa, para poder assistir aos
exercícios de cavalaria para a cerimónia final. Tenho mais jeito para os
cavalos, estás a ver. Mas, apesar de tudo, entrou alguma coisa na
minha cachimónia: sei que tu e eu pertencemos a espécies diferentes.
A tua terá cessado de existir daqui a dois ou três anos, quando o nosso
programa for levado a cabo. Nós sobreviveremos. Os fortes
sobreviverão e decidirão tudo», vocifera diante da janela, e Wasserman
abana vigorosamente a cabeça sobre o pescoço descarnado. Neigel
vira-se para ele e, ao vê-lo, fica inexplicavelmente furioso: «Haverá
apenas a nossa terra, os nossos céus, a nossa ideia de justiça e do que
vocês chamam moral. Ficaremos aqui durante mil anos, e isso será
apenas o início: se aparecerem outros com ideias diferentes, nós
combatê-los-emos. E se formos vencidos, isso significará que a razão
deles era superior à nossa. É assim. Nesta guerra, vocês estão do lado
dos vencidos, e nós dos vencedores. É o que dirão os livros de história
que o meu filho lerá: que fomos os vencedores.» 

Wasserman já não consegue conter-se mais. («Serei de pedra,
Shloïmele, a minha carne será de ferro?») Salta da cadeira com a barba
eriçada. Devo dizer que tem um ar bastante ridículo. A sua resposta
(bastante confusa) é que Neigel está errado, «lamentavelmente
errado». Em primeiro lugar, «homem velho» é coisa que nunca existiu,
pelo que não se pode falar de «homem novo». «O homem será sempre
homem, só os astros mudam.» Neigel e ele estão do mesmo lado, o da
derrota, mas Neigel e os seus semelhantes estão «dispostos a vender-se
por aquele efémero prato de lentilhas: a ilusão de vencer o fraco».
Enquanto ele, Wasserman, sempre soube («esse conhecimento foi
inscrito no meu coração e no meu corpo há milhares de anos») que na
última linha do livro de contas do destino – não se preocupa em
explicar quem faz as contas – ele e Neigel estão os dois do lado dos
perdedores. 

Neigel faz um sorriso ténue: «Tens a impertinência – ou a estupidez,
diria antes – de declarar isso aqui? Neste lugar?» 

E o judeu: «É precisamente aqui, neste lugar, que o senhor está a ser
derrotado a cada minuto que passa. E a tal ponto, Herr Neigel, que me
torna mais desesperado do que nunca. Sim, talvez o senhor saiba que a
alma é uma máquina maravilhosa, que desencadeia vários processos e



movimentos, todos irreversíveis, sim, é isso.» E Neigel pergunta: «Não
compreendo. Podes explicar-me?» Wasserman agita-se, atrapalha-se
nas explicações, mas por fim diz: «A crueldade. Peguemos na
crueldade, por exemplo; uma vez que nos habituámos a ela, é difícil
passar sem ela. É como quando aprendemos a nadar no rio, nunca mais
esquecemos como se faz, foi o que me explicaram os que desceram o
rio a nado, e com a crueldade, a maldade, ou ainda a desconfiança no
homem, nu , a pessoa não pode decidir ser cruel de vez em quando, ou
mau de três em três vezes, ou desconfiar dos amigos uma vez em cada
quatro, como se o mal fosse um objeto que o homem transportasse
sempre consigo, para se servir dele quando lhe apetecesse, ou para
deixá-lo ficar no bolso quietinho. Não, tenho a certeza de que o senhor
também já constatou por si que a crueldade, a desconfiança e o mal
infetam toda a vida. Uma vez que abrimos um buraquinho e os
deixamos entrar, infestam a alma como o bolor.» 

«Ah, que desperdício de palavras», diz Neigel, «nunca pensei que
compreendesses.» Mas o seu sorriso irónico parece estranhamente
vazio («O seu sorriso não passava de máscara, bem vi!»), pelo que é
difícil compreender a sua necessidade de continuar aquela conversa
filosófica, que já me começava a cansar. «E os movimentos… quer
dizer, achas que certos movimentos de… ãh… da alma podem efetuar-
se nos dois sentidos?» «A compaixão, Herr Neigel, o amor da
humanidade, essa capacidade maravilhosa dos tolos de acreditar no
homem, apesar de tudo. É possível desfazer-se disso tudo muito
facilmente. É uma operação quase indolor.» «Mas é possível recuperá-
los?», pergunta Neigel, com o olhar fixo em Wasserman. «Espero que
sim», responde este, e acrescenta para si, ou para mim, estas palavras
incompreensíveis: «No fim de contas, essa é a minha missão,
Shloïmele, é para isso que estou a montar esta comédia toda aqui.» 

Mas não há tempo para digerir estas palavras e reagir. A ação
continua por si. Aqui Neigel tem de dizer – em resposta ao que
Wasserman disse sobre a compaixão e o amor – o que nós todos
esperamos, o velho cliché: «Talvez não imagines, Wasserman, mas
todos nós, ou quase todos, nas SS, somos pais de família exemplares,
carinhosos com as mulheres e os filhos…» 

«De momento», diz Wasserman com cansaço, «de momento, gostam
deles.» («Ai, estava tão farto daquelas declarações de Keisler sobre o



amor da querida esposa e dos três querubins e do doce canário a
cantarolar na gaiola! Era tão nojento!») Mas Neigel, tal um
missionário explicando aos selvagens os princípios da nova religião,
não desiste. «Jurámos amar o Führer, o Reich e a família. Nesta ordem.
São estes três amores que nos dão alento quando executamos as
ordens.» O judeu volta a saltar da cadeira, agita as mãos e grita com
uma voz fraca e chorosa: «Algum dia – quando vos derem a ordem –
vocês e os vossos semelhantes hão de degolar as vossas mulheres e as
vossas crianças!» E continua a cacarejar convulsivamente: «As ordens!
As ordens!» 

Neigel olha para ele com uma ponta de ironia, mas domina-se e
espera que o ataque de cólera passe. Depois, explica a sua posição,
admitindo («Não o nego») que a ideologia do «movimento» é brutal e
por vezes extremista, mas essa é, apesar de tudo, a única possibilidade
de triunfar «contrariamente a outros movimentos, revoluções e ideias
que fracassaram porque contemporizaram com as fraquezas
humanas!», embora conceda que «Entre nós também houve casos de
depressão nervosa. Não é um segredo. Eu próprio conheci um dos
nossos excelentes oficiais que se suicidou porque começou a ter
pesadelos em que matava a mulher e os filhos, imagina. Mas todas as
guerras têm os seus desertores, os seus cobardes e os seus traidores!»
Aqui, vou ter de lhe pôr na boca uma prova factual extraída de um
discurso de Himmler em Poznan, em 1943: «Quando uma centena,
quinhentos ou mil cadáveres jazem lado a lado, continuar a ser, apesar
disso, seres humanos decentes, eis o que – com raras exceções,
resultado da fraqueza humana – constitui a nossa força.» 

«E nós lutamos todos contra esta guerra, Wasserman», continua
Neigel com uma voz cansada, quase rouca. «As coisas não são tão
simples como te parecem dentro do campo. Porque quando matamos
mães e filhos, temos de ser fortes, como diz o Reichsführer. Nas nossas
almas. Temos de ser fortes. Para tomar decisões. Sem mais ninguém
saber. É uma guerra silenciosa, a que cada um de nós leva a cabo.
Bom, é claro que há outros, como Stauke, que tiram um prazer
mórbido disso. Alguns são assim. Mas um verdadeiro oficial das SS
não deve sentir prazer com o seu trabalho. Sabes que Himmler vem às
vezes observar-nos quando fazemos as seleções, para ver se deixamos
transparecer os nossos sentimentos? Não sabias? É assim. Uma guerra



secreta, como acabei de te dizer. E numa guerra destas vence quem
consegue passar entre as gotas sem se molhar… quem é capaz de
compreender que o partido exige sacrifícios. Porque nós estamos na
linha da frente da luta entre duas humanidades diferentes… Estamos
expostos a certos perigos e, para continuar a ser um bom oficial, é
necessário por vezes tomar decisões, como acabo de te dizer, é
necessário, por exemplo, decidir dar umas férias a uma parte de…
desta máquina», e espeta dois dedos no peito, junto ao coração.
«Suspendê-lo até que a guerra acabe… para voltar a pô-lo em marcha
na alegria do novo Reich… E quero dizer-te uma coisa que ninguém
sabe, a ti posso contar-te, porque contigo é diferente.» 

Wasserman olha para ele e percebe imediatamente, tal como eu, o
que aconteceu aqui, neste «quarto branco», onde as leis fisioliterárias
reinam em absoluto: porque ambos, Wasserman e eu, renunciámos ao
nosso primeiro dever de escritores, que consiste em definir as
personagens, e porque preferimos descurar ou adiar o tratamento
psicológico de Neigel, ele aproveitou com inteligência e oportunismo a
nossa repulsa por ele, para alargar o espaço vital da sua personalidade,
o Lebensraum da sua existência limitada e esquemática dentro nós, e
para anexar cada vez mais traços de carácter, níveis de profundidade,
pormenores biográficos e argumentos lógicos, numa palavra,
vitalidade, que é o que lhe permite dizer agora a Wasserman que «nos
últimos meses, devido a um incidente de carácter íntimo», tem levado
a cabo aquela guerra secreta aqui, vencendo-a todos os dias de novo, e
repete o que Wasserman diz, à sua maneira: «As coisas não são tão
simples como parecem.» 

Wasserman suspira, esfrega os olhos cansados e responde com uma
voz fraca e exausta. As peças sobresselentes, diz ele, que podem ser
tiradas e voltadas a colocar mais tarde, só existem nas máquinas,
enquanto «a persona , Herr Neigel, a alma, o cérebro e o coração, ai,
não são peças sobresselentes; basta que uma delas falte para nos
tornarmos máquinas. E pode ser difícil repará-la, pois para o fazer é
preciso uma alma, ou alguém com alma que nos ame.» Mas, entre
máquinas, não pode haver amor. E quem se transformou em máquina
dar-se-á rapidamente conta de que todos à sua volta são como ele, pois
nem sequer verá os que são diferentes, ou então quererá ver-se livre
deles. «Pode ser-se extremamente cínico, Herr Neigel, e dizer que



somos todos máquinas, autómatos que digerem, se reproduzem,
pensam e falam, de tal forma que mesmo o amor que sentimos pela
mulher dos nossos sonhos, o amor nobre e eterno, poderia, com o
vosso respeito, devotar-se a outro sapato se, Deus nos livre, uma
desgraça levasse a nossa bem-amada. E, se, em lugar do filho que
amamos tanto que chegamos a ficar com um nó na garganta,
tivéssemos outro filho, amá-lo-íamos da mesma maneira. Em resumo,
os apetrechos da nossa vida, as caçarolas, os tachos, as tigelas e todos
esses recipientes, são de modo geral os mesmos, e só o que o mundo
coloca neles é diferente, e como tal – nós somos máquinas e
autómatos, mas existe em nós o vestígio de algo mais, que eu não sei
como chamar, e isso é o empenho. O esforço que fazemos por aquela
mulher e não outra, por aquela criança e não outra, pela centelha
efémera que faísca entre duas pessoas efémeras como nós e não outras,
ai, a corrente ininterrupta entre o nosso universo e o dos outros, e que
eu chamaria “escolha”. É tão raro ser-nos dada a possibilidade de
escolher que nunca deveríamos renunciar a ela… era isto que eu queria
dizer, mas tornou-se tudo tão complicado, tão confuso… nu , sim, não
tenho o hábito de fazer discursos… perdoe-me este
sentimentalismo…» Cala-se, todo vermelho. Podiam continuar a
discutir durante horas. Era evidente. Estavam ambos tensos, mas a
mim interessava-me a história. A história, ou a forma como o escritor
conseguira «infetar Neigel com o vírus da humanidade», pura e
simplesmente. Mas, primeiro, tinha de pedir a Anshel Wasserman que
me deixasse descobrir o «incidente de natureza pessoal» a que Neigel
aludira, mas ele ficou chocado com o meu pedido e recusou
categoricamente. («Não posso precipitar os acontecimentos,
compreendes. Apesar de tudo temos algumas obrigações com a
história enquanto criatura viva, animada pelo sopro da vida, uma
criatura misteriosa, encantadora e delicada que não temos o direito de
vergar ou de quebrar para satisfazer os nossos caprichos, se não
quisermos obter um aborto, uma criança prematura, e tornarmo-nos
assassinos, assassinos de uma história viva…») 

«E agora, Herr Neigel», anuncia Anshel Wasserman, «se me
permitir, vou contar-lhe a minha história.» 

Neigel resmunga que já não tem a certeza de ainda querer ouvir a
história, mas cruza os braços e ordena a Wasserman que comece. O



escritor abre o caderno. Eu sou a única pessoa a ver que só lá está
inscrita uma palavra. Uma única palavra. Ai, ai, digo para mim, tenho
a impressão de que Neigel não vai gostar muito do ritmo da
progressão. 

«Peço-lhe que me desculpe, mas hoje não lerei muito», diz
Wasserman, e Neigel dá uma olhadela ao relógio. «De qualquer
maneira, já não dispomos de muito tempo, depois das tuas parvoíces!»,
responde ele irritado, sem no entanto conseguir impedir-se de voltar a
perguntar: «É mesmo verdade que Paula morreu?» E Wasserman
responde: «Claro que sim. Mas, como há pouco lhe disse, ela continua
entre nós.» «Diz-me», pergunta sarcasticamente Neigel, «como é que
pensas fazer isso? Do ponto de vista artístico, quero dizer, como é que
ela pode estar morta e viva ao mesmo tempo?» E o escritor: «Que
remédio tenho eu, Herr Neigel? Talvez conseguisse compreender se
estivesse, salvo seja, na minha situação. Pois, quando todos os nossos
parentes estão mortos, ou longe de nós, não temos outra forma de os
evocar.» «Sim?», pergunta Neigel, desconfiado, mas sem dizer mais.
Wasserman tosse, convencido, e respira fundo. 

«Trabalhávamos na floresta (lê Wasserman no caderno em branco).
A mina era funda e húmida, feita de túneis uns a seguir aos outros
cheios de um estranho mistério, e o ar cheirava a mofo e a excremento
de coelhos e raposas. Todos os túneis conduziam à Sala da Amizade.
Era aí que gostávamos de nos reunir à noite, após o dia de trabalho,
para conversarmos e nos divertirmos. Todos os nossos amigos lá
estavam, bem como alguns novos companheiros recentemente
recrutados pelo bom Otto. Os anos decorridos desde o nosso último
encontro – há cinquenta anos ou mais! – tinham mudado
consideravelmente o nosso aspeto, deixado marcas agoirentas nos
nossos rostos e enterrado nas pregas da pele as sementes da velhice e
da morte. Mas o essencial permaneceu inalterado, sem perder a
frescura e o encanto, e o tempo não parece ter alterado a vontade de
socorrer os necessitados, de se compadecer dos que inspiram
compaixão, de amar os que anseiam por amor. Connosco estavam Otto
e Paula e Albert Fried, ai, Fried que já usava a borla de doutor, parecia
o mais envelhecido de todos, e Serguei mãos de ouro também lá
estava, sempre afastado dos outros, sempre atarefado, com o seu modo
peculiar de andar, como se o pescoço fosse de vidro fino, e Harutian



também estava connosco, ai, o arménio Harutian, autor de prodígios,
mágico de renome mundial, do ateliê de Ludwig van Beethoven às
margens do Ganges, na Índia. Aquele Harutian que se salvou
milagrosamente quando os turcos caíram como uma nuvem de
gafanhotos sobre a sua aldeia, matando e pilhando, ai, Herr Neigel,
olhe para a sua expressão triste, veja os horríveis estigmas nela
gravados!…» 

Neigel murmura umas coisas baixinho. Wasserman olha um instante
para ele e prossegue: «Harutian, que já não era jovem, apresentara os
seus truques de magia por todo o lado. Ao que parece, ele era o único
membro do bando que tivera a sorte de arrecadar uma pequena fortuna
antes da guerra… mas, quando a guerra rebentou e o apanhou em
Varsóvia, as portas fecharam-se-lhe todas, a má sorte perseguiu-o, ai,
e, desta vez, a magia não lhe foi de nenhum socorro, mas deixe-me
revelar-lhe um segredo: há já vários anos que Harutian renunciara ao
maravilhoso poder da magia que usara na juventude com os meninos
de coração de oiro, para se dedicar apenas ao ilusionismo que não
requer senão destreza manual e distração visual – mas falaremos disso
a seu tempo. Em suma, Harutian viu-se detido em Varsóvia, no gueto
judeu e, como nós todos, obrigado a participar na construção do muro
que nos enclausurou, mas mantinha-se afastado de nós e desprezava-
nos, parece-me, mas que remédio tinha ele? Para ganhar a vida,
executava os seus truques de magia em troca de um jantar em festas de
casamento de gente rica, ou no elegante Britannia Club. Deve
certamente lembrar-se, Herr Neigel, como nessa época o nosso
Harutian cativava os espectadores. Quem fazia desaparecer o pianista
juntamente com o piano? Harutian! Quem conseguia mostrar uma
virgem cortada ao meio, salvo seja, dentro de uma mala? Harutian,
novamente! Não havia truque de magia que Harutian não conseguisse
fazer. Mas, no gueto, a sorte não lhe sorriu. Tínhamos visto o
espetáculo tantas vezes que já estávamos fartos dele. Conhecíamos
todas as cartas escondidas no casaco de veludo vermelho, todos os
bolsos dissimulados na gravata amarela, a mala de fundo duplo, e o
falso serrote. Estávamos fartos de ver aquilo. Mas o truque mais
maravilhoso de todos, o desaparecimento do piano, Harutian recusava-
se a mostrá-lo no gueto, porque não achava bem mostrar o
desaparecimento de uma pessoa quando desapareciam diariamente



imensas, que nem sequer eram pianistas. Mas nós sabíamos bem que
aquilo era apenas um pretexto porque, para poder executar aquele
truque, era preciso um alçapão e no gueto só havia um, que era o da
forca da prisão.» 

Com os olhos semicerrados, Neigel diz em voz baixa: «Estou a
começar a compreender. Pretendes despertar em mim compaixão,
Scheissmeister , não é? Uma espécie de vingança através da história?
Estás a brincar comigo? Para o teu bem, espero estar enganado,
Wasserman!» 

Wasserman finge-se surpreendido, mas não responde. («Bateu no
ponto fraco, o malvado, sabe visar bem! Deve estar inspirado pelo
espírito de profecia para saber que nada magoa mais um escritor para
crianças do que ser acusado de se entregar a jogos infantis.») 

«Continua assim», diz Neigel, «e acabarás por perder o teu último
leitor.» 

Wasserman engole em seco e prossegue: «Connosco na mina
estavam ainda a mulher mais linda do mundo, Hannah Zeitrin,
fascinante e apaixonada, e o admirável Aharon Markus, o homem das
experiências audaciosas, campeão do desespero, e também o
incomparável Yedidia Munine, a pérola da sua geração, escravo e
mestre do seu corpo, apaixonado pelas ciências exatas, um visionário
que voou…» 

«Um momento, se faz favor!» (Neigel levanta o dedo como um
aluno cansado que não compreende o que diz o professor.) «Quem é
esse novo? E o que significa escravo e mestre do corpo, o que é que se
passa aqui?» 

«Não o conhece, Herr Neigel. Sim, é um dos novos, dos de fora, ih,
ih, mas pode ter a certeza de que o senhor Munine merece estar entre
nós, pois dedicou-se durante toda a vida às suas elevadas aspirações,
com um único pensamento a percorrer os meandros do seu cérebro. É
um combatente ousado e até desesperado, como o homem deve ser.» 

«Mas eu não entendo… quer dizer – o que é que ele sabe fazer? Os
outros têm todos um talento especial, não é?» 

«O senhor Munine? Ai, é o homem das grandes aspirações…
únicas… O homem dos sonhos florescentes, alados como anjos…» («
Oi , Shloïmele, nesse momento, respirei fundo e vi Zalmanson a olhar
para mim do alto do seu céu, o céu do riso, da loucura, da ilusão e da



maravilha e de repente aquilo aconteceu: eu estava possuído por um
espírito novo, adoçado pelos sucos da corrente imaginativa que
começara a espalhar-se em mim, e senti-me movido como uma árvore
na tempestade, quase desenraizado, mas o alvoroço do meu coração
acalmou-se logo, enchi-me de uma alegria nova e secreta e soube
claramente o que tinha de fazer.») Anshel Wasserman acrescenta que o
senhor Munine é o grande e apaixonado herói do sémen não
desperdiçado, o arquicopulador que há anos não toca numa mulher, o
Casanova das fantasias vãs. 

Neigel rebenta num riso selvagem, libertador e quase desesperado, e
bate com força nas coxas. Olho para Wasserman e sinto pena dele. O
combate que se está a desenrolar no seu íntimo é muito claro para
mim: por um lado, há o seu objetivo, «a sua missão», e cada palavra da
história depende dela; por outro lado… sim, por outro lado, o pequeno
Wasserman quer apenas contar uma bela história, como antes, quer
voltar a ver olhos velados, bocas abertas de prazer, sorrisos, mas o
dever chama-o… 

«Essa é muito boa», gemeu Neigel por fim, limpando lágrimas de
prazer, «há muito que não ria assim. Surpreendeste-me, Scheherazade!
Agora também temos pornografia judaica na nossa história! Então,
parece que tudo o que a nossa Greuelpropaganda diz de vocês é pura
verdade!» 

«Herr Neigel, meu comandante!» (Wasserman levanta o braço em
sinal de protesto.) «A minha história é bastante pobre, de momento.
Sei-o melhor do que o senhor, porque deteto nela defeitos que o senhor
não vê. Mas, na aflição em que me encontro, sou obrigado a
apresentar-vos um primeiro esboço da história. E pode crer que o
coração se me parte por ter de dar à luz uma versão tão imperfeita, mas
comprometi-me, e um homem como eu não foge às suas
responsabilidades; peço-lhe apenas que seja clemente e paciente e que
aceite a minha história com compaixão e bondade, como se se tratasse
de uma criança. Prometo-lhe que, quando chegar o momento, será bem
recompensado.» 

«Muito bem», diz Neigel, esforçando-se por não desatar novamente
a rir, «é tudo por hoje. Ainda tenho trabalho para fazer. Podes voltar
para o teu quarto e escrever. Amanhã continuamos. Espero que



escrevas melhor de futuro. Para teu bem, espero que a minha mulher se
tenha enganado.» 

« Pardon », murmura Wasserman, «talvez o senhor tenha esquecido
a minha parte… do contrato, quero dizer.» 

«Hoje não a mereces», responde Neigel com agressividade, «sabes
isso muito bem.» 

(«Quer dizer que ainda tenho à minha frente mais outra noite e outro
dia, ai, tantas horas de vida, e o trabalho extenuante no jardim, cavar
regos, oxalá a terra os engula! E mais três transportes que estão para
chegar, três comboios, e as pessoas nuas a correrem pelo Schlauch , e
mais fumo, preto como a noite, como poderei eu aguentar isto tudo,
Shloïmele? Como é que um homem pode ver tais coisas e continuar a
viver?») «Boa noite, Herr Neigel.» 



 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«No mês de abril do ano de 1943, um homem velho estava à entrada

da mina de lepek na floresta de Borislav e, com uma determinação
feroz, traçava com a ponta do sapato uma linha na poeira do chão. Esse
gesto estranho era a forma como o velho desafiava a vida a ousar
atravessar aquela linha e a revelar-se-lhe finalmente. Sabendo que não
havia nenhuma ordem que proibisse os judeus de traçar linhas na
poeira do chão, o doutor Albert Fried, que era judeu, fazia isso todas as
manhãs desde há três anos, com a mesma determinação feroz.» 

É o que Wasserman lê a Neigel, mas eu, que estou a espiá-lo por
trás, vejo que, no caderno onde ele finge estar a ler, está escrita uma
única palavra, uma palavra que eu não consigo ler. Agora pousa o
caderno e espera. Está à espera de mim. Conta com a minha ajuda para
fazer o retrato do doutor. Eu ainda me lembro das ilustrações de Sara,
das últimas edições, mostrando um rapaz alto, de ombros ligeiramente
curvados, com um rosto sério e sensível; mas agora tenho de esquecer
como era para o ver tal como é hoje, com a cara marcada por uma
«determinação feroz», a fazer e a refazer o movimento com o pé.
Parece-me que os ombros deviam estar um pouco mais elevados, numa
posição ameaçadora indicativa de que está na defensiva, as
sobrancelhas deviam ser mais espessas e ferozes, e unidas por cima da
aresta do nariz… um cachimbo? Não. Fried não. Mas uma bengala –



sem dúvida alguma. Uma que ele apenas aceitou quando se lhe tornou
quase impossível andar sem ela, e que usa a contragosto, como um
castigo. Agora tenho de pensar o que é isso a que o nosso Fried chama
«a vida»? 

A resposta é simples: quase todos os acontecimentos que ocorreram
na sua vida, a maioria das pessoas que encontrou desde a infância, os
laços e as relações que se estabeleceram entre eles. Em resumo – todas
as coisas que foram sempre difíceis de suportar e se tornaram
insuportáveis desde que a guerra rebentou, e que lhe pareciam ser o
prelúdio de uma fase que deveria começar em breve, mas que nunca
começava. O velho doutor não era capaz de aceitar a ideia de que um
homem podia viver toda a sua vida sem nunca se aperceber do sabor
da existência, porque tinha um grande respeito pela vida e se recusava
a aceitar os esboços que a sua própria vida estava constantemente a
tentar impor-lhe. 

«Bem dito», diz-me Wasserman, com o rosto a brilhar de alegria.
Agora escuta: o taciturno doutor só uma única vez revelou os seus
pensamentos quando trocava confidências com Otto. Levantando com
espanto as mãos enormes – verdadeiras patas de urso –, declarou que a
vida que levava era uma camuflagem . Ao dizer isto, pareceu-lhe ter
revelado tudo, tudo o que suportara até que após vários meses de
sofrimento começara a acreditar no maravilhoso e desesperado ato de
ilusão executado pela sua bem-amada Paula. 

«Que ato desesperado?», pergunta Neigel com desconfiança.
«Explica lá isso.» «Depois, depois, por favor», repreende-o
Wasserman. «Em breve saberá e compreenderá tudo, mas antes escute,
tenha um pouco de paciência. Onde íamos? Ah, sim… Nu, há já três
anos, desde o dia em que Paula o deixou para ir para a sua sepultura, o
doutor traça com a ponta do sapato uma linha na terra. Otto Brieg, que
sabe ler nos corações, é o único que conhece todos os segredos de
Fried e as origens obscuras daquele gesto estranho. Mas a vida, Herr
Neigel, a vida real, simples e boa, não ouviu o seu apelo, e o doutor
começou a pensar que o silêncio do seu adversário não era tão simples
como parecia, ou que talvez fosse uma condenação…» 

Wasserman continua a «ler», mas começa a sentir que o silêncio de
Neigel também não parece tão simples. Levanta a cabeça e afronta o
olhar desdenhoso do alemão: «O que é que estás praí a dizer,



Scheissmeister ? Onde é que foste copiar essa filosofia toda?»
(Wasserman: «Ai, se pudesse dava cabo dele! Mas dominei a raiva e
esperei que a minha maçã de Adão parasse de tremer para lhe dizer,
aparentemente calmo:») «Não copiei, Herr Neigel. Escrevi-a com o
sangue do meu coração. O nosso Fried está prestes a tornar-se a pedra
angular da nossa nova história, está a ver.» E Neigel diz: «Realmente!
Não é assim que me apanhas! Dantes, escrevias de maneira tão
diferente!» «É verdade.» «Esse novo estilo não me agrada nada.» «Ai,
se me fizesse o favor de ter um pouco de paciência, meu comandante.»
E Neigel, num tom queixoso, quase infantil: «Eu gosto de histórias
simples!» Ao que o escritor responde, com uma ponta de crueldade:
«Já não existem histórias simples. E agora escute, e não esteja sempre
a interromper-me.» 

«Uma manhã, apareceu uma espécie de eczema esverdeado à volta
do umbigo do doutor, e quando ele consultou o seu diário, onde
anotava todas os sintomas e doenças, não porque fosse, Deus nos livre,
hipocondríaco, mas por curiosidade, a fim de conhecer os indícios da
sua morte, reparou que, no ano anterior, e no que o precedera, a mesma
estranha vegetação surgira, no mesmo sítio, no dia do aniversário da
morte de Paula. Descrevera-a então como uma “ligeira irritação
cutânea”, no ano anterior como uma “micose esverdeada”, e este ano
como “acne parecida com líquen”. Ao princípio procurou tratar-se com
uma solução de borato de sódio, depois com álcool e, por fim, tentou
arrancá-la com os dedos, mas gritou de dor como se lhe estivessem a
arrancar os cabelos. Então, teve a ideia, pouco característica nele, de
que talvez a coisa não fosse tão simples como parecia. Ao mesmo
tempo, sentiu uma alegria inesperada, próxima da vertigem ou do
desespero, e tomou a decisão de não tratar o eczema até à noite.
Entretanto, ia tocando discretamente nele por baixo da camisola
interior, com um prazer íntimo, como se fosse um postal perfumado
que a sua amada lhe tivesse enviado para a prisão.» 

Wasserman respira fundo e cala-se, à espera de alguma coisa. (« Nu
, que dizes a isto, Shloïmele, o velho alfaiate ainda sabe coser, não é?»)
Mas Neigel não liga às subtilezas estilísticas de Wasserman e
interessa-se por uma coisa completamente diferente: «Fried e Paula
eram casados?», pergunta ele com o dedo severamente levantado.
Wasserman atrapalha-se e murmura: «Casados? Quer dizer… não.



Parece-me que não eram casados. Mas viviam juntos como se fossem
marido e mulher. De facto. Agora me lembro.» «Em 43? Não esqueças
que ela era polaca, e ele um dos vossos! Foste tu que disseste há bem
pouco que os pormenores de uma história deviam ser convincentes.
Rigor, foi o que disseste, lembras-te?» Wasserman grita: «Lembro-me,
sim. Mas posso também lembrar-lhe que tenha paciência?» («Mas os
lóbulos das minhas orelhas ardiam de vergonha, Shloïmele, e
apoderou-se novamente de mim o velho medo de que a minha
distração me perdesse. Porque me acontecia cometer erros desse
género quando escrevia Os Meninos de Coração de Oiro , e se
Zalmanson não verificasse os pormenores, podiam ter acontecido,
Deus nos livre, verdadeiras catástrofes nas minhas histórias, e vou
confiar-te mais um segredo, Shloïmele, as origens de Harutian
baseiam-se num erro desse género. Mas basta! Voltemos à nossa
história.») 

«… Otto e Fried estão sentados fora da Sala da Amizade, a jogar
xadrez à luz de uma lamparina.» «Como outrora, não é?», pergunta
Neigel, e o seu olhar torna-se mais brando. «De facto, Herr Neigel. E é
Fried quem está a ganhar, como sempre. Como dantes.» Wasserman
conta-lhe que o doutor, Fried, acrescenta um novo V na comprida
coluna debaixo do seu nome, no papel gorduroso. A coluna de Otto
estava vazia. Mas era precisamente Otto quem insistia para que
guardassem os resultados de cada jogo, e o doutor, que adivinhava a
razão, fazia de conta que aquelas vitórias fáceis lhe davam prazer.
Nenhum deles mencionava o dia do aniversário de Paula, mas ambos
pensavam constantemente nele. Mas, ao fim de algum tempo, aquele
silêncio tornou-se insuportável mesmo para aqueles dois homens
taciturnos, e Otto tossiu e disse baixo que Fried se estava a torturar,
que Paula o amara tal como era, que não devia lamentar nada, que
tinham partilhado belos momentos de amizade, e talvez mesmo de
amor… «Fried não disse ai nem ui. O seu rosto manteve-se
impenetrável, como se não tivesse ouvido nada, e limitou-se a deslocar
distraidamente o rei negro em direção à rainha branca, deixando-o ali
ficar, diante dela, enquanto um pequeno músculo lhe contraía a face. 

Depois Otto ergueu os seus olhos azuis para Fried. Esse simples
movimento costumava ter um efeito maravilhoso sobre o doutor,
porque Otto e Paula eram irmãos, e os olhos de Otto eram de um azul



límpido como os de Paula e, de vez em quando, quando se sentia
acabrunhado pelo desgosto e prestes a sucumbir, Fried pousava a mão
no ombro do intrépido Otto, para olhar para os olhos dele. Nesse
momento aconteceu um pequeno ato de graça: Otto retirou-se dos
olhos e afastou-se nobremente para deixar Fried comunicar com a sua
Paula. 

«É possível… quero dizer – isso pode acontecer, sabes», diz Neigel.
«O meu filho mais novo, Karl, tem uns olhos iguaizinhos aos meus.
Tal e qual. E a minha mulher, quando está… quando tem saudades de
mim, pega-lhe ao colo e olha para ele à luz…» Só então Neigel se
lembra subitamente do seu estatuto, e do do homem com quem está a
falar, e ri, atrapalhado, assoa-se e depois, com uma irritação
injustificada, insiste com Wasserman para que prossiga com a história. 

«… Ao mergulhar nos olhos de Otto, o doutor sentiu a tristeza e a
amargura dissolverem-se, e os anos maus desaparecerem por
momentos. Começou, naturalmente, a recear o momento em que teria
de deixar o pântano encantado.» Wasserman suspira profundamente, e
o seu olhar perde-se no vazio: « Oi , Herr Neigel, poderíamos dizer
que a nossa história, como qualquer outra semelhante, tem a sua
origem nos olhos azuis de Otto…» 

Fried falava sozinho. Eu conseguia ouvi-lo. A sua voz, como a de
Wasserman, tinha a tonalidade cinzenta da palavra escrita. Dizia:
«Lembro-me dela quando esfrego os cotovelos com limão, para não
serem tão ásperos como a casca das árvores, como ela me explicava;
penso nela quando escovo os dentes ao som da melodia que ela me
ensinou, e quando ponho uma rosa num copo de água com açúcar para
se manter fresca. Podia olhar para uma flor durante uma hora inteira.
Antes de ter vivido com ela nunca tinha posto uma flor na água, e não
sabia que os meus cotovelos podiam ser ásperos. Lembro-me dela
quando cuspo três vezes ao ver uma aranha – mal não pode fazer, dizia
ela – e quando tiro as meias e as cheiro, porque Paula costumava
cheirar as meias e a roupa interior. Penso nela quando deixo
propositadamente as torneiras abertas e a luz acesa nas salas de onde
saio, para lhe mostrar, onde quer que esteja agora, que eu também sou
descuidado e distraído, e que lamento ter-me zangado por tais
ninharias – quantas zangas inúteis tivemos por causa dessas histórias
ridículas – e também me lembro dela…» Fried cala-se, embaraçado.



Wasserman inclina-se, como se fosse segredar-lhe alguma coisa, algum
encorajamento: « Nu , Fried, não vale a pena ter vergonha, conhecemo-
nos todos de ginjeira aqui.» Mas Fried engasga-se, tosse
demoradamente e cora (O que esconderá ele? Que segredo obscuro
terá o doutor escondido durante toda a vida?), até que o pequeno
Aharon Markus, elegante mesmo na sua farda de mineiro, vem em sua
ajuda: «Nunca se deve ter vergonha, caro Fried, nem mesmo de um
traque…» 

Silêncio. Aproveito o intervalo para reler algumas linhas que escrevi
à pressa. Corrijo uma palavra aqui ou ali, acrescento uma frase
explicativa. (Este ritmo dos acontecimentos!) E agradeço a Deus
quando Neigel, agora calmo e seguro de si, me salva do meu horrível
embaraço e, com um olhar divertido, ralha com o terrível velhinho
(«Pensava que eras um homem bem-educado, Wasserman»). Mas
Wasserman não reage. Continua a ler, e eu fico à espera das próximas
tolices dele. 

«“Mesmo quando você dá um traque, Pan Doktor”, diz o senhor
Markus, e, de facto, Herr Neigel, meu comandante, quando Paula
ainda era viva, Fried descobrira uma lei infalível: sempre que estava só
e se peidava discretamente com uns trinados das partes baixas, por
assim dizer, Paula aparecia de lado nenhum, e Fried desejava apenas
desaparecer debaixo da terra, mas Paula limitava-se a sorrir
discretamente, e essa cena íntima repetia-se várias vezes ao dia,
segundo as regras definidas pelo céu, de tal forma que, mesmo agora,
três anos depois da morte de Paula, o nosso caro doutor peida-se e
fecha os olhos, à espera de ouvir, como uma criança inocente, o ruído
dos passos dela, ai, e nos dias em que o desgosto e o cansaço o
invadem, Fried deixa a mina, percorre sozinho a floresta, a vociferar e
a bufar, e os peidos rolam pelos túneis como o grito amargo dos gansos
selvagens…» 

Neigel não consegue conter-se mais e desata a rir. Quem poderia
imaginar que aquele homem fechado e desconfiado pudesse conter em
si um riso tão alegre? «Nada mal, Wasserman, nada mal», diz ele, «isto
é que é divertir-se. Não é nada como imaginava quando te pedi que me
contasses uma história, mas começa a ser interessante. Embora»,
reconhece ele, limpando os olhos e as faces, «tenha alguma dificuldade
em imaginar os heróis da minha infância como um conjunto de velhos



peidosos…» «Espero que se habitue», diz Wasserman secamente, com
uma expressão dececionada e de profunda humilhação. («Então? Viste
este eke , filho de yeke ? Nada o comove, só é sensível às aparências!
Bah! A maneira como abriu a boca, e mostrou os dentes de vitelo
quando mugiu! E aqui estou eu a contar-lhe uma história de amor
verdadeiro entre um homem e uma mulher. Um amor capaz de abolir
as fronteiras do tempo! Uma história que fala do desejo angustiado de
pronunciar palavras de amor, quando não há ninguém a quem as dirigir
e que faltam as palavras… e ele – ai… um boi, estou a dizer-te, um
boi, e mesmo que o mandes para Yeshupetz, continua boi.») E Neigel
acrescenta: «Espero, Scheherazade, que em breve teremos um enredo
mais sério do que um peido, se me perdoas a expressão!» («Oh! A
única coisa que sou capaz de fazer é dar pérolas a porcos!») E
responde Wasserman em voz alta: «Mas é claro, Vossa Excelência!
Extremamente sério! Sim, claro, «ação», como diz!» («Só Deus sabe
onde fui buscar o atrevimento para mentir daquela maneira. Porque
naquele momento, Shloïmele, não tinha nada daquilo em mente. Não
fazia a menor ideia da razão pela qual os meninos de coração de oiro
se tinham voltado a reunir, nem contra quem iriam combater desta vez,
nem como iria infetar Neigel com a doença de Chelm, como lhe
chamo… mas pela primeira vez na minha vida sabia que tinha a
possibilidade de vir a ser um verdadeiro escritor… Esperava apenas ter
a força de vencer o desconhecido, de superar o esquecimento e de
contar a história como deve ser, do nascimento à morte, e nos meus
velhos ossos ardia agora uma chama nova que me enchia de calor e
prazer, a ponto de quase não conseguir conter-me. Era como se, do
outro lado da página, uma presença invisível guiasse a minha pena e o
meu coração.») 

Agora Neigel disfarça um bocejo. Anuncia que, se Wasserman
acabou, pode ir dormir, porque ele ainda tem muito trabalho pela
frente, acrescentando generosamente que «para um princípio não foi
nada mal hoje». Wasserman olha fixamente para o caderno vazio. Lê e
relê a única palavra que lá está escrita e responde que, se Herr Neigel o
deseja, podem ficar por ali. Por ele, podia continuar a ler até ao nascer
do dia. 

Estão prestes a separar-se. Algo de estranho está a acontecer ali.
Não entendo aonde Anshel Wasserman quer chegar com aquela



história grotesca e vulgar. As suas novas liberdades desenfreadas
embaraçam-me e irritam-me. Está a introduzir uma dimensão reles
numa narrativa que, a meu ver, é demasiado importante para ser
transformada numa comédia barata. Para atingir os seus fins está
disposto a servir-se de todos os meios ao seu alcance. As coisas nem
sempre são fáceis com ele. 

E do outro lado, Neigel: também o acho estranho. Não é nada de
espantar, somos tão diferentes. E todavia, há a minha responsabilidade
como escritor e a curiosidade: até onde irá Neigel? Será possível lançar
uma ponte sobre o que nos separa a fim de criar uma obra de arte?
Espero pacientemente. «Boa noite», diz Neigel, a personagem que
ainda não conheço. «Por favor», diz Wasserman. «Posso recordar ao
senhor comandante que me deve uma coisa?» E quando Neigel levanta
o sobrolho, surpreendido («Eu? A ti?»), o velho diz calmamente: «O
nosso contrato, Vossa Excelência.» 

Não o entendo. Porque é que ele ainda quer… Neigel também fica
surpreendido. Alarmado mesmo. Leva a mão ao revólver, no cinto,
depois recua, como se se tivesse queimado. («Então, então, esquece lá
isso, Wasserman. Hoje vamos comportar-nos de maneira diferente, não
é?») Mas, quando Wasserman recusa terminantemente ouvir o seu
pedido («O meu comandante prometeu-me!»), Neigel saca do
revólver. 

É uma arma de dimensão média, de um tipo que não conheço (talvez
uma Steyr austríaca?), cuidadosamente oleada. (Deve ser uma Steyr.
Ou talvez… Claro! Uma Parabellum. Como é que pude enganar-me! É
uma Lüger Parabellum, claro, com um carregador de oito balas, de
calibre – deixa-me ver se ainda me lembro das adivinhas com que nos
divertíamos na tropa – 9 mm.) Neigel muda e volta a mudar de
posição. Procura colocar a mão esquerda sobre o punho da direita, que
segura a arma. (Uma 9 mm, sem dúvida. Como a Mauser alemã, com a
diferença de que a Mauser tem um carregador de dez balas.) Desenha
com o cano da arma uns quantos círculos hesitantes em volta da testa
de Wasserman, coberta de gotas de suor. («Através da janela vi a
centelha avermelhada, a chama eterna, no cimo da chaminé mais alta,
bem como os clarões azuis das lanternas dos guardas que inspecionam
os muros. A mão de Neigel está firme mas tensa.») (E óbvio que estou
a referir-me à Mauser semiautomática, e não à automática, com o



carregador de 25 (!) balas, com a qual, segundo dizem, se sentem as
balas dispararem a uma velocidade louca.) Neigel tenta mais uma vez
acabar com aquilo («Escuta, Wasserman, é completamente idiota,
agora que já estamos… bem…»), o que provoca uma explosão teatral
de cólera em Wasserman (« In dreierd , que se lixe, Neigel! Deu-me a
sua palavra, a palavra dum oficial alemão!»), e Neigel, furioso: «Mas
isso foi antes, antes de começarmos a contar a hist…» Mas
Wasserman, impiedoso: «Você mata aqui milhares todos os dias,
judeus do mundo inteiro desfilam diante de si como carneiros para o
matadouro, e já o vi abater muitos com as próprias mãos, sem a menor
hesitação, Deus nos livre! O que lhe estou a pedir não é nada em
comparação, uma ninharia! Fazer o que sempre fez, mas desta vez, de
livre vontade, por escolha. Ou não será capaz, Herr Neigel? Dê-me um
tiro, deixe-o partir. Então! Uma bala! O que é isso para si? Um grão de
areia! Fogo, Herr Neigel, fogo!» 

Neigel fecha os olhos e dispara, ao mesmo tempo que emite um som
estranho, uma espécie de suspiro ou de gemido de medo. Wasserman
continua de pé, vivo e inteiro, com uma expressão peculiar no rosto,
como se escutasse alguma coisa («Em mim, entre as orelhas, havia o
zumbido familiar.»). O vidro de uma das janelas atrás de Wasserman
despedaçou-se. Neigel olha para ele, perplexo, com as mãos a tremer.
Não procura minimamente esconder o tremor. O rosto contorce-se,
como se alguém lá dentro o estivesse a esmagar. (Wasserman: «Sabes,
Shloïmele, quando a bala partiu, gravou-se-me no coração uma
mensagem excecional: devia nascer uma criança na minha história.») 

Às vezes fala-me um pouco da mulher, esboçando assim um retrato
claro, embora incompleto. Sara Erlich entrou na vida dele quando ele
já tinha quarenta anos, e pensava acabar a vida como celibatário. Era
filha de Moisés-Moritz Erlich, dono de um pequeno café, em Praga, e
a mãe morrera quando ela tinha apenas três anos. A jovem trabalhava
na loja de perucas Schillinger. Wasserman contou-me que uma vez, em
véspera de festa, passara em frente da loja vazia e vira, através da
montra suja, uma «rapariga magra e apagada» a tocar flauta para as
outras duas empregadas. Lembrava-se da entrega total que suavizava
os traços do rosto um pouco duros, bem como dos sorrisos irónicos e
dissimulados das outras duas raparigas, e ainda do movimento dos seus
cabelos negros caindo sobre a face. Perguntava a si próprio como



podia ter-se sentido tão longe daquela mulher que, mais tarde, dera ao
mundo a sua filha. Aquilo parecia desapontá-lo. Apesar da sua
aparência modesta e seca, o meu avô Anshel Wasserman era no fundo
um romântico. Perguntei-lhe se, depois do casamento, voltara a sentir-
se estranho, mas ele não respondeu. Disse-lhe que achava que, no
casamento, se podia experimentar toda a gama de sentimentos
suscetíveis de nascer entre dois seres, sejam eles quais forem. Olhou
para mim, surpreendido. Imagino que não esperava uma observação
destas da minha parte. 

O melhor momento para o ouvir falar da sua vida anterior é à
chegada dos comboios. Wasserman ouve-os quando ainda estão longe.
Então, começa a cavar no jardim com uma energia renovada. Aplica
todas as suas forças nessa tarefa. Alguns minutos mais tarde, ouve-se
ao longe um apito comprido, seguido de outros dois mais curtos. É o
sinal para os guardas ucranianos virem de todos os pontos do campo
para os seus lugares nos telhados e nos miradouros dos dois lados do
Caminho do Céu. A locomotiva cala-se e o comboio entra na estação
sem barulho, deslizando sobre os carris com um estranho silêncio.
Então ouve-se o violento rangido dos travões, e saltam faíscas. Veem-
se olhos a espreitarem pelas frinchas das pranchas de madeira pregadas
às janelas. Dali, veem os terrenos bem arranjados do campo, a bela
avenida principal com bancos e alguns canteiros de flores ao longo
dela. Veem pequenos letreiros que indicam a direção da estação, ou do
gueto, em forma de seta, com a imagem de um judeu curvado e de
óculos, e uma pequena mala na mão. («Zalmanson, que Deus tenha a
sua alma em paz, dizia que aquele judeu era igualzinho a mim.»)
Agora, começam a descer do comboio, são centenas em cada
carruagem, e os ucranianos incitam-nos a andar depressa com gritos e
pancadas. Os recém-chegados ainda estão desorientados, paralisados
pela imobilidade da longa viagem. Ainda estão vestidos, mas aos olhos
de Wasserman já estão nus. Ainda estão vivos, mas ele já os vê
empilhados uns sobre os outros. Geme para a terra. Já não consegue
chorar. 

Está a falar. Nesses momentos, parece desejoso de falar abertamente
e sem inibições. Fala depressa, tentando freneticamente abafar os
outros ruídos. Sara tinha vinte e três anos quando eles se encontraram.
(Wasserman: «E então, o que podíamos fazer? Casámo-nos quatro



semanas depois, e Zalmanson foi a minha testemunha.») A cerimónia
realizou-se na casa de Zalmanson e da mulher Tsila que, como era
costume fazer, convidou muitos amigos («Podes crer, Shloïmele, não
conhecia quase nenhum dos convidados. Nu, mal conhecia a própria
noiva…»). Mas, segundo parece, o casamento correu bem. Os quarenta
anos de celibato obstinado, pretensamente deliberado, desvaneceram-
se de um momento para o outro, quando compreendeu que precisava
de outra pessoa. Para a família, Sara já era uma solteirona, e o pai não
acreditava que ela alguma vez viesse a casar-se. O outro defeito que
via nela era a inteligência e erudição. «Quem há de querer casar com
uma estudante de yeshiva 21 !», gritava-lhe o pai quando a via dar cabo
da vista com os livros. Era um homem cheio de energia, rude e
sociável, que amava a filha e tinha pena dela. Foi provavelmente por
considerar que ela era um mau partido, que consentiu em casá-la com
o Wasserman da corcunda, que, além disso – que vergonha! –, tinha
quase a mesma idade que ele! Wasserman diz-me laconicamente que
passaram a lua de mel em Paris, que é obviamente o lugar no mundo
que menos lhes convinha. Foi o pai da noiva que escolheu o sítio e
ofereceu a viagem de núpcias (ao que parece) na esperança de que a
Cidade-Luz iluminasse um pouco este casal de tímidos, sempre tão
sérios. Wasserman recusa terminantemente falar dessa semana passada
em Paris. Imagino a que ponto se devem ter sentido perdidos e
desamparados quando passeavam abraçados pelos animados
boulevards . Estava furioso consigo próprio por se armar em palhaço,
por trair a sua solidão e o silêncio de entendimento entre ele e a sua
vida. 

Agora as famílias reúnem-se, os pais chamam os filhos para a sua
beira. Arranjam a gola amachucada do filho, molham o dedo com
cuspo para alisar um caracol despenteado da filha. Dão importância a
pequenos nadas. Wasserman quer enfiar a cabeça na terra revolvida.
Os recém-chegados são acolhidos por judeus, prisioneiros do campo
do grupo dos «azuis». Estes sossegam-nos e sorriem-lhes. Também
eles têm as suas razões para desejarem que o processo se desenrole
com calma e rapidez. É por isso que contribuem para o prolongamento
da fraude. Os viajantes começam a acalmar-se. A falsa estação engana-
os. Tem tudo: uma bilheteira, um guiché de informações, painéis que
indicam a direção do telégrafo, dos WC, do comboio para bialystok e



para volkovysk, dos horários das partidas, um restaurante e um grande
relógio de estação, pontual. 

Wasserman puxa-me pela manga. Quer que eu o ouça. Tem coisas
para me dizer. Agora, já. 

Depois de voltarem de Paris para Varsóvia, as coisas começaram a
melhorar. Sara era uma mulher inteligente e aprendeu rapidamente a
conhecê-lo. Não introduziu nenhuma alteração no seu modo de vida.
Não lhe impôs a sua presença. Tendo-se apercebido dos fios invisíveis
que regiam a sua rotina, esforçou-se por não os romper. No verão,
servia o jantar na mesa da varanda; às vezes tocava na flauta melodias
de que ele gostava. A conselho dele, lia os livros que ele achava
importantes ( Pecados de Juventude de Lilienblum; Flügelmann , de
Nomberg; as novelas de Scholem Aleichem, Gordine, Asch e,
naturalmente, Tolstoi, Gorki e muitos outros escritores nossos – Peretz
e Mendele Mocher Sefarim, de que gostava particularmente). Os seus
desenhos pequenos, alegres, executados com um traço muito fino,
começaram gradualmente a rodeá-lo. Ela acompanhava-o na visita a
casa dos pais, em Bolichov, e regozijava-se com as recordações que
brotavam dele como duma fonte. Aprendeu com a mãe dele a fazer
roguelech e strudel e biscoitos cujo sabor era tal e qual os dela, o que o
levou a sentir uma irritação vaga e irracional por ela cozinhar tão bem
como a mãe. 

Em momentos como este, esforço-me por obter o máximo de
informações possíveis. Sugiro-lhe uma frase e espero a reação dele. Já
tenho uma ideia do que foi a vida deles em comum, mas às vezes
cometo erros grosseiros, como quando lhe disse, quase
espontaneamente: «Mas nunca fui um bom marido para ela, ai não, não
fui, Shloïmele.» Ficou completamente furioso comigo, e só me
corrigiu quando o acalmei: «Fui um bom marido. Fiz tudo o que ela
queria e satisfiz-lhe as vontades todas. Só às vezes fui um pouco
sovina. Em amor, quero dizer…» Um momento depois, acrescentou,
para si próprio: «Sim, sim. Mas quem poderia prever que íamos viver
tão pouco tempo juntos?» 

Outra vez, disse um pouco mais: «Sim, fui um sovina, um forreta
em amor. Podia ter sido mais indulgente e feliz do que fui, feliz com
ela, quero dizer. Mas eu, que daria a vida por ela, era incapaz, mesmo
quando queria, o que era raro, de lhe mostrar os meus sentimentos,



sim, tinha uma coisa atravessada na garganta, como um papo de peru
recheado, que me obrigava a calar-me e a desviar dela o meu rosto
amante. E porquê? Não sei. Talvez tivesse medo de lhe mostrar o
quanto precisava dela. Às vezes tinha a impressão de que podia
explodir em mil pedaços se deixasse o meu amor por ela mostrar a
ponta do nariz.» 

Ajudo-o de todo o coração. «Talvez fosse uma espécie de raiva
infantil, causada pela humilhação. A humilhação imaginária e estúpida
de se encontrar, após quarenta anos de celibato, dependente dela, do
timbre da sua voz, do seu cheiro depois do banho, do gesto da mão a
afastar uma mecha de cabelos dos olhos.» E Anshel Wasserman,
ligeiramente comovido, dá-me uma indicação que só eu, que o
conheço tão bem, posso apreciar devidamente: «E a carne, perdoa-me,
como dizê-lo, Shloïmele… o corpo, quero dizer…» E eu acudo logo:
«E o corpo também tem tanta falta dela. Da sua agilidade juvenil, da
pele esticada sobre a carne com a força selvagem da vida e do desejo.
A desorientação originada pela nova geografia, não totalmente
definida e completamente imaginária dos seus jovens seios, das ancas,
do ventre e das coxas, e dos lábios, pois por vezes, avô, depois de
todas as palavras de sabedoria, é grande a consolação que dois seres
podem dar um ao outro através dos corpos…» E ele: «E mesmo no
caminho para cá, que a maldição caia sobre a minha cabeça,
Shloïmele, nu , então, não é fácil para mim falar dessas coisas…»
Forneço-lhe as palavras: «Ficámos toda a noite abraçados no comboio,
ela aninhada contra mim como um passarinho, e eu nem sequer pude
aproveitar aqueles últimos momentos, porque estava sempre a olhar
para os lados, inquieto, a ver se a nossa filha estava bem, se estava a
dormir, e se alguém deitava olhadelas indiscretas aos nossos abraços
desesperados e puros…» 

Outra vez, disse-me Wasserman: «Hoje sei que há indivíduos para
quem o trabalho é o sal da vida, e outros para quem a arte ou o amor
são a fonte da felicidade e o único sentido da existência. Eu devo
pertencer à categoria dos shlimazel , porque Sara era o sal e o sentido
da minha vida. Mas só o descobri aqui. Ai, estou convencido de que a
maioria das criaturas sabe preservar a sua alma de tal erro. Espero que
também saibas fazer o mesmo. Porque quem ama o amor encontrará
sempre alguém a quem amar. Eu dediquei-me de corpo e alma a uma



única mulher e, quando ela desapareceu, a minha vida apagou-se,
embora não tenha sabido amá-la como merecia.» 

Agora o bufete. Os que chegaram reparam no bufete da falsa
estação. Há lá de tudo: pãezinhos, cigarros, biscoitos, chocolates
embrulhados em papel de prata vermelho. As crianças são as primeiras
a descobri-lo, e pedem aos pais que lhes comprem alguma coisa.
Wasserman continua: «Até nós, os adultos, mordíamos o isco das
bebidas. Por momentos, voltávamos a ser todos crianças. Até os mais
desconfiados sucumbiam à tentação. Ai, Shloïmele, lembras-te daquele
jovem génio, o oficial Hopfler que me levou a Neigel? É ele o
encarregado do bufete. Não vende nada, obviamente. É um oficial
respeitável, e não um comerciante. Mas limpa diariamente a cinza das
locomotivas e dos fornos crematórios, lava a montra de vidro, substitui
os pães secos por outros mais frescos, e mete papel de cor nas fendas
previstas para o efeito. Observo-o e interrogo-me: tão jovem e tão
cheio de iniciativa! Com que cuidado constrói as lindas pirâmides de
bolos, a fim de os tornar mais atraentes! É um prazer vê-lo trabalhar!
Recua um pouco, avalia e aprova, como um pintor a observar a sua
tela. Quando for adulto, será certamente arquiteto ou pasteleiro. Este
jovem é um artista. Um artista verdadeiro e modesto. Lá está ele agora,
agarrou um pano húmido, não, não, o que serviu para limpar o vidro
não, Deus nos livre, e limpa o papel de prata vermelho dos chocolates,
a garrafa de água de Selz sempre meio cheia.» 

Wasserman cava buracos no solo e conta pelos dedos pretos.
Viveram juntos vinte anos. Cerca de sete mil dias. Wasserman: «São
mil quintas-feiras… Ai… Que pena!… Tantos dias estragados por
pequenas discussões e pelo meu temperamento!… Não sabia, não era
capaz de suportar a felicidade simples e cândida que ela me queria dar.
Desprezava os sacrifícios que fazia por mim. O sacrifício da sua
juventude e da sua capacidade de amar… Tinha enfiado na cabeça a
ideia de que Sara casara comigo por causa de um ideal errado, o do
escritor de talento, inspirado por nobres sentimentos, pela luta entre o
bem e o mal, sim, ela também tinha devorado todas as minhas histórias
na infância, elas é que a tinham atirado para os meus braços… Por isso
é que eu estava sempre a tentar demonstrar-lhe que estava enganada a
meu respeito, que o Wasserman com quem ela casara não passava de
uma criatura fraca cobarde. Bah! Tinha de a pôr à prova, estás a



compreender, tinha de saber até onde ia o seu amor, quando se fartaria
de mim, e me rejeitaria para minha vergonha, a vergonha de a ter
desiludido…» 

E no entanto: «Eu só a tinha a ela, e ela, ao que parece, também me
amava, gostávamos imenso de estar juntos e de conversar… que
inteligente era a minha Sara, muito mais inteligente do que eu… E
também gostávamos de fazer juntos a lida da casa, sim, não me
envergonho de dizer… Às vezes, num momento de ternura, quando
preparávamos juntos um bolo, ou quando tirávamos para fora as
roupas de inverno e guardávamos as de verão no armário, ou quando
varríamos o chão e os nossos olhares se cruzavam de repente, nu ,
compreendes… O ar, digo-te, o ar ficava carregado e corria entre nós
como mel… Então olhávamo-nos nos olhos e, assim que o fazíamos,
éramos obrigados, nu … quer dizer – a abraçar-nos, com o teu perdão.
Ai, os nossos beijos eram, nessas alturas, como descargas elétricas…» 

Wasserman nunca fala da filha. Chamava-se Tirza, e nascera nove
anos depois do casamento. O pouco que sei dela foi através do que me
contou a avó Henny quando eu tinha cinco ou seis anos, e de
recordações confusas da minha mãe. É tudo. 

«Vou revelar-te mais um segredo, Shloïmele», diz Wasserman, e a
expressão adoça-se-lhe um pouco. «Ao princípio costumávamos ficar
os dois calados, a minha Sara e eu. Ela era tímida e eu, nu , aquilo
dava-me jeito, porque não achava nada na minha vida que valesse a
pena contar-lhe à noite. Estava convencido de que era uma vida muito
aborrecida, que não merecia que a embelezassem com belas palavras.
Mas depois apareceu o meu cordeiro, a minha Sara, que me ensinou os
segredos da vida conjugal e me mostrou, à sua maneira modesta, que
cada momento tem os seus encantos, que não há ninguém que não
tenha a sua graça, até uma bolha de sabão brilha à luz do Sol. Em
suma, deu-me uma boa lição, dizendo, “Tudo, quero dizer-te tudo,
Anshei (era assim que ela pronunciava o meu nome: Anshei, como um
beijo), tudo, e tu, pelo teu lado, se encontrares alguém hoje, e lhe
falares, conta-me por favor o que disseram, descreve-me a posição do
seu chapéu, o seu riso e os seus suspiros”, e ela, por seu lado, contava-
me tudo o que fazia e dizia, e aos poucos a nossa vida foi-se enchendo
de pequenos nadas que se tornaram preciosos para nós, estás a ver, e



foi assim que, com a sua sabedoria, Sara despertou a minha vida
adormecida.» 

Neigel sai da caserna. Muito elegante, impecável no seu uniforme,
passa ao lado de Wasserman como se não o visse. Dirige-se para a
plataforma, indicando assim que vai escolher cinquenta novos
operários para substituir a equipa dos «azuis». Wasserman olha para os
«azuis», e eles olham para Neigel. Sabem que, se ele se aproximar da
rampa, quer dizer que vai haver uma seleção e que serão substituídos
por novos operários. Mas, apesar disso, continuam a acolher os recém-
chegados com palavras reconfortantes. «Deus Todo-Poderoso»,
murmura Wasserman, «podes explicar-me, Shloïmele, porque é que os
«“azuis”» não se levantam contra os seus carcereiros e não arriscam a
vida para salvar ao menos um deles, agora que sabem o que vai
acontecer? Vou explicar-te…» Mas eu não tenho vontade de ouvir a
explicação. Tenho a minha própria opinião sobre o «gado a abater». 

«Um dia», Wasserman desvia os olhos da plataforma e continua a
contar-me a sua vida, «um dia, cerca de dois anos depois do nosso
casamento, fiz uma tal cena de autocomiseração que Sara decidiu ir
sozinha à festa de Hanucá 22 em casa dos Zalmanson. Eu detestava
essas festas, a que assistira nos anos anteriores para não magoar
Zalmanson, que de qualquer maneira não me ligava nenhuma: nunca
lhe faltavam novos auditórios para se exibir. Ah, aquele Zalmanson era
um pavão.» 

«Sim, sim», digo eu, impaciente. «Falaremos dele noutra altura.
Conta-me o que aconteceu lá.» 

«Não me espicaces, Shloïmele, não é fácil… Sara foi lá sozinha.
Com os olhos vermelhos de chorar… E eu, teimoso como um burro,
deixei-a ir sem nos reconciliarmos… e na festa» (a voz tornou-se-lhe
mais distante e surda.) «Estás a ver, ela deixou Zalmanson arrastá-la
para o vestíbulo e beijá-la na boca. Sim, foi o que aconteceu. Agora já
sabes. Nunca falei disto a ninguém, nunca…» 

O quê? Já nesse tempo se passavam coisas dessas? 
«Mas como é que soube, avô?» Provavelmente andava sempre atrás

dela, a massacrá-la com perguntas até ela confessar tudo. Talvez tenha
encontrado uma carta de Zalmanson. Ou talvez alguém a tenha
caluniado? 



«Quando ela voltou para casa, contou-me tudo. Sem se desculpar,
nem atirar as culpas para ele. O bandido! Disse-me que sentira que ele
a desejava tanto que não conseguira recusar-lhe o beijo. Que ele
precisava dela! Pobre ingénua! Podia lá saber que Zalmanson era um
namoradeiro! Ah, sim, parecia um pai de família virtuoso, dedicado à
mulher e às três filhas feiosas, mas eu sabia, da boca dele, que perdia a
cabeça com qualquer saia que lhe passasse pela frente.» 

Quando ela lhe contou, o pequeno Wasserman tremeu de raiva e
humilhação. Os demónios escondidos na alma saltaram todos cá para
fora. A única coisa que lhe interessava era saber se depois de a ter
«desonrado» Zalmanson fizera troça dele. Sara olhou para ele,
desgostosa, e respondeu que Zalmanson não dissera nada. Que não era
de todo uma questão de desonra. Que ela se entregara de livre vontade,
e nunca mais voltaria a fazê-lo. Zalmanson sabia-o. «Ele estava
amargurado», disse ela. «Nunca pensei que um homem como ele
pudesse estar tão pesaroso.» (Sara usava sempre palavras «delicadas».)
E Wasserman: «Amargurado! Zalmanson estava tão amargurado como
Jesus quando subiu ao céu ou Maomé voando para o piedoso Alá!»
Sara disse-lhe que Zalmanson lhe pedira para não contar a Wasserman,
mas ela preferira contar-lhe tudo, pois, de qualquer modo, nada se
passara, aquilo não significara nada para ela e ela não queria que
existisse a menor sombra entre ela e Wasserman. Pediu-lhe apenas
para nunca mais falar no assunto. E ele aceitou, à sua maneira. «Com
efeito, Shloïmele, durante um ano inteiro, construí um pequeno inferno
de silêncio. Enfim, isso também já passou, como se diz nos contos, e
tanto melhor. Durante muito tempo, quando os imaginava a ambos, no
vestíbulo, entre os casacos, o sangue fervia-me nas veias… Sabes, um
judeu é feito de matéria estranha…» 

Entretanto, Neigel está sentado numa cadeira desdobrável, a
escolher os operários entre os recém-chegados, como um juiz supremo.
Está impassível, sem expressão. Himmler, se o visse, teria orgulho
nele. Crava o olhar nos que passam à sua frente, e vira a cabeça para a
direita e para a esquerda: links, rechts, links, rechts . Wasserman: «E a
minha cabeça, cholera , seguia o movimento da dele, esquerda,
direita…» 

Neigel já escolheu os seus novos operários. Os antigos «azuis» são
empurrados para a estação, para se despirem. Neigel volta ao seu



trabalho, na barraca. Wasserman examina a nuca de Neigel. «Viste?
Nem uma marca do movimento de virar a cabeça. Nem uma ruga!» Os
velhos, os jovens e os inválidos são levados para o Lazaret, onde os
espera o revólver de Stauke. Ouvem-se tiros abafados que se sucedem
a intervalos curtos. Hopfler – com uma cara de miúdo responsável e
sábio – baixa os estores do pequeno bufete, para que o sol não estrague
a mercadoria até à chegada do próximo comboio. Wasserman despede-
se dos chocolates por mais três horas. Wasserman: «E assim aconteceu
que de uma extremidade do universo, a milhares de milhas de
distância, a minha filha, a minha querida Tirzale, trouxe a sua jovem
vida inocente, e do outro extremo veio a Morte, e encontraram-se no
preciso momento em que a sua mãozinha ia atingir o chocolate.»
Suspirou profundamente e disse: «É possível que nunca chegue a
morrer, Deus nos livre, embora me sinta morrer tantas vezes, pelo
menos três vezes por dia, quando o comboio chega…» 

Depois, quando os prisioneiros nus correm pelo Caminho do Céu,
ele inclina-se e enfia o rosto num buraco do canteiro de flores. 

E depois da corrida, quando os focinhos ensanguentados dos cães
ficam de novo silenciosos, Wasserman levanta-se, cheira os dedos e
limpa-os do pó negro e húmido que os cobre. Sobe-lhe do corpo um
forte cheiro a suor. «Vejo-a com os olhos do espírito, a minha querida
Sara, a cheirar os sovacos das minhas camisas franzindo o nariz. A
minha esposa era, sem querer ofendê-la, uma farejadora sem par.» 

21 Instituição de estudos judaicos, em particular talmúdicos. ( N. da T. ) 

22 Festa que comemora a vitória dos macabeus contra os sírios, que queriam destruir a religião
judaica e helenizar Israel. Conta a tradição talmúdica que, durante a purificação do Tempio, se
descobriu um frasco com óleo santo destinado a acender o candelabro. Apesar de ser suficiente
apenas para um dia, o óleo ardeu durante oito. Daí que se tenha instituído a festa de oito dias que
comemora o milagre. ( N. da T. ) 



 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otto: «Vivíamos há um ano na floresta, quando aquilo aconteceu.

Uma noite, voltava eu de Borislav, encontrei na entrada número um da
mina um bebé embrulhado num cobertor esfarrapado. O pequenito
estava ali deitado, tranquilo, sem fazer o mínimo ruído, e olhava de
frente para mim com o seu olhar adulto, e deviam ter visto a cara de
Fried quando entrei e lhe estendi o presente. Oh! deu uma olhadela
para dentro do cobertor, e o rosto fechou-se como uma porta com o
vento. E a única coisa que conseguiu dizer foi: “O que é? O que é?”,
como um papagaio, embora tivesse visto muito bem o que era, e
depois perguntou: “Está vivo?” e eu pus-lhe o embrulho nos braços e
disse: “Verifica, verifica, o doutor és tu, não é?”» 

Olharam um para o outro durante um momento. O doutor, com um
certo cansaço e desconfiança, e Otto, comovido e indeciso. O Dr. Fried
pousou o bebé sobre uma caixa de madeira que lhe servia de mesa e
foi lavar as mãos na bacia. Esse gesto despertou-lhe recordações do
tempo em que tinha muitos pacientes. Fried era um médico dedicado,
que não apreciaria este louvor nem outros. Nunca reconheceu que
tratava os seus semelhantes com a única preocupação do seu bem-
estar. Preferia considerar-se um combatente dos inimigos do homem.
Aproximou-se, sacudindo as mãos para as secar e afastou uma ponta
do cobertor para ver o bebé. Este tinha um ar bastante prematuro, um



pequeno aborto, com olhos cinzentos que pareciam cobertos por uma
espécie de membrana, e uma pele clara toda engelhada, como se
tivesse estado muito tempo dentro de água. Os punhos minúsculos,
avermelhados, agitavam-se no ar às cegas, e a testa estava franzida do
esforço. Fried: «Esta agora! No meio da floresta! Por amor de Deus,
quem é que pod…» Otto interrompe-o: «Alguma pobre mulher.
Esperava certamente que morresse depressa e sem sofrimento.» Fried:
«Mas os ursos podiam tê-lo devorado, bolas!» E Otto: «Vais tomar
conta dele, não é, Fried?» Fried: «Quem? Eu? O que posso eu fazer
por ele aqui? É melhor voltares a pô-lo onde o encontraste.»
Wasserman: «Mas o velho doutor passava distraidamente o dedo pelo
peito delicado do bebé e, de repente, deu um salto para trás, com um
nó de emoção na garganta. Quando olhou mais atentamente, reparou
que tinha uma substância mole, gordurosa e esbranquiçada na ponta
dos dedos. Otto também se aproximou para tocar na barriga do bebé.
Depois cheirou os dedos e provou. Otto: «Parece o pó das asas de
borboleta, não é?» 

Aqui, Neigel inclina-se subitamente para a frente, por cima da
secretária e, pela primeira vez desde que Wasserman começou a ler
esta noite, dirige-lhe a palavra: «Não, Wasserman, é claro que não é pó
de borboleta. Isso sei eu, por experiência pessoal, se mo permites.» E
como Neigel tem dois filhos, explica a Wasserman que os bebés
nascem por vezes com o corpo coberto por uma «espécie de camada
gordurosa, que os protege de qualquer coisa, já não me lembro bem o
quê». Mas Anshel Wasserman, numa voz que não faz o menor esforço
por parecer indulgente (« Oi , estou farto da presunção deste bronco!
Mal eu me deixo levar um pouco pelas asas da imaginação, ele
assusta-se e olha para trás. Vai ter de habituar-se aos erros desta
história!»), explica a Neigel que, se ele, Wasserman, diz que é pó de
borboleta, é mesmo pó de borboleta, e Neigel, um pouco vexado, diz
mais baixo: «Mas há realmente uma espécie de pó sobre o corpo dos
recém-nascidos.» E Wasserman, feroz: «E sobre a epilepsia de Otto,
descobriu alguma coisa?» Neigel: «Sim, sim. E não sejas tão
impertinente. Stauke ensinou-me umas coisas. Mas não sei o que é que
Otto pode fazer se tiver um ataque.» Folheia o bloco e rasga uma folha
coberta com a sua escrita. «A propósito, o que é que disse a Stauke?»,
pergunta Wasserman, como quem não quer a coisa, e Neigel responde:



«Ah, uma história sobre uma tia doente em Füssen! Ficou muito
contente por poder ajudar-me. A propósito, no que respeita aos coelhos
e às raposas fizeste erros colossais. Os coelhos não migram, e as
raposas não hibernam. Que disparates! Quando me contaste isso,
pensei que estavas enganado, pois eu percebo um pouco de coelhos e
raposas, mas tive mais confiança em ti do que em mim. Pensava que os
escritores soubessem mais do que os outros, e Stauke riu a bandeiras
despregadas. Riu na minha cara quando lhe perguntei. Trata de ser
mais rigoroso na próxima vez.» 

«O bebé está a chilrear», diz Wasserman. «O quê? O que disseste?»
«O bebé está a chilrear. Voltámos à nossa história. Onde íamos?»
(Wasserman: «Dentro do cesto de papéis de Neigel, vi um envelope
azul, sem nada de militar, e mesmo sem os óculos reparei na escrita
delicada e feminina. Ainda antes de compreender de que se tratava,
fiquei com pele de galinha: era ela! A escrita delicada, uma espécie de
bruma em torno do envelope, ai, uma mão de mulher…») 

Neigel tosse. «O teu pó de borboleta, Scheherazade.» Wasserman:
«Pó de borboleta? Qual pó de borboleta, qual carapuça, responder-lhe-
ia o erudito médico doutor Albert Fried, é uma camada de gordura,
cuja função é proteger o feto dos líquidos do útero.» Neigel: «Vai para
o diabo, Scheissmeister , és mesmo…» «Piu piu piu piu! Có có ró có
có! Olá olá olarilolá! Ele ouve-me, Fried!» (grita o bom do Otto) «Ele
ouve-me!» Fried: «Também te devem ouvir em Borislav.» Yedidia
Munine: «O que é? Trouxeram um bebé?» Fried: «Foi Otto que o
encontrou. Como se não tivéssemos preocupações suficientes!»
Munine: «Que bebé tão feio!» Otto: «São todos assim quando nascem.
Quando crescer há de ficar bonito. Precisa de leite.» 

Neigel, que estava à espera de uma cilada, grita: «Aqui? Na
floresta?» Wasserman: «Sei que é um problema. Com efeito, do ponto
de vista dos factos brutos, há um problema. Mas não temos outro
remédio, precisamos do leite. Ajude-nos, Herr Neigel.» 

O alemão endireita-se na cadeira, como se tivesse entrado na sala
um superior. Reveste uma expressão marcial. Wasserman repete o
pedido. Os dedos de Neigel tamborilam no vidro, deixando marcas
húmidas. Após uma longa pausa de reflexão, propõe que um dos
membros do bando, «é desejável que seja Otto, porque não corre
perigo», vá à aldeia mais próxima comprar leite aos camponeses.



Wasserman concorda entusiasticamente e faz de conta que regista tudo
no caderno, enquanto Neigel se distende, com um ar autossuficiente,
corado de prazer, até que bruscamente, como se só nesse instante
pensasse no assunto, Wasserman «anula» as palavras do alemão,
dizendo que «é muito perigoso, perigoso de mais, daqui a pouco as
trevas vão invadir a floresta, andam por lá ursos, chegam-se a ouvir
tiros, é melhor ele não se aventurar por lá a esta hora». «Tiros?» «Sim.
Esqueci-me de lhe dizer há bocado.» «Evidentemente.» Por momentos,
Neigel aperta os lábios com tanta força que as maxilas batem uma na
outra, e a boca quase toca no nariz. Mas, de repente, para seu grande
espanto, tem uma ideia, que anuncia com um entusiasmo difícil de
reprimir, onde transparece a alegria da vingança sobre Wasserman:
«Escuta! Fried podia levar o bebé a uma gazela! Há gazelas na
floresta, eu sei. E aquela gazela… Pois bem, deu à luz há pouco tempo.
Acho que me esqueci de te dizer… tem imenso leite nas tetas, e com
certeza que Fried vai conseguir convencê-la a dar um pequeno
contributo para o bem do bebé, não achas?» E o escritor, um pouco
tenso: «Uma bela ideia, Herr Neigel, que maravilha. Tiro-lhe o chapéu,
é uma maneira de falar, naturalmente!» («Esaú corou até às orelhas, e
eu compreendi que estava em apuros. Acabara de lhe mostrar que
Deus lhe dera um cérebro para pensar e um coração para sentir e ele já
estava a usá-los com a eficiência característica dos alemães. Uf! Tinha
de esconder as minhas feridas e dar-lhe luta!») «Realmente, Herr
Neigel, é uma ideia maravilhosa. Saiu perfeita de debaixo da sua
língua, o único defeito é ser demasiado realista. Quer dizer demasiado
fiel ao real, demasiado presa aos limites da verosimilhança. Vamos
tentar melhorá-la juntos, libertá-la e dar-lhe rédea solta, e por fim,
deixe-me contar-lhe o que aconteceu realmente…» 

«Estou a ouvir», diz Neigel claramente irritado. 
«Otto aproximou-se de Harutian e segredou-lhe qualquer coisa ao

ouvido. Harutian recuou, horrorizado, e deu um gemido de partir a
alma. Mas Otto acabou por convencê-lo, e o pobre Harutian que há
anos recusava recorrer à magia, à magia verdadeira, muito diferente da
prestidigitação, dos efeitos de luz e do ilusionismo, sentiu-se obrigado
a fazer-lhe a vontade – pois ninguém consegue resistir a Otto. Pediu a
este que lhe arranjasse uma bacia, tapou-a com um saco, no qual
introduziu a cabeça e uma parte do corpo, deixando apenas de fora as



pernas; assim esbracejou durante um bom momento por cima da bacia,
com muitos suspiros e lamentações (porque odiava com todo o coração
os poderes mágicos que eu lhe atribuíra na história Os Meninos de
Coração de Oiro ); o saco mexia-se em volta do corpo, revolvia-se e
contorcia-se como um mar tempestuoso, que acabou por se acalmar, e
quando Harutian se levantou e mostrou, tinha a cara cinzenta como o
saco, como se tivesse visto a face de Satanás, Deus me perdoe, e, com
a mão a tremer, estendeu a Otto a bacia cheia a transbordar de um
líquido branco a fumegar, ai…» Wasserman cala-se por momentos.
(«Lembrava-me perfeitamente do gosto daquele leite, Shloïmele, do
tempo feliz em que a minha Sara, o meu tesouro, amamentava a nossa
pequena gazela Tirzale… ai! Ela, quer dizer… sabes como são as
mulheres nesses momentos… não têm vergonha… são simplesmente
mães… e ela insistia comigo para eu provar, mas eu recusava, é óbvio
que recusava… Sentia-me tão perturbado! És a única pessoa a quem eu
posso contar estas coisas… Mas uma vez, num momento de
intimidade… provei…») E é Neigel, justamente Neigel, quem diz em
voz baixa, como se falasse para si: «Um líquido branco, quente e doce.
Sim.» E o escritor judeu, tenso e determinado como um agente secreto
verificando a palavra-passe, diz: «Muito doce. E derrete-se na boca.» E
Neigel: «Sim. E também é gordo.» Então os dois homens olham-se nos
olhos durante um momento, e depois viram rapidamente a cabeça,
embaraçados e corados até à raiz dos cabelos. 

Aflitos, estendem a tigela de leite materno mágico a Fried,
esperando que ele os salve do embaraço, mas Fried retira a mão,
irritado e desconfiado, muito provavelmente devido à intrusão brutal
do bebé na sua vida, ou talvez por causa da crueldade do destino que
coloca aqui ao seu lado um bebé são e vivo, depois de ter vivido dois
anos com a esperança estéril de ter um filho. Mas eis que, ao
pronunciar as palavras «estéril», Wasserman repara que Neigel abre
muito os olhos, como o fazia Zalmanson quando Wasserman dizia «a
minha esposa, Sara». («Zalmanson supunha com razão que eu não
ignorava o que se passara entre ele e a minha Sara, mas eu não lhe
facilitei a vida, fiquei mudo como um peixe e deixei-o remoer a sua
amargura.») Wasserman não entende porque é que Neigel ficou em
estado de alerta ao ouvir aquelas palavras. Durante um momento,
diverte-se com a ideia de que as duas crianças da foto talvez sejam



adotadas, o que explicaria a sua tenra idade, considerando os quarenta
e cinco anos de Neigel. Mas o menino parece-se com Neigel e a
menina com a mulher. O que poderá ser então? Wasserman está
confuso. Para de ler e fica absorto. De repente, sem precisar de um tiro
na cabeça, tem uma ideia, e agora sabe, ou antes lembra-se, da causa
da morte de Paula. Todos os indícios que reuniu formam agora um
conjunto coerente, e fica mais convencido do que nunca que um dia
destes «Neigel virá comer-lhe à mão». 

Fried levanta-se para ir buscar uma pequena colher ao canto que
lhes serve de cozinha e ouve Otto dizer ao longe que o bebé tem dois
dentes. Responde-lhe, da cozinha, que já ouviu falar de casos
semelhantes, e que às vezes os bebés nascem com o corpo coberto de
pelos, e Otto, ansioso, afasta o cobertor e grita: «Não tem pelos! Tem
apenas aquele pó de borboleta e – Fried! O nosso bebé é um rapaz!»
Ao ouvi-lo, Fried sente-se subitamente acabrunhado. Encosta-se à
geladeira como se fosse o ombro de um amigo. Pergunta-se porque não
ouve uma voz a propor-lhe o seguinte negócio: todos os anos que ainda
tem para viver em troca de um único dia na companhia da criança e de
Paula. Aos poucos vai ganhando coragem e fecha os punhos. E se esta
criança fosse precisamente o sinal por que ele espera há três anos? Há
setenta anos? Seria possível que a vida, num gesto magnânimo, se
tivesse finalmente dignado responder aos seus apelos, ao seu desespero
e ao seu atrevimento, atravessando a linha que ele traça no pó todas as
manhãs desde a morte de Paula? E Otto, ao longe, rindo: «Eh, rapaz!
Na minha camisa, não!» 

Depois de trazer a Otto uma pequena colher limpa, Fried fica ao
lado dele, inclina-se sobre a cabeça pequenina, coberta de uma
penugem esbranquiçada e cheira. «Ai», diz Wasserman com uma voz
surda, cheia de saudades, «o doutor está a haurir um doce perfume,
sem igual.» Neigel concorda com um movimento de cabeça; ele
também conhece aquele cheiro, inconfundível, e Wasserman geme:
«Aquele cheiro é como uma queimadura no coração dele. E debaixo
do penso arrancado, a velha ferida ainda sangra.» Depois de um
momento de silêncio, Neigel diz: «Não olhes para mim dessa maneira.
Quero contar-te uma coisa. Sei que a vais utilizar contra mim, mas não
me importo. Depois do nascimento do meu Karl, quando ia a casa
durante as licenças, ia devagarinho para ao pé do berço dele e ficava



ali a cheirá-lo. Aquilo fazia-me arrepios na espinha.» E Anshel
Wasserman diz: «Já o sabia.» 

O bebé bebeu, bebeu, no fim fez «ah, ah» de contente, e bolçou um
pouco de leite para as calças do doutor. Fried, aflito, gritou logo que
era preciso chamar alguém, informar as autoridades! Sim, Fried estava
muito assustado. Dava grandes passadas para lá e para cá no seu passo
de camelo e resmungava zangado. Maliciosamente, Otto estendeu-lhe
o bebé saciado. Fried deitou-lhe um olhar furioso. Percebia muito bem
que Otto estava a tentar trazê-lo de volta ao amor da vida. («Ou, se
preferes, Shloïmele, a Cheim.») Desde a morte de Paula que se
disputavam em silêncio sobre o assunto. Provavelmente mesmo desde
a hora em que se tinham conhecido, na longínqua infância.
Subitamente, Otto pôs resolutamente o bebé nos braços de Fried. 

Mas quem está a espreitar para dentro do quarto sombrio, vestida
com um fato de trabalho imundo, magra e curvada, com o rosto cheio
de rugas e sujo de manchas de uma cor estranha, com uma peruca loira
depenada na cabeça? Examina a sala durante um minuto e diz… não,
não diz nada, porque Neigel intervém e pergunta: «Por favor,
apresenta-me a tua nova amiga, Wasserman!» E o escritor responde:
«De boa vontade, Herr Neigel. Trata-se de um novo membro do bando
dos meninos de coração de oiro, e chama-se Hannah Zeitrin, Hannah a
enfeitiçada, a louca de amor, a guerreira ousada e desesperada, é,
hum!, sim, a mulher mais bela do mundo.» 

Ignora os protestos de Neigel («A mulher mais bela do… mas
acabaste de dizer que estava cheia de rugas!») e proclama novamente
que não há mulher mais bonita no mundo inteiro do que Hannah
Zeitrin, embora seja muito infeliz, louca de amor e de saudades, e
quando Hannah ouve Otto dizer, «Temos um bebé novo, Hannah»,
recua, encolhe-se como se lhe tivessem batido, e foge. Estas pessoas
têm as suas maniazinhas, cada um com o seu quinhão, como se
costuma dizer, e Hannah ainda não é capaz de olhar para um bebé. As
recordações ainda estão muito frescas, e Herr Neigel tem de
compreender. 

Mas, protestou Neigel, enquanto estávamos a olhar para Hannah,
quase perdemos o essencial! Fried, ousando finalmente aproximar-se
do bebé, coloca um dedo hesitante na zona mole do crânio, acaricia-a
e, inquieto, leva a mão à testa… Neigel: «A membrana que cobre o



buraco entre os ossos. Eu sei. Nunca ousei tocar-lhe aí.» E, sem saber
como, dão por si mergulhados numa conversa sobre esse lugar mole do
crânio dos bebés, onde (Neigel:) «quase se pode sentir respirar o
cérebro. Uma espécie de pulsação, como o bater do coração»,
(Wasserman:) «pode-se sentir a vida a palpitar na ponta dos dedos».
Wasserman aproveita a ocasião para falar de um pássaro sobre o qual
lera, uma vez, um pássaro pequenino que vive no Polo Sul (ou será no
Polo Norte), e cujo coração para de bater mal lhe tocam no papo. «Não
gostaria nada de ter um pássaro desses na mão, Herr Neigel.» «Sim»,
diz o alemão, «deve ser irritante.» 

E a revelação. O doutor ergue o bebé no ar, e este estende-lhe as
mãozinhas. Os seus movimentos são ainda fortuitos e descoordenados.
Tocam na careca, descem até ao pequeno bigode prateado, cortado à
militar e, subitamente cheias de vida, esvoaçam alegremente sobre as
faces gastas, o grande nariz vermelho, as olheiras, e tornam-se cada
vez mais inteligentes à medida que exploram com uma lenta
curiosidade a boca do doutor. Sim, todos sustêm a respiração e olham:
os dedinhos estão pousados nos grandes lábios pálidos, e despertam
neles uma sensualidade há muito adormecida. Na parede fria do rosto
de Fried aparecem inscrições mágicas que imediatamente se apagam –
e o doutor dá um dos seus amargos gemidos: «Pobre criança!», diz. E
Neigel: «Não será fácil para ele voltar a viver de novo.» Otto diz:
«Que história!», e Fried responde severamente: «São coisas que
acontecem.» 

Com efeito, Fried tinha jurado a si próprio nunca se surpreender
com o que quer que fosse. Decidira pura e simplesmente banir o
inesperado. Wasserman: «Ao contrário do senhor Markus, que sempre
procurara sensações e sentimentos novos, o doutor passou a vida a
tentar reduzir os seus sentimentos ao mínimo.» Mas a resolução não
lhe dera qualquer satisfação ou alívio. Pelo contrário, quanto mais
envelhecia e adquiria sabedoria e experiência, mais difícil lhe era
cumprir a decisão. 

Agora vem o momento em que Otto anuncia que o bebé ficará essa
noite com Fried, «e amanhã veremos». Não faz caso dos protestos
alarmados de Fried, e afirma com pertinência: «O bebé precisa da
vigilância de um médico, não acham?» Depois retira-se seguido dos
restantes membros do bando, não sem antes sugerir a Fried que utilize



lençóis ou roupa usada para fazer fraldas. O bater louco do coração do
doutor é quase percetível. 

Foram-se todos embora, deixando Fried com o bebé. Mas não
completamente só: uma enorme borboleta branca deixou subitamente
uma das grossas raízes do carvalho, e começou a esvoaçar à volta da
sala. Planou em frente da cara de Fried, como se quisesse compreendê-
lo. Observou-o tão atentamente que o doutor se sentiu embaraçado.
Reparou, todavia, que as asas da borboleta tinham a forma de um
coração, o que lhe despertou uma recordação muito antiga: cada vez
que Otto decidia enviar o bando numa missão de salvamento,
desenhava corações nas árvores e nos muros próximos das casas dos
seus voluntários. Era o sinal. A borboleta bateu as asas em frente dos
olhos do bebé. Fried teve a impressão de que lhes estava a insuflar o
primeiro sopro de vida, e a si também. Não se mexeu durante todo o
tempo que durou aquela dança estranha. A borboleta esvoaçou mais
uma vez à volta deles e depois elevou-se e afastou-se em direção aos
túneis. As marcas prateadas das suas asas a voar permaneceram
visíveis ao longo das paredes escuras durante várias semanas. 

De repente, o doutor reparou que o bébé começara a respirar muito
mais depressa do que o normal e que o corpo se agitava sem descanso.
Um pressentimento horrível levou-o a examinar a barriga do bebé: não
havia vestígios de sangue seco no umbigo. De facto, não havia marcas
de rasgão ou de corte: o bebé não tinha umbigo. 

Aconteceram muitas outras coisas nessa noite, quer na história, quer
na caserna, e nem sempre foi fácil distinguir umas das outras. Foi na
cama do comandante do campo de concentração que Fried examinou o
bebé? Foi aí que descobriu que o pulso dele batia muito depressa, dez
vezes mais depressa do que o dum bebé normal? Foi na Sala da
Amizade que o telefone tocou de repente com uma chamada de «uma
personalidade muito importante» de Berlim, personalidade essa que
para louvar o recente trabalho de Neigel no campo teve de recorrer a
metáforas musicais brilhantes, comparando «O seu trabalho e as suas
aptidões criadoras, meu caro Neigel, às óperas de Wagner e dos
maiores compositores nacional-socialistas contemporâneos»? E
depois, quando Neigel, vermelho de prazer, fez sinal a Wasserman para
ouvir e adivinhar pela expressão do seu rosto o que se dizia, e pediu ao
Reichsführer Himmler que lhe enviasse para o campo o material



necessário para construir três câmaras de gás suplementares («Temos
de acelerar, meu comandante, acelerar cada vez mais!»), Himmler
prometeu considerar o pedido com a máxima atenção, embora por
enquanto não pudesse prometer nada («O meu caro Neigel deve
certamente ter ouvido falar de certas prioridades temporárias na frente
leste?»); frisou novamente «o excelente ritmo de trabalho» no campo,
e aludiu ao escalão de Standartenführer que estava a pensar atribuir a
uma certa pessoa que lhe era muito cara, terminando a conversa com
um crescendo de louvores, e coroando tudo com o seguinte (a
propósito, esta citação, tal como a precedente, foi extraída de uma
conversa telefónica noturna que se desenrolou entre Himmler e o seu
protegido Jürgen Stroop, na véspera da Grosse Aktion no gueto de
Varsóvia): «Continua a tocar assim, maestro, e o nosso Führer e eu
nunca o esqueceremos.» 

Wasserman, que escutou apavorado, endireitou-se mal a conversa
acabou, impedindo assim que Neigel se gabasse e revelasse a
identidade do distinto correspondente. Numa torrente angustiada de
palavras, continuou a contar-lhe como, ao ficar só com o bebé, Fried
desatou a andar de um lado para o outro na pequena cabana,
beliscando distraidamente a ponta do nariz vermelho e parando de vez
em quando para olhar para o bebé adormecido no sofá, com os punhos
fechados, «como se segurasse nas mãos o segredo da vida». 

«Tatatata!», diz Neigel, com arrogância. «O que queres dizer com
“sofá”? E onde é que foste buscar essa “pequena cabana”? Perdi
alguma coisa enquanto falava com o Reichsführer Himmler?»
Wasserman tosse ligeiramente, faz um sorriso embaraçado e pede
desculpa por ser «tão distraído»! Por pouco não me esqueci de vos
contar que… de facto… Em resumo: situou a ação noutro local. 

Neigel, meio amolecido pelo prazer da chamada de Berlim, e meio
gelado pela hostilidade que Wasserman lhe inspira, explode de raiva,
lembrando-lhe aos gritos «a humilhação que sofri por tua causa em
Borislav… as nascentes de água mineral… as mentiras…» e não está
de todo disposto a escutar um escritor que lhe explica sempre que «no
processo de criação são inevitáveis sacrifícios desses, peço-lhe que não
se sinta ofendido, meu comandante… Às vezes acontece que um
escritor se aperceba de repente de que as coisas devem seguir um rumo
diferente, que tem de voltar bastante atrás ou saltar para outro lado…»



Neigel bate com o punho na mesa e declara: «A brincadeira acaba
aqui.» Mas para nossa surpresa, em vez de mandar logo Wasserman ir
ter com Keisler no campo de baixo, pergunta-lhe: «Porque é que vocês
os artistas têm de complicar as coisas mais simples em detrimento da
arte!» E lança-se num longo sermão fastidioso sobre a função
primordial da arte, que é, se é que alguém ainda se lembra, a de
«distrair as pessoas, fazê-las felizes e educá-las também,
explicitamente! E nunca a de semear a dúvida e a confusão nas
pessoas, e muito menos ainda a de acentuar o que é negativo, doentio e
perverso!» Depois deste discurso – que contém sem dúvida uma boa
dose de verdade – atira-se para trás, todo transtornado e a suar, confuso
e amargo, mas, em vez de mandar Wasserman embora para todo o
sempre, faz-lhe um sinal para continuar! Perplexo, Wasserman
pergunta a si próprio se não será esta «a primeira vez na vida que Esaú
exprime as suas ideias profundas sobre a natureza da arte, e guardei
aquilo para mim». Mas não consegue adivinhar porque é que Neigel
está tão interessado na continuação da história. 

Retoma a narração com uma voz hesitante. Ao que parece transferiu
a história para o jardim zoológico de Varsóvia, onde tinha passado tão
bons momentos com a sua Sara. Neigel, cuja amargura lhe afia a
língua, supõe ironicamente que a intenção do escritor é a «de nos
arrastar com a sua astúcia de judeu para uma pequena fábula onde os
homens se transformam em animais, não é, Wasserman?». Wasserman
nega, discorda veementemente da ideia do alemão de que uma história
situada no jardim zoológico seja necessariamente infantil e apresenta-
lhe as diversas personagens no seu novo ambiente (Fried – médico
veterinário; Otto – director do jardim zoológico; Paula – responsável
por todas as questões administrativas do jardim, e também pelos
assuntos domésticos de Otto e de Fried. E o resto dos membros do
grupo? «Todos empregados do jardim zoológico, é claro! Porque o
pessoal permanente foi mobilizado desde o início da guerra!» Neigel:
«Oh!»), e leva-nos de novo, a Neigel e a mim, até ao doutor, que está a
medir o pulso do bebé. Demora-se nessa descrição à espera da
inevitável pergunta de Neigel: «O que é que um veterinário percebe de
bebés?», a fim de poder contar ao alemão a maravilhosa história de
Paula, a companheira fiel de Fried que, em 1940, meteu na cabeça que
havia de ter um filho, sim, e que encheu a casa com o seu desejo de



crianças e de ternas preocupações tais como o que devem comer, se é
melhor dar-lhes mama ou biberão, chegando a bordar fraldas muito
finas com desenhos de pequenas figuras a dançar alegremente e a dar
cambalhotas; tornou-se, de facto, a artista do filho único, e
transformou o seu corpo num campo de batalha contra a tirania e a
mesquinhez da natureza, e, apesar de alguns médicos a prevenirem
contra isso e troçarem nas costas dela, nunca duvidou das suas forças e
da sua razão, e fazia amor com Fried a todo o momento do dia e da
noite. Otto: «Nós surpreendíamo-los nos sítios mais estranhos, no
monte de feno do elefante, entre as couves podres na despensa, ao luar,
no tanque vazio do crocodilo, e até na minha cama! Tinham sido
mordidos pelo veneno do desejo e não conseguiam resistir!» Fried:
«Era ela.» Otto: «No princípio, não achei muita graça, sim, tenho de te
dizer, caro Fried, já que estamos a falar nisso, como podia eu imaginar
que a minha irmã Paula tivesse tanta queda para os homens? E ainda
por cima quase aos setenta anos? Mas, de facto, passadas algumas
semanas começámos a compreender, sim, que tinha sido contagiada
pelo entusiasmo dos nossos outros artistas daqui, os novos membros
do grupo, embora ao princípio se tivesse oposto a eles, como tu, Fried,
e começou a pôr à prova o seu talento especial; então, aquilo deixou de
ser desagradável, pelo contrário, pois por todo o lado em que vocês
iam sabes-o-quê, era como se lá tivessem derramado água santa e
exorcizado um fantasma, e sabia que o nosso jardim zoológico estava
salvo.» Wasserman: «Com efeito, Herr Neigel, foi uma sorte Fried e
Paula não terem sido apanhados em flagrante pelos vossos amigos
guardas de Varsóvia, quando tornaram públicos os regulamentos que
proibiam estritamente os judeus de praticarem abertamente qualquer
ritual religioso, que era precisamente o que Fried fazia!» 

Neigel permanece silencioso. Contempla Wasserman sem reagir.
Tem os lábios ligeiramente entreabertos. Wasserman aproveita o
momento e cita Otto que se compadece de Fried: «O nosso pobre Fried
está praticamente sem forças.» «Sim, é verdade», confessa Fried, «eu
tinha então sessenta e sete anos, e Paula dois anos mais», e assim,
durante pelo menos dois anos, dia e noite, fizeram amor com devoção
(«e muito sentimento»). «Quase bateu o meu recorde, Pan Fried!», diz
alegremente o senhor Yedidia Munine, exalando o cheiro nauseabundo
de um cigarro enrolado com estrume dos animais do jardim zoológico,



e os olhos a brilharem maliciosamente por detrás dos vidros dos dois
pares de ócul… 

Só então Neigel sai finalmente do seu torpor. Interrompe Wasserman
com um berro e levanta a mão, discordando. Exige «explicações,
Wasserman, explica imediatamente tudo!». O astuto Wasserman deixa
precisamente Munine explicar ele próprio o que entende por «o meu
recorde». «O que há para esclarecer, senhor Neigel?» (explica Yedidia
Munine). «No amor como na prece, na prece como no amor. Como
dizia o rabi Leib Melamed de Brody, imaginem uma mulher à vossa
frente quando estão a rezar, e assim atingireis o mais alto grau.» «Mais
pornografia judaica, Scheissmeister ?» E Munine: «Deus me livre,
senhor Neigel, não se trata de abominação, mas de purificação, de
elevação. O homem deve servir o Criador, bendito seja, com o fervor
dos maus instintos, assim dizia o pregador de Mazeritz, que talvez
tenha conhecido na carne a força das tentações do mal…» Neigel
levanta os dois braços, de desespero ou de alegria, mostrando assim
duas vergonhosas nódoas de suor. «Continua assim, Scheissmeister , e
eu próprio deixarei de te escutar. Tenho a impressão de que já não tens
mão nas tuas personagens.» E quando Wasserman, ignorando a
observação, descreve a forma como Paula e Fried fazem amor
febrilmente ao lado da jaula do pequeno elefante Tuzinek , Neigel
esfrega os olhos vermelhos, e aponta alguma coisa no bloco preto. Já
não é a primeira vez que o faz esta noite, e de facto fá-lo de cada vez
que Wasserman fica com ele, e este até já tinha decidido mostrar-se
ofendido e protestar («Não sou um músico que toca para a assistência
num cabaré.»). Mas domina-se e não diz nada. Desenha para Neigel o
pequeno e delicioso arco do ventre de Paula, que começa a arredondar-
se debaixo da pele murcha. Ela está em frente do espelho, sorrindo
calmamente, sem ponta de humor ou ironia; um sorriso bom e simples,
porque ela sempre acreditara naquele bebé, e até já lhe tinha escolhido
um nome – Kazik –, e, quando Neigel o interrompe bruscamente para
lhe lembrar sem grande esperança que Paula já tinha setenta anos, o
escritor concorda plenamente com ele: tinha sessenta e nove, para ser
exato, e nós também, todos os artistas e combatentes de Otto ficámos
bastante surpreendidos com o facto. Pede a Neigel que imagine a
excitação deles; estavam sempre a falar do pequeno Kazik e
esperavam que ele mudasse tudo, tudo, «e nos desse a prova definitiva



por que ansiávamos loucamente desde o dia em que Otto se juntara a
nós para a nossa última aventura», porque Kazik estava destinado a ser
a primeira vitória do grupo. Otto levou Paula a um dos seus amigos, o
doutor Werzler. Otto: «Um tipo em quem se podia confiar que não
falaria de mais.» O respeitável doutor examinou cuidadosamente
Paula, depois mandou-a vestir-se atrás do biombo. Otto: «Então levou-
me pela mão para a janela, mostrou-me a cidade às escuras por causa
do recolher obrigatório, e disse – “aproximam-se tempos difíceis,
Brieg, há quem seja capaz de resistir e há quem não consiga”, e olhou
para mim com azedume e sussurrou “suponho que você saiba o que
está a acontecer à nossa pobre Paulina”, foi o que ele disse, “a nossa
pobre Paulina”.» Aharon Markus: «Ela está a sorrir sozinha, feliz, por
detrás do biombo, a pesar com as mãos os seios repletos.» Otto: «… e
disse-me que eu, como irmão, tinha o dever de falar com ela
seriamente e preveni-la de que aos sessenta e nove anos o corpo já não
consegue suportar a gravidez, nem sequer uma gravidez imaginária; e
que o meu dever era poupar-lhe não apenas o dano físico, mas também
a deceção que infalivelmente se seguiria. Mas é óbvio que não o fiz,
pois cabia a Fried decidir. No final de contas, aquela gravidez
imaginária era dele…» 

Mas Fried também não quis revelar a Paula o que o doutor Werzler
tinha dito, porque começara a compreender, e queria acreditar – em
contraste total com o seu temperamento e opiniões – que a obra de arte
de Paula era muito mais importante do que as pessoas como Werzler, e
começou a tratar dela como o seu estado o exigia. Wasserman:
«Passeava com ela todas as noites no jardim zoológico ao longo da
Vereda da Eterna Juventude, e punha-lhe compressas frescas na testa
quando lhe doía a cabeça, e Otto fazia muitos quilómetros para lhe
comprar, no mercado negro, as comidas e doces de que ela tinha
vontade, e uma vez…» (Wasserman sorri ao recordar-se) «… a nossa
Paula teve desejos de toranjas, mas… como encontrar toranjas em
Varsóvia, no início de 1941? Para isso era preciso um expediente
sobre-humano, que os meninos de coração de oiro todos juntos não
conseguiram arranjar, e Paula esteve à beira das lágrimas tal era a sua
vontade. Ah, quem poderia olhar para a mulher amada sem se
comover…» «Um momento», diz Neigel secamente. «Já estou a
perceber aonde queres chegar. Escreve, se faz favor: foi o comandante



Neigel quem trouxe a Paula a toranja.» «Mas como? Se me permite
perguntar?», pergunta Wasserman, e os seus olhinhos inteligentes
sorriem de gratidão. «Uma encomenda de comida que me enviaram os
serviços da manutenção militar. Uma grande toranja, diretamente de
Espanha. Com os cumprimentos do general Franco.» 

Calam-se por momentos, divertidos, mas simultaneamente um
pouco embaraçados devido ao ténue fio de emoção que vibra
subitamente entre eles na sala. A toranja invisível está entre eles e
espalha o seu perfume. Wasserman não consegue compreender porque
é que, apesar dos acessos de raiva, Neigel não admite que a história
pare um único minuto, mas não perde tempo e continua: Fried: «À
noite punha a mão no ventre dela e sentia os pontapés do bebé. Bum!
Bum! Dava pontapés como um pequeno Hércules.» Silêncio. Neigel,
quase engolindo as palavras: «Também deves ter filhos, não é,
Wasserman?» Wasserman baixa os olhos para o caderno, como se
tivesse recebido uma chicotada na cara. («Aquele Esaú ignorava que,
ao perguntar-me aquilo, era como se me pusesse carvão em brasa no
coração.») «Uma filha, Vossa Excelência», responde finalmente.
«Pergunto-te, porque só quem tem filhos é que sabe essas coisas.»
«Você tem dois, não foi o que disse?» «Sim. Karl e Lisa. Karl tem três
anos e meio, e Liselote dois. São ambos filhos da guerra.» Após um
momento de reflexão: «Quase nunca os vejo.» E o escritor, numa voz
pouco firme: «Já não é um pai muito jovem, se me permite dizê-lo,
Herr Neigel.» E Neigel, cuja primeira vontade era interromper logo
aquela «descarada intromissão» do judeu, contém-se e olhando em
volta, para a sala, para Wasserman e para as cortinas corridas, esfrega
de novo os olhos vermelhos de cansaço e diz com uma voz seca sem
qualquer agressividade: «Durante muito tempo não conseguimos ter
filhos. Tentámos durante mais de sete anos.» E Wasserman, num
murmúrio impercetível: «Nós também, Herr Neigel, durante oito
anos…, nu , então.» E no silêncio pesado que os envolve como um véu
espesso, Wasserman aperta os dentes com toda a força para não dar um
grito. «Então», murmura depois tristemente, com uma cólera esgotada,
vencida, não de todo dirigida a Neigel: «Que mais se pode dizer?» 

«Continuemos, então», suspira finalmente Wasserman, como o
chefe de uma caravana exausta obrigada a retomar a sua errância.
«Talvez Paula possa ter o bebé, apesar de tudo», diz Neigel com uma



ingenuidade quase infantil. E Wasserman, docemente: «Infelizmente,
Paula vai morrer. Mas, no fundo do coração, Fried acredita que o bebé
que apareceu no jardim zoológico é o bebé que ela não teve.» E
Neigel: «Percebo que não tenho outro remédio senão concordar.»
«Lamento, mas é isso mesmo.» 

E voltam à história. Mas a partir de agora Wasserman conta a
história com grande prudência, como se andasse em cima da corda
bamba. Neigel também está tenso. Não faz qualquer comentário a
Wasserman. Nem o importuna. Carregam a história juntos. Wasserman
descreve como «as faces de Paula se inflamaram com o fogo da
destruição, como os seus dentes belos e sãos começaram a abanar e a
cair», como a sua pele secou e abriu gretas, só os seios continuavam a
inchar e a doer-lhe, e a dor desfazia-lhe o sorriso forçado, um sorriso
de desculpas face a Fried, pela inquietação que lhe causava, mas
Markus: «Quando a nossa Paula se inclinava de manhã sobre a retrete
para vomitar, e o senhor, doutor Fried, a amparava pondo-lhe a mão na
testa, viam ambos o vosso rosto refletido no minúsculo lago em baixo,
duas mensagens que tinham demorado demasiado tempo no caminho,
e você sabia, Fried.» 

E aqui, sem razão aparente, Wasserman fecha lentamente o caderno,
sorrindo, e confessa a Neigel que esta noite na sua companhia lhe
lembra outras noites, longínquas, do tempo em que ainda era solteiro,
quando, na véspera da saída do semanário infantil Luzinhas , ia ao
escritório de Zalmanson, para lhe entregar, com o coração aos saltos, o
capítulo que acabara de escrever. Reviam-no juntos, zangando-se e
reconciliando-se várias vezes seguidas, e por volta da meia-noite,
quando já estavam os dois estafados e o quarto tresandava aos
pequenos cigarros de Zalmanson, durante alguns momentos, « Nu ,
sentíamos um agradável torpor invadir-nos os membros, se vê o que
estou a dizer, Herr Neigel, e falávamos disto e daquilo… era muito
agradável.» («Era nessas alturas que Zalmanson me abria o coração.
Eu escutava-o em silêncio. Quando queria era capaz de dizer coisas tão
bonitas e profundas! Sem as espertezas e as piadas maldosas. Nunca
lhe falei de mim. De que poderia falar-lhe? Do gato que miava no
pátio? Da torneira que pingava? E aqui, justamente com este grande
goy , parece que até Anshel Wasserman é capaz de bordar uma
história…») 



«Esse Zalmanson era teu amigo?», pergunta Neigel como por acaso.
Wasserman olha para ele com espanto e diz-lhe que sim, que era o seu
único amigo. E como Neigel não parece ter pressa em voltar à história,
Wasserman começa a falar-lhe de Zalmanson, ao princípio com
hesitação e pronto a recuar se necessário, mas, ao ver a expressão de
interesse divertido no rosto de Neigel, enche-se de coragem e fala. O
tal Zalmanson, diz ele, estava sempre a fingir que saíra de um livro de
Dostoïevski, Thomas Mann ou Tolstoi, e a mandar bocas sobre os
diversos mundos em que se desenrolava a sua vida real. Um homem
muito importante, diz Wasserman, levantando a mão num gesto
depreciativo e ligeiramente zangado – «Um Moishe Gross, que nunca
se misturava com o povo miúdo, era o que mais faltava», continua
Wasserman zangado, «aqui, no nosso mundo, Zalmanson não fazia
mais do que o seu dever, que era visitar os parentes pobres, mas lá, no
seu mundo invisível, entre as esferas celestes e as orbes secretas, oi vei
! ai, meu Deus! Que tormentos e torturas de alma! Aquele Zalmanson
– pf, mas não sei porque é que resmungo tanto contra ele agora, Herr
Neigel, pois com o correr dos anos acabei por apreciá-lo um pouco…
com os seus sorrisos subtis e a sua bazófia; era tão fanfarrão, ai!»
(Aqui Wasserman deixa-se levar pela emoção e conta uma anedota
divertida: quando saiu a ordem para os judeus do gueto usarem
braçadeiras, Zalmanson não foi, como os outros, comprá-las à loja de
Shaye Ganz; ele e a mulher, Tsila, fizeram para eles e para as três
filhas «braçadeiras tão maravilhosas que um soldado polaco quase os
matou a tiro, Deus nos livre, sob a acusação de incitamento à revolta».)
«Aquele Zalmanson…», continua Wasserman, «a troça impiedosa que
ele fazia do coitado a quem conseguia pregar uma partida revoltava-
me, nu , e os serões… já falei a Vossa Excelência dos serões?» «Não»,
responde Neigel. «Ah, os serões em casa de Zalmanson eTsila!
Encontrava-se lá Varsóvia inteira… o vinho corria a rodos, e os pobres
convidados eram obrigados a ouvir a senhora Tsila a martirizar o piano
e as três filhas a torturarem flautas e violino… Zalmanson gostava de
estar rodeado de muitas pessoas… e também de andar atrás de saias,
com sua licença… para dizer a verdade, senhor, eu não apreciava
aqueles serões, e a minha mulher também não… Sentíamo-nos sempre
apagados, deslocados… envergonhados. Não conhecíamos lá ninguém
e ninguém nos conhecia. Era tudo gente do mundo, enquanto nós não



passávamos de ratinhos do campo. Acabei por deixar de ir, e a minha
mulher ainda foi uma vez mais, e depois também se fartou. A
propósito, o meu Zalmanson era um homem muito religioso e
ortodoxo na sua religiosidade. Passara por muitas mudanças de fé
durante a sua curta vida, mas nos últimos anos, com o mundo às
avessas, com sua licença, começou a acreditar apenas no humor.
Talvez um dia, quando chegar o momento, vos falarei da teoria
complicada que ele defendia com a sua habitual acrimónia. Encontrava
matéria de riso em tudo, e dizia: “Se alguma coisa não me faz rir é
porque não a percebi completamente, não a explorei até ao fundo. E
nesse caso, meu caro Wasserman, sou como o marido que dorme em
paz ao lado da mulher, sem perceber o cómico da sua situação, porque
não vê o terceiro par de calcanhares a espreitar debaixo do cobertor
conjugal.” A meu ver, este exemplo é mais trágico que cómico, mas
prefiro não falar sobre o assunto, e acrescentar apenas que Zalmanson
tinha também algumas virtudes – amava os seus semelhantes à sua
maneira especial, e embora dissesse que odiava a humanidade, gostava
de alguns indivíduos pelos seus méritos; era um amor amargo,
desiludido e, se olhasse para ele, Herr Neigel, talvez dissesse que
parecia um provocador! Mas não, isso seria uma injustiça, Herr
Neigel! Porque eu sei que, no íntimo, ele era diferente, e que se lhe
confiassem um segredo, levá-lo-ia com ele para o túmulo. O único
problema, era que dizia sempre às pessoas o que pensava na cara delas,
e isso trazia-lhe muitos inimigos… Uma vez que precisei de um
empréstimo, ele abriu a bolsa sem me perguntar nada, e outra vez que
tive vertigens e desmaiei e precisava de uma transfusão de sangue, ele
apareceu e ofereceu-me o seu sangue… Talvez não fosse o melhor
amigo do mundo, e no entanto – não tinha outro… e eu, bem – era meu
amigo. Mas por que raio é que estou a falar tanto dele?» 

«Então entre vocês também há tipos desses, como Zalmanson, quero
dizer?», murmura Neigel, enquanto passeia lentamente os dedos pela
tampa de vidro da secretária, e o judeu («Esaú não estava a falar à toa.
De todo. A sua pergunta era mesmo da máxima importância!»):
«Temos de tudo, Herr Neigel. De todos os géneros. Bons e maus,
inteligentes e parvos. De tudo.» 

Ficam novamente em silêncio. Neigel talvez esteja a pensar
nalguma coisa quando dá uma olhadela ao relógio, e fica muito



surpreendido ao ver que horas são. Levanta-se, espreguiça-se e dá um
grande bocejo. Deseja as boas-noites a Wasserman e faz de conta que
esqueceu totalmente o acordo que existe entre eles. Mas esta noite,
graças a Deus, Wasserman está num estado de espírito particular que
não lhe apetece estragar com uma discussão. Não diz nada a Neigel
sobre o assunto, mas quando os seus olhares se cruzam, ambos sabem
que sabem. Neigel murmura umas coisas, menciona que Wasserman
ainda não disse nada sobre o bebé, nem sobre a nova missão dos
meninos de coração de oiro, nem porque é que estão metidos em todas
aquelas «coisas artísticas» e além disso: «Esta história é mesmo muito
estranha. Nunca imaginei ser capaz de ouvir uma história assim.»
Wasserman sorri e agradece-lhe a paciência. 

«Agora vai-te deitar», insiste Neigel, e quando Wasserman se
demora um pouco mais a olhar para ele, solta-se-lhe do coração um
arzinho de boa vontade, de algo há muito esquecido e traído, e Neigel
dá por si a dizer: «Tenho ainda algum trabalho para acabar aqui, e
depois ainda quero escrever uma carta para casa, para a minha
mulherzinha.» Wasserman estremece com aquela franqueza («Que
belas prendas oferecem os homens uns aos outros quando já nada lhes
resta para oferecer.»). Pergunta: «Vai falar-lhe de mim na sua carta?» e
Neigel prepara-se para lhe responder, mas depois desiste, e riposta
indiretamente: «De facto, não. Vai, vai já deitar-te, e não estragues as
coisas, Wasserman.» 

E só então se separam. 
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Devido a um problema menor de saúde, muito tempo passou antes

de poderem prosseguir com a história. Para entrar no «quarto branco»
é necessária uma certa dose de abnegação e sacrifício. Mas ouviram-se
repetidas vezes vozes misteriosas a avisar: vai-te embora daqui. O
«quarto branco» é demasiado asfixiante e perigoso para ti. E a história
foi adiada. Posta de lado e frequentemente esquecida. Nessa época
iniciou-se a compilação de documentos para a Enciclopédia do
Holocausto para a juventude, mas esse projeto também não correu
bem, e o desânimo e o desamparo prevaleceram. Sem querer entrar em
pormenores (cuja maioria já aqui foi exposta), pode-se dizer que o
espírito glacial de Zenão soprava sobre uma certa nuca. 

A história cristalizou, e a vida também. Estavam constantemente a
ser colocadas questões paralisantes: por que carga de água é que
alguém havia de se expor aos perigos do «quarto branco»? Quem
poderia prever o que lhe aconteceria se ele decidisse sacrificar
voluntariamente a sua bem conhecida capacidade para se proteger das
exigências daquele «quarto branco» fictício, uma aptidão adquirida
com sofrimento e esforço, e que dera muitas provas? E em nome de
quê aquele sacrifício? Para satisfazer Ayala? Para no fim daquele
empreendimento difícil e perigoso haver mais um livro sobre um
assunto conhecido a decorar as nossas estantes? Para quê, que diabo? 



«É isso mesmo», diz o avô Anshel, «para se escrever mais uma
história. É muito necessário! Necessário para ti, Shloïmele, pois que
mais te resta para além da história? Sabes bem que a minha história, a
única, te pode alumiar o caminho… por isso escreve: um bebé vai
entrar na história, e aí viverá a sua vida.» 

Não. Não entrará. 
Anshel Wasserman está a tentar ajudar-me. Não há qualquer dúvida:

é o bebé. Essa é a ajuda que Wasserman tenciona dar. Mas não tem
força suficiente para o bebé, para criar uma nova vida; a antiga é um
fardo pesado de mais: por exemplo, uma noite Neigel abateu a tiro
vinte e cinco prisioneiros judeus. 

Em meados de setembro de 1943, de acordo com um livro escrito
por um dos prisioneiros, um dos detidos conseguiu fugir. Era o
primeiro prisioneiro que fugia desde que Neigel era comandante do
campo. Ao que parece, introduzira-se numa pedreira, entre duas rochas
enormes, e os guardas não deram por nada. À noite juntaram todos os
prisioneiros na parada em frente da caserna do comandante. Podemos
supor que Wasserman acordou do seu sono agitado e olhou, assustado,
por um buraco do sótão. Viu o Obersturmbannführer Neigel a passar
entre as fileiras de prisioneiros aos berros. «Deus Todo-Poderoso»,
pensou Wasserman, «eis o homem que está sentado comigo todas as
noites a escutar a minha história, que me fala da mulher e dos filhos, a
quem até consegui arrancar gargalhadas e momentos de tristeza…» 

Neigel pronuncia a sentença. Em cada fileira será executado um
prisioneiro de dez. Vinte e cinco prisioneiros. Stauke aproxima-se dele
e segreda-lhe algo ao ouvido. Neigel recusa. Stauke volta à carga e
levanta a mão para o convencer. É provável que vinte e cinco
execuções não cheguem para apaziguar o seu espírito. Por momentos,
parece que vai rebentar uma verdadeira disputa. Mas Neigel domina-
se. Stauke volta ao seu lugar. Tem um ar furioso. Os seus óculos finos,
com armação dourada, faíscam de raiva à luz fria dos projetores.
Neigel designa as vítimas com um gesto do dedo. Franze os olhos
como se os escolhesse com grande rigor. Mas alguns detidos jurarão
mais tarde que ele os escolheu de olhos fechados. 

Os ucranianos separam os condenados do resto dos prisioneiros.
Dois deles desmaiam de medo. Levam-nos também. Tudo se passa no
maior silêncio. Um dia, o episódio será descrito num livro da seguinte



forma: «Não houve protesto nem clamores. A lua iluminava de cima e
os projetores de baixo. O comandante Neigel matou os prisioneiros a
tiro. Disparou sobre cada um deles uma bala em plena testa. Ao
terceiro já estava coberto de sangue. Depois agachou-se e disparou
sobre os dois prisioneiros desmaiados no chão. Será que estavam
conscientes? E os outros, os vivos, de pé nas fileiras, terão eles tido
consciência?» 

Assim terminou tudo. Neigel deu meia volta e desapareceu dentro
da caserna. Quando passou em frente do sótão, Wasserman viu que
tinha o rosto muito crispado e os olhos pareciam fechados. Wasserman
enroscou-se entre os dois armários de equipamento de escritório,
desejoso de dizer alguma coisa – mesmo para si só – em memória dos
mortos. Mas sentiu que tudo o que pudesse dizer soaria falso. Não
conhecia nenhum daqueles homens, e mesmo que conhecesse é
provável que não sentisse nada de especial por eles. Foi o que
aconteceu durante os três meses que passou com Zalmanson e os
«dentistas». Wasserman: «Tudo o que possa ter existido entre nós
extinguira-se. É claro que ainda persistia alguma amizade, mas
completamente diferente. Não tenho palavras para a descrever. Não
existia entre nós amor nem ódio, provavelmente porque estando aqui
era como se já estivéssemos mortos aos olhos dos outros, e nós
próprios começámos a olhar para nós e para os nossos amigos como
mortos.» 

Entretanto Neigel toma um duche na pequena casa de banho que lhe
instalaram debaixo do sótão de Wasserman. Murmura algo e eu fico
chocado só de pensar que poderá estar a cantar no duche. Mas, não,
não está a cantar, está a falar, a falar em voz alta. E apesar da água a
correr, eu sei precisamente o que ele está a dizer. Está a falar comigo.
A repreender-me pela minha «negligência». «Não é verdade», queixa-
se ele duramente, «que os escritores devem entrar realmente na pele
das suas personagens?» Mas eu ainda não estou preparado. Ainda não
estou preparado para entrar na pele dele. Mas não tenho de prestar
contas a Neigel. Posso fingir e deixá-lo contar-me uns quantos
pormenores autobiográficos gerais, a fim de não pensar que estou a
descuidá-lo. Uma lista de factos, comuns a milhares de oficiais das SS,
como ele, e é tudo. 



Pois bem, ele nasceu há quarenta e seis anos na Baviera, na aldeia
de Füssen no sopé do Zugspitze. Aos dez anos já sabia guiar os
alpinistas através dos caminhos mais perigosos dos Alpes. Tinha um
irmão, Heinz, que morrera jovem de tuberculose. A mãe, originária da
Polónia, já não era muito nova quando chegou à Alemanha e se casou
com o pai de Neigel, que acabara o serviço militar. Era leiteira, e
Neigel lembra-se – enquanto ensaboa o peito largo – de que costumava
ir com ela na carroça, de manhã muito cedo, ao longo do lago.
Segundo ele, ela era «uma mulher simples e boa, que sabia estar no seu
lugar». O pai fora soldado na sua juventude, como Neigel («Mas, de
facto, os soldados do Kaiser pareciam meninos de coro ao nosso
lado»), e quando ficou livre do serviço militar prolongado, tornou-se
carpinteiro em Füssen. Enquanto soldado, servira na África Oriental, e
Neigel lembra-se «das histórias que ele contava sobre África.
Gostávamos muito de as ouvir, mas algumas delas pareciam-me
histórias de outro mundo». E como Neigel não entra em pormenores,
cito confidências análogas do diário de Rudolf Höss, comandante do
campo de Auschwitz («O comandante de Auschwitz testemunha»),
acerca das histórias apaixonantes que o pai lhe contava na infância:
«Descreviam os combates contra os rebeldes, os seus costumes, modo
de vida e obscuros ritos pagãos. Escutava com fervor e entusiasmo as
histórias do meu pai sobre os esforços civilizadores dos missionários
em África. O meu pai venerava-os como se fossem santos. Nós
também queríamos ser missionários, explorar a África negra, no
coração da floresta virgem.» 

E Rudolf Höss prossegue a transfusão dos seus dados biográficos
para as veias transparentes de Neigel: «Quando os velhos amigos do
meu pai, os missionários, nos visitavam, era uma festa para mim. Eram
idosos e barbudos… Não os largava, para não perder uma única das
suas palavras… Às vezes, o meu pai levava-me com ele e visitávamos
juntos os lugares santos da nossa pátria. Chegámos a ir até à Suíça para
vermos os monges, e a Lurdes… O meu pai esperava que eu viesse a
ser pastor. E eu era tão intenso na minha fé como qualquer miúdo da
minha idade…» 

Tenho de voltar a mencionar mais algumas citações de Neigel sobre
a casa dos pais e a sua educação: 1. Os nossos pais eram severos
connosco, mas era para o nosso bem. Não é com manteiga que Krupp



faz aço; 2. Desde muito cedo nos ensinaram a contar só com nós
próprios; 3. Tínhamos de respeitar os idosos, mesmo os empregados da
casa; 4. Tínhamos de obedecer cegamente às ordens dos adultos. 

A paisagem em que Neigel cresceu? Colinas verdejantes, florestas
sombrias da Baviera, campos de cevada, vinhas, e acima de tudo,
majestoso, o «Rei», o Zugspitze, a montanha mais alta da pátria. Aos
sete anos subira pela primeira vez com o pai até ao cume. Heinz
quisera ficar na aldeia… 

Fala num tom seco e objetivo. A língua alemã convém-lhe: martela
as consoantes duras e acentua o final da frase, com o verbo. É isso que
dá a cada uma delas, mesmo a mais pessoal, aquele tom perentório. 

Pede para falar de cavalos. Por favor. É um assunto ao qual eu
também estou, de certo modo, ligado. Na aldeia havia um cavalo, com
o qual a mãe transportava o leite. Uma pileca miserável, mas desde
então Neigel «é doido por tudo o que diz respeito a cavalos». E agora?
Agora já não monta. O corpo tornou-se muito hirto, e a ferida que
sofreu em Verdun incomoda-o muito, mas ainda é capaz «de se
aproximar de um cavalo como um senhor». Discutimos essa
coincidência interessante e até curiosa, pois eu também gosto de
cavalos. Nunca montei – nunca me pareceu confortável –, mas quando
era jovem trabalhei nas férias durante três ou quatro dias numa
cavalariça próxima do grande moinho de Jerusalém. Tive de parar por
razões de saúde estúpidas (asma alérgica provocada pelo estrume dos
cavalos), mas ainda hoje me lembro do cheiro quente dos cavalos, dos
tendões nodosos, do movimento másculo dos músculos debaixo da
pele, ah, Neigel, era capaz de falar de cavalos durante horas, sobre o
cheiro forte do óleo com que se esfregam os arreios, o galope, os
chicotes luzidios pendurados na cavalariça, a pancada ligeira do moço
de estrebaria na nuca do cavalo – ainda hoje me lembro do lindo cartaz
que estava pendurado no escritório do diretor, com as imagens das
diferentes raças, da Francónia, da Suábia, da Vestefália, dos
parisienses, húngaros, árabes – um animal realmente masculino. 

«Hum», murmura Neigel para mim, com uma estranha expressão no
rosto, mudando subitamente de conversa com uma certa falta de tato:
«Eu também não sou propriamente do tipo folião, sabes. Nunca me
embebedei e também, como hei de dizer, nunca me meti com outras
mulheres…» Hesita durante uns minutos e, por fim, diz com uma



espécie de alívio: «De facto, não tenho muitos amigos. Aliás, também
não preciso muito deles. A verdade é que não se pode realmente
confiar em ninguém, e está bem assim. Encontro satisfação no trabalho
e na família também, claro está. E, de maneira geral, podes escrever
que eu gosto de viver. Gosto simplesmente de viver.» 

Mal acaba de dizer estas palavras, sinto a respiração de Wasserman
no meu ouvido. Olho para trás e vejo-o, de olhos fechados, como sob o
efeito de uma dor súbita e forte. E, para minha grande surpresa,
compreendo que o sofrimento dele é o produto da sua relação
complexa com tudo o que a palavra «viver» significa. Mas, não
satisfeito com aquela expressão de dor, Wasserman vira-se para mim
como se eu fosse um árbitro ou um juiz, ou sei lá o quê, e exige que,
até se provar que Neigel tem o «direito natural» (!) de usar essa
palavra, «não o deixemos abusar dela como quer». Procuro então
explicar a Wasserman que, mesmo de um simples ponto de vista
técnico, não posso impedir qualquer personagem da minha história de
usar o vocabulário habitual para se exprimir, mas Wasserman tapa os
ouvidos com as mãos enrugadas e abana a cabeça em sinal de negação.
Tento pregar-lhe uma pequena partida, e pergunto-lhe o que é que ele,
como escritor, faria numa situação semelhante, e ele, sem a menor
hesitação, diz: «Arenque. E um pouco de cebola, se quiseres.» E
quando peço que me explique, diz com impaciência: «Em vez de dizer
“Gosto de viver”, Esaú dirá a partir de agora, “Gosto de arenque” ou
mesmo “Gosto de cebolas”. Isso não o empobrecerá e para mim será
certamente um alívio.» 

Indeciso, viro-me para Neigel e retomo as suas palavras: «Encontro
satisfação no trabalho e na família também, claro está. E de maneira
geral, pode-se dizer que gosto de cebolas. Que gosto simplesmente de
cebolas.» 

Olho de esguelha para o alemão: não reage minimamente. Dir-se-ia
que nem reparou na mudança! É mesmo estranho. De qualquer modo,
constato que, ao contrário de Neigel, Anshel Wasserman vive
totalmente no mundo das palavras, o que significa, parece-me, que
cada palavra que diz ou ouve tem para ele uma qualidade sensorial que
me escapa. Será assim possível que, para lhe satisfazer a fome, baste
dizer a palavra «refeição»? Ou que a palavra «ferida» lhe rasgue a
carne? E que a palavra «viver» o ressuscite? Confesso que estes



pensamentos me ultrapassam. Será que o avô Anshel fugiu da
linguagem dos homens e se refugiou no seu balbuciar ininteligível a
fim de se proteger de todas as palavras que o ferem? 

Mas Wasserman, que não tem vontade de responder, declara,
furioso, que os alemães são os «mestres da tradução misericordiosa», e
pergunta então porque não usam eles esse talento para extrair a dor que
certas palavras contêm? E como eu continuo a não entender o que ele
pretende dizer, começa a vomitar umas atrás das outras palavras em
alemão, traduzindo-as para mim com fluência: Abwanderung , que
significa «êxodo» ou «migração», é a palavra usada para designar as
deportações maciças para os campos; por detrás da palavra Hilfsmittel ,
um «aparelho» ou «instrumento» útil, escondem-se as instalações das
câmaras de gás e o que dirás de Anweiserin , a simpática menina que te
conduz ao teu lugar, no teatro, e que, na linguagem deles, se
transforma no nome das mulheres kapo ? E acumula os exemplos até
ficar rouco, e então sussurra, furioso: «Envenenada! A língua deles
está envenenada de A a Z!» 

«Wasserman!», diz Neigel que, desta vez, ficara fora da conversa
(no que se poderia chamar uma situação «em suspenso»).
«Wasserman! Ainda bem que estás aqui. Quero que continues a
história.» «Agora, Vossa Excelência? Já passa da meia-noite!»
«Agora!» «Mas, Vossa Excelência, depois do que se passou lá fora…
as execuções, quero dizer… ainda tem vontade de ouvir uma história?»
«Claro! O que é que pensavas?» 

Wasserman fita-o com um olhar espantado. («De pé, Anshel, toca
para o rei sobre quem paira o espírito do mal…») Vale a pena assinalar
(detesto que tais pormenores fiquem pendentes) que, seja como for,
passamos todos do duche de Neigel para o escritório dele. Neigel
espreguiça-se na cadeira. Tira da gaveta da secretária uma garrafa e
bebe um gole. Fica com as faces coradas. Devo indicar aqui que,
contrariamente às alegações de Stauke (na entrevista que deu depois da
guerra), Neigel bebe como um homem experiente. Wasserman
murmura umas coisas para si próprio, enfia uma mão no fato e tira o
caderno. Nesse momento avista outro envelope azul no cesto de papéis
de Neigel e fica macambúzio. Este é um bom momento para eu dar
mais alguns pormenores sobre a sala, como por exemplo, os pequenos
cartazes militares pendurados na parede: obediência – o prazer do



soldado. uma ordem é uma ordem. autoridade face aos subordinados,
obediência aos superiores, e outras máximas militares estúpidas que
exercem um efeito hipnótico sobre as pessoas sem grande
personalidade, que veem nelas o eco do apelo primitivo do sangue, o
ritmo da grande pulsação, milhares de botas marchando a passo, o
cheiro a suor dos estádios, a recordação infantil de uma corrida às
cavalitas dos ombros fortes do pai, a alegre pancada da espingarda no
ombro quando o tiro parte, ou a exaltação dos espíritos quando a
orquestra toca uma marcha com dez trompetes e seis tambores, e todas
as músicas podiam ser o nosso hino. Wasserman dá subitamente um
grito amargo para calar um ruído que eu não ouvira: «A história, tens
de continuar a história!» 

«Então vá lá, continua», diz Neigel com um sorriso muito leve.
«Quem é que te impede?» 

Wasserman respira fundo, olha para mim com uma expressão
estranha. «Já está, já vou começar», diz ele baixinho. 

«Quando a noite caiu, Herr Neigel», diz ele por fim, «o bebé não
parava de berrar, e os seus gritos angustiantes quase se sobrepunham
ao rugido do tanque que circulava numa rua próxima e às explosões
assustadoras de um combate violento que se estava a desenrolar nas
casas em redor…» Neigel levanta novamente a mão, e exige
explicações numa voz de ferro. Wasserman olha para ele e depois
volta-se para mim («Ai, aqui estou eu prestes a vender a este Esaú o
cheiro sem o peixe, como se costuma dizer…») e explica a Neigel que
a história mudou novamente de localização, desta vez para a Rua
Nalewki em Varsóvia, «na época da nossa pequena revolta contra
vocês, com sua licença». 

«Ah!», grita Neigel, estupefacto, e levanta-se, com um dedo a
tremer de raiva apontado ao judeu. «Continuas! Continuas a tentar
lutar contra nós com as tuas armas miseráveis?!» E mais uma vez
somos testemunhas do seu espantoso autodomínio: força-se a sentar-
se, e aperta os dedos à volta de um pescoço invisível: «Sei exatamente
onde queres chegar com os teus disparates», explica Neigel com uma
voz melíflua de dar arrepios. (Wasserman: «Como uma lâmina afiada
na pele de um cabritinho.») «Tu, como todos os apaixonados pelas
palavras e os discursos, pensas que os outros também são tão recetivos
como tu ao seu poder mágico. Acreditas realmente que com palavras



podes fazer guerras e dirigir combates com diversões, raides e
bombardeamentos precisos. Não me interrompas! Agora sou eu que
falo!» Levanta-se de novo, puxa pelo cinto e começa a andar de um
lado para o outro, furioso, no quarto: «Começaste a história na floresta
de Borislav, naquela mina malcheirosa, e quando viste que eu
começava a acreditar em ti, a habituar-me ao local, mudaste-a logo
para outro sítio, para o jardim zoológico! E aí também esperaste que eu
me sentisse mais à vontade, que perdesse a desconfiança, e hop!
Mudaste novamente o cenário! Um ataque surpresa numa frente
inesperada! Varsóvia! A revolta! Ah! Deslocas as tuas estúpidas
personagens como um general as suas tropas. Diriges ações de
guerrilha com palavras! Ataque e recuo! Diversões e incursões! É uma
guerra de nervos! Pergunto a mim próprio para onde me arrastarás
depois de Varsóvia? Para Birkenau? Para o bunker do Führer em
Berlim? Podes crer, Wasserman…» Vai para junto do judeu e diz-lhe
ao ouvido: «… Sinto apenas desprezo pelos teus ridículos esforços.
Tenho piedade de ti. Piedade. Se tivesses uma faca, nem que fosse um
pequeno canivete, seria muito mais convincente e eficaz do que os
milhares de palavras que nos vomitas aqui.» 

Tira um canivete do bolso, abre-o com um movimento nervoso, e
pousa-o na mesa ao lado de Wasserman. «Aqui está. O que vais fazer
com ele?» Wasserman fica calado. Desvia o olhar. Neigel explode:
«Tens aqui o canivete, Wasserman! Um bom canivete afiado. Agora
vou descarregar o meu revólver e ajoelhar-me à tua frente. Não
consigo ver-te. O que vais fazer com ele?» Wasserman olha noutra
direção. Neigel espera mais um minuto, com o rosto voltado para o
chão. Depois levanta-se pesadamente, apanha o canivete e fecha-o. Por
uma razão qualquer, parece derrotado. «O que é que imaginavas,
Wasserman?», pergunta ele calmamente, sem malícia ou rancor, «que
se andasses a saltar com a história de um sítio para outro, eu perderia o
equilíbrio? Pensavas que podias confundir o meu espírito? Oh, és tão
velho e ao mesmo tempo tão infantil, Wasserman, e tão estúpido!
Podíamos fazer algo de maravilhoso juntos. Algo que ninguém jamais
fez. Mas tu teimas em ter comigo essas brincadeiras de judeu, em
destruir com as próprias mãos a tua última história e, acima de tudo,
em perder o último homem no mundo que ainda está disposto a ouvir
os teus disparates, velha curiosidade!» Puxa novamente pelo cinto



como para acentuar as palavras, e senta-se pesadamente na cadeira.
Wasserman reconhece interiormente que o alemão tem razão e que
«Neigel é o meu castigo», mas ao mesmo tempo, sem motivo, enche-
se de orgulho. (« Nu , então, embora eu já estivesse quase deitado por
terra a morder o pó, como se costuma dizer, ou por outras palavras,
embora eu já estivesse perdido, sabia que Esaú nunca antes fora
obrigado a bordar palavras com fios tão finos, e se continuasse, rasgar-
se-ia e transformar-se-ia no próprio fio.») E, com uma voz mais firme,
mas ainda indecisa e reticente, pede perdão a Neigel e propõe-lhe
«com sua autorização» continuar a contar a história mas sem mais
espertezas, se Herr Neigel quiser ter a bondade de esquecer este
incidente menor e voltar ao jardim zoológico. 

Neigel concorda, sem explicação plausível. Não é capaz de
renunciar a ouvir o resto da história, como se precisasse dela para
qualquer coisa. Wasserman faz de conta que ignora o motivo. Sorri
interiormente, com o seu sorriso fino e manhoso, e volta a afirmar que
tem o dever de reencontrar o que ficou esquecido e uma obrigação
com a história, que é «como um ser vivo, que respira. Os pés não
devem vir antes da cabeça». E regressa ao bebé em lágrimas e a Fried,
que passeia com ele ao colo pelo quarto a cantar-lhe ao ouvido na na
na e luli luli , mas nada disto acalma o bebé, que continua a berrar para
dentro do ouvido peludo do doutor, surpreendido por esta violência
totalmente desconhecida para ele. Era como se os berros lhe
descosessem no cérebro os pontos previamente marcados de vigilância
e antigas esperanças há muito petrificadas. 

Não. O bebé não vai aparecer. 
Aqui se acaba a nossa pequena história. 
Porque, de repente, como se se tratasse do agravamento rápido de

uma doença que há muito chocava nos recantos escondidos do corpo,
uma certa pessoa, fulano ou beltrano, ficou paralisada de medo, como
se uma catarata se tivesse espalhado no núcleo da alma. Ao mesmo
tempo, apresentam-se as seguintes reflexões e sensações vagas: 1.
Fulano deixou totalmente de acreditar em ideais e/ou pessoas. 2. Por
consequência, não pode assumir nenhuma responsabilidade, fazer
escolhas e/ou tomar decisões sobre o que quer que seja. Daí que todas
as iniciativas, ações e relações de fulano se reduzam
consideravelmente, bem como a dor que ele possa causar ou que lhe



possa ser causada. 3. Perdeu-se tudo. Por outras palavras, se fulano
alimentar novas esperanças, arrisca-se a ser amargamente desiludido.
Mas ele não alimentou. Naquelas novas condições, a própria esposa
legítima mostrou o seu verdadeiro rosto, e em concordância com uma
certa mulher que um dia tivera relações sexuais com fulano, avisou-o
de que devia abandonar o domicílio conjugal («a casa»; «o ninho
familiar») até «se sentir melhor…», «resolver os seus problemas», etc.
Ela fez isso, claro está, por «amor», «preocupação» e «compreensão». 

Foi exilado (por sua própria vontade) para outra cidade. Um quarto
alugado num sótão (com entrada independente) foi o seu abrigo
durante seis meses. Tinha o cérebro torturado envolvido em nevoeiro.
As páginas ficaram em branco. Fulano já não pertencia a nada, e nada
lhe pertencia. Ao fim da tarde, após dias inteiros de um branco
cintilante, fumavam-se três cigarros debaixo do cinamono na rua
tranquila, ao lado de casa. Uma face cortou-se ao fazer a barba, e a
ferida não cicatrizou. A confusão reinava. Ou, correndo o risco de cair
numa intimidade exagerada, ousaremos dizer que fulano estava
confuso. 

Entre as páginas vazias do caderno escolar no qual a história devia
ser escrita, uma única palavra brilhava durante as noites de insónia:
CUIDADO. Mas cuidado com o quê? E com que fim tinha ele
construído ao longo daqueles anos todos a fortaleza que o cercava? A
mãe e o pai não lhe tinham dito. Limitaram-se a deixar a ordem: tem
cuidado. Para sobreviver. Mais tarde, quando todas as guerras
terminarem, terás tempo de te sentar e pensar calmamente nas
implicações dessa existência que tão encarniçadamente protegeste.
Entretanto, tens de te contentar com o que há. De momento, não
podemos revelar-te mais nada. Houve quem pensasse que a palavra
(«Cuidado») era a única que Wasserman lia no caderno, enquanto
contava a história a Neigel. Outros que era «sobreviver!», mas
aparentemente não era nenhuma destas. No «quarto branco» há meios
mais simples e imediatos para verificar essas coisas: se houver alguma
coisa escrita no papel e tiver de ser avaliada para se saber se é verdade
ou mentira, então uma certa pessoa não está de todo no caminho certo.
Mas se o procedimento for tal que basta que um determinado par de
olhos se feche para que a consciência volte e um reflexo claro apareça
no espelho do olho interno sem ser necessário recorrer a uma



intervenção racional – estão satisfeitas as exigências fisioliterárias um
pouco caprichosas do «quarto branco». 

Fried pousa o bebé aos gritos no tapete. Não sabe o que fazer. Do
alto da sua estatura tem a impressão de estar a ver a sua própria
imagem reduzida, no fundo de um poço. Esta noite, pela primeira vez,
desaperta a gravata e arregaça as mangas. Otto: «Paula e eu nunca o
tínhamos visto assim, quero dizer – tão descuidado. Um verdadeiro
zaniedbany .» Como a cara do bebé está roxa de tanto chorar e suster a
respiração, o doutor ajoelha-se ao lado dele no tapete e abre a pequena
boca com dois dedos, murmurando: «Ah, Otto não viu bem. Tem
quatro dentes.» Pousa a palma da mão comprida e áspera na barriga do
bebé e massaja-a ternamente, como o faz às vezes aos bebés babuínos
quando estes gritam de dor por causa dos gases. Sob a sua mão, o bebé
era, como disse Markus, «como uma folha viçosa a rebentar do tronco
de uma árvore seca». 

Enquanto o massajava docemente, Fried ouviu de súbito… Fried: «
Nu , como hei de dizer, o bebé – quer dizer, de repente ouvi…»
Wasserman: «Um forte borbulhar do traseiro do bebé, ao mesmo
tempo que rolavam sobre o tapete umas pérolas de excremento
esverdeado.» Munine: «Por muito que a descrevas de maneira
elegante, será sempre merda.» Markus: «O nosso bom doutor fez uma
careta perante a vulgaridade do seu visitante e foi a correr buscar um
trapo…» 

Neigel levanta a mão. Nos últimos minutos tomou várias notas no
seu caderno negro. Enquanto ergue a mão esquerda, a direita continua
a escrever. Quer finalmente saber quem é o misterioso senhor Markus,
e o que faz na história. Wasserman esquiva-se. Diz ao alemão que
Markus é farmacêutico, que é muito musical e que, para se entreter,
copia partituras para a ópera de Varsóvia. Interessa-se também muito
por alquimia, mas juntou-se aos meninos de coração de oiro por via de
umas experiências sem relação direta com a pedra filosofal. «Uma
experiência humana sem par, Herr Neigel!», declara Wasserman. «Um
ato de autossacrifício e mortificação por amor de um ideal, mas não
posso revelar mais nada de momento e volto a pedir-lhe uma vez mais
um pouco de paciência.» 

Há que frisar que Fried preferiu rasgar um velho lençol, em vez de
utilizar as fraldas que Paula bordara para o seu Kazik que não chegara



a nascer. Fez o melhor que pôde para pôr as fraldas ao bebé, que se
remexia, berrava e dava pontapés, até que finalmente… Fried: « Do
jasnej cholery! Raios o partam! Em cheio no nariz!» Magoado, com o
lábio a sangrar, o doutor deu um berro furioso que o assustou a si
próprio, e tentou apagar a impressão brincando com o bebé, fazendo-
lhe cócegas, piscando-lhe o olho, e por fim… Markus: «Aleluia, Fried!
Até lhe cantaste uma canção da tua infância!» Fried: «Os carneirinhos
voltam para casa… mé mé mé… saltam por cima das rochas… mé mé
mé, etc…» Otto: «Mas o bebé não parou de berrar, e quem alguma vez
ouviu Fried a cantar perceberá logo porquê», e Fried: «Eu fiquei
sentado ao lado dele no tapete, muito desanimado. Estava sempre a
repetir para mim próprio, coitado do pequenito, que mais pode ele
fazer neste mundo, e o melhor é deixá-lo berrar. E no momento em que
o disse, o que é que aconteceu?» Otto: «O bebé pôs-se a sorrir para o
doutor!» Fried: «A sorrir! A rir, diz antes! A rir às gargalhadas!» 

 
 
Não tem forças. Não tem forças para este bebé, ou para quem quer

que seja. Uma certa pessoa não tem forças para continuar. O autor,
acima mencionado, não tem suficiente vitalidade para si, quanto mais
para insuflar vida a outra criatura, mesmo uma personagem literária.
Está dominado por uma passividade total, no seguimento da qual
foram amadurecendo outras reflexões, como, por exemplo, a
necessidade de estabelecer um novo modo de vida com os outros (ou
fritar omeletes juntos, para não dizer descascar cebolas!). É preciso
voltar atrás umas centenas de passos e recomeçar tudo desde o
princípio; mas, desta vez, há que avançar lentamente para não cometer
os mesmos erros terríveis. É necessário reunir os melhores
especialistas para a investigação vital e prioritária, a análise do homem
até à última célula, a fim de perceber o que é. Vamos achatar tudo o
que é humano, amassá-lo, torná-lo tão fino que todos os indícios se
tornarão evidentes. A marca do fabricante. A combinação secreta do
cofre. O modo de emprego que nos explique de uma vez por todas para
que serve, como utilizá-lo e melhorá-lo. O que fazer quando se estraga
e não consegue corrigir os erros sozinho, e como é que alguém de fora
pode repará-lo. E agora Wasserman está a contar a história a Neigel.
Um judeu que não consegue morrer está a tentar salvar o mundo com a



ajuda dos meninos de coração de oiro. E faz-se o voto ingénuo – que
este esforço inocente possa ganhar a confiança de fulano que,
infelizmente, é incapaz de acreditar ou de conceber a redenção. Sim. O
homem tem de ser desmembrado, e aquilo a que se chama vida tem de
ser dissecada até às mais ínfimas partículas e observada ao
microscópio. A fim de neutralizar cientificamente aquilo a que já não
podemos resistir, como o «assassínio», por exemplo, ou o «amor», até
serem completamente decifrados e não poderem mais causar tais
«dores» ou «angústias». Até serem entendidos. Entretanto, há que
suspender tudo: «amor» e «piedade» e «moral», e não há «justiça»
nem «injustiça», nem «amo» ou «não amo». Não há «escolha» ou
«liberdade», apenas um estado de emergência, três punhos e três
dedos, e tudo o resto não passa de luxo, adequado ao tempo de «paz»,
e a pessoas prontas a «acreditar» no «homem» e no seu «coração» tão
«bom», na sua «missão» «moral» e no «objetivo» da sua «vida»,
«mas» «Wasserman» «traz»-«nos» um «bebé»… Neigel tosse, e
chama a atenção de Wasserman para uma ligeira contradição: o bebé
ainda é novo de mais para rir. Wasserman concorda. Fried também
ficou surpreendido. Lembra-se de que os sorrisos conscientes,
voluntários, começam a surgir nos bebés aos… digamos… «dois ou
três meses». Neigel oferece-se para ajudar: «Karl começou um pouco
mais tarde. É verdade que é um menino mais sério… quanto a Lisa
vimo-la sorrir aos dois meses. É sempre a primeira em tudo. Cristina
diz que, em bebé, era igual.» Wasserman: «A sua memória é fabulosa,
Herr Neigel. Se calhar registou isso tudo numa caderneta especial?»
«O quê? Sim. Quer dizer, foi Cristina, ela é que registou tudo na
caderneta do bebé. Devia ter visto… que bonito que ficou. Como uma
história para crianças. Eu não sei escrever coisas dessas. Quero dizer –
se tivermos outro filho, talvez experimente. Afinal de contas contigo
fiz coisas muito mais complicadas, não é, Wasserman?» 

«Sem dúvida alguma!», responde Wasserman, e continua a contar a
história. O médico, diz ele, decidiu descobrir a causa daqueles sorrisos
e risos precoces. Fez uma pequena experiência científica. Deu uma
gargalhada exagerada em frente do bebé para o fazer rir, mas o
pequeno farejou logo a impostura e fez uma careta. O doutor riu
involuntariamente, um riso verdadeiro, desta vez, e os olhos do bebé
brilharam. Foi tão cómico que Fried riu abertamente. O bebé fez coro



com ele. Markus: «Os sorrisos primordiais procuravam naquele corpo
pequeno a melhor saída, a mais agradável. Primeiro foi o joelho que
tentou sorrir, depois foi o cotovelo, revelando assim um magnífico
sinal de beleza.» Neigel: «Ah… no cotovelo, realmente?» Wasserman,
imediatamente: «Preferia que fosse noutro sítio, Herr Neigel?» Neigel:
«Porque não?… É um bocado estúpido, de facto… mas não poderia
ser no joelho direito? Acima do joelho? Liselote tem um precisamente
nesse sítio. Pensei que…» «Mas é claro que sim, Herr Neigel; veja, já
lá está!» «Obrigado, Herr Wasserman.» 

Os olhos de Wasserman fecham-se com um longo pestanejar de dor
e prazer. Era a primeira vez em anos que um alemão lhe chamava
«Herr». 

O corpo do bebé tremia todo do esforço para encontrar um sítio
onde alojar o seu sorriso. A cara estremecia e corava. Tinha os cabelos
claros cobertos de suor. Fried: «Comecei por pensar que o que ele
precisava era de arrotar, e por isso levantei-o e dei-lhe palmadinhas nas
costas.» Markus: «E o sorriso foi logo parar ao sítio. O marmanjo
escancarou a boca de prazer e, enquanto ria, Fried viu seis dentes
brancos bem implantados nas gengivas cor-de-rosa.» 

Neigel: «Seis? Tinhas dito quatro.» 
 
 
Morte a este bebé. Morte a todos. As energias de uma certa pessoa

estão completamente esgotadas. Restam-lhe apenas algumas poucas
forças para um último espasmo de resistência a Wasserman. Só
enquanto se desenrola a ação de escrever existe um pouco de
«vitalidade». Na ponta dos dedos. Tudo o resto está insensível. Na sua
mão, as páginas escritas parecem uma folha viçosa brotando de um
tronco seco. Mas, pelo menos, foi desvendada a intenção secreta e
maldosa de Wasserman, e desencadeados os planos necessários para a
fazer abortar. A situação ainda se encontra, parcialmente, sob o
controlo do autor. A situação é a seguinte: Wasserman está a dirigir os
seus esforços para fulano, a tentar «provocá-lo» – usando meios
incrivelmente baixos para trazê-lo de novo à «vida». Mas Wasserman
será combatido. Wasserman será submetido a uma guerra feroz! 

 
 



Naquela noite, a cama estreita do quarto alugado de uma cidade
estrangeira albergou um sonho. Neigel foi sonhado como se fosse
fulano ou beltrano. Os dois filhos de Neigel também estavam no sonho
e foram descobertos sem ódio ou aversão. Talvez até com uma certa
ternura. Eram tratados com dedicação e delicadeza por Neigel (que era
fulano ou beltrano). Em consequência do sonho, o sonhador acordou
com o seguinte pensamento: uma certa pessoa foi sonhada como sendo
um nazi, e isso despertou uma ligeira depressão que se dissipou
rapidamente, dado que não tinha a que se agarrar. Ocorreu-lhe um
estranho pensamento, ou seja, que se fala sempre do Pequeno Nazi
Que Existe em Nós (a que chamaremos PNEN), para significar coisas
erradas, óbvias, tais como a crueldade bestial, por exemplo, ou o
racismo de todo o tipo, a xenofobia, o crime. Mas estes são apenas os
sintomas mais superficiais da doença. Diante da mesa de trabalho do
quarto alugado, uma cadeira sofreu a pressão de uma certa carga
ambígua. Uma caneta foi levantada por uma mão e mordiscada pelos
dentes. O quarto alugado onde tiveram lugar as atividades acima
mencionadas situava-se debaixo do telhado e, da janela, podia ver-se o
mar. Oh, mar. Dizem sempre PNEN, e cometem um grande erro.
Adormecem a vigilância e preparam o caminho para a próxima
catástrofe. Sim, estes pensamentos brotaram com uma clareza
espantosa. Uma lucidez perfeita e uma aguda compreensão da situação
foram detetadas, juntamente com a incapacidade de mudar o que já
fora fixado e definido. Na porta aberta do armário brilhava um espelho
quebrado. Viu-se a si próprio aí refletido. Um rosto de pássaro. Olhos
vermelhos e brilhantes. Um corte de lâmina feio debaixo da barba
incipiente. Mas o verdadeiro problema, a doença, é muito mais
profundo. Talvez seja incurável. E se calhar nós somos apenas
micróbios. E quando aqui ou ali se vocifera PNEN contra ele, talvez
isso não passe de um golpe baixo de chantagem, cujo objetivo é chegar
a um consenso geral sobre o que é cómodo e fácil de aceitar? Quer
dizer: combater tudo o que pode ser combatido? Mas então, como agir
adequadamente? Ou talvez seja necessário erradicar tudo e começar
tudo de novo? Teremos força para isso? 

Nessa noite, consideraram-se várias coisas: poderá uma certa
criança (a quem designaremos doravante por Yariv) ser morta por



fulano ou beltrano que funciona igualmente como seu pai? E o que
fazer com a mulher legítima, e a mãe, de fulano? 

Às 4h45 da madrugada vestiram-se calças e uma camisola cinzenta.
A porta que dá para o telhado foi aberta, e o telhado percorrido de um
lado ao outro com um passo rápido. Uma sensação de despertar e de
melhorias foram sentidas por fulano ou beltrano. Entre as antenas e os
painéis solares, viam-se as margens azuis do grande reservatório de
água. Às 4h49 em ponto, tornou-se evidente que aquelas não eram as
perguntas corretas a fazer e, ousaríamos direr, que os erros, regra geral,
estão nas perguntas. Neste ponto, vieram à baila algumas questões que
um certo B. Schulz lhe ensinara a colocar, e tornou-se infelizmente
óbvio que tinha havido demasiado receio em colocá-las. Tinham sido
sempre receadas. Foi igualmente recordado que as questões podiam ser
colocadas de outra maneira: não sob a forma «Será que fulano ou
beltrano vai assassinar X, Y e Z?», mas «Será que vai ressuscitá-los?
Será que vai ressuscitá-los a cada momento?» E finalmente – e esta
talvez seja a questão essencial – «será que o eu de fulano ou beltrano
pode ser ressuscitado com o mesmo fervor, a mesma paixão, o mesmo
amor, a cada momento que passa?» 

E como ainda não foi encontrada resposta para esta pergunta,
colocou-se uma última questão irritante: o que é que se receava e de
quem se fugia? Da morte ou da vida? Da vida real, sem reservas, a
vida no sentido em que… etc. Subitamente fulano correu para a mesa
de trabalho, para escrever. Mas a caneta não escrevia. A tinta não
corria. Fulano ficou apavorado. Ficou coberto de suores frios. A caneta
foi atirada e esmagada contra a mesa como se fosse para acordar
alguém que estava em baixo, do outro lado. Por fim, a tinta correu. 

*** 

Wasserman ainda lá está. Está sempre ali, em frente de Neigel A
descrever a confusão e a hesitação do doutor que não ousa registar o
bebé no seu bloco (o mesmo que usa há anos para os animais do zoo e
os operários), porque ele ainda não tem nome, e Fried: «Não me
compete a mim dar nomes aos doentes, não achas?» 

Fried escreve o seguinte: «Bebé anónimo. Trazido por Otto Brieg no
dia 4/5/43 às 20h05, embrulhado num cobertor de lã. Não há indícios



dos pais. Sexo – masculino. Comprimento do corpo: impossível de
medir devido à resistência. Estimativa: 51 cm. Diâmetro do crânio:
idem . Estimativa: 34 cm. Peso: idem . Estimativa: 3 kg. Às 20h20 Otto
Brieg viu dois dentes no maxilar inferior. Às 21h20, eu próprio (A. F.)
vi dois outros dentes no maxilar superior. Após cerca de dois minutos,
vi mais dois no maxilar inferior. Ao todo: seis dentes.» Como o bebé
não interrompeu mais a conclusão da descrição científica, Fried
recompensou-o generosamente e escreveu: «21h20. O bebé está muito
desperto, e até se ri.» Fried: «Estava eu ali a escrever sem lhe prestar
atenção, até que ele se mexeu no tapete, caiu ou coisa no género, olhei
para ele e vi – ah! Estava deitado de barriga para baixo! Coitadinho.
Virei-o logo de costas, olhei e, quer acredites quer não, ele voltou-se
outra vez sobre a barriga!» 

Fried abominava as fraudes e os enganos, e estavam constantemente
a tentar enganá-lo. Pobre Fried! Vivia constantemente com a sensação
de que alguém, algures, aproveitaria o menor momento de distração da
sua parte para mudar radicalmente o cenário do mundo. Rangendo os
dentes contra as mentiras e a corrupção enraizadas no mundo e nas
suas criaturas, Fried agarrava-se com unhas e dentes à sua honestidade.
Markus: «Quanto mais o mundo o enganava e o seduzia com
ilusionismos e feitiçarias…» Harutian: «E com as malas de fundos
duplos, as portas ocultas, os bolsos dissimulados nas pregas da
roupa…», mais o doutor teimava em reforçar a sua fé, cheia de ódio e
humilhação, na lógica necessária das coisas, e na existência, neste
mundo que é o nosso, de uma verdadeira ordem, clara e simples, que
forçosamente se há de revelar um dia, ainda que seja na vida de uma só
pessoa. 

Neigel levanta a mão. «Aqui enganas-te», diz ele a Anshel
Wasserman, «há sempre uma explicação lógica.» Wasserman parece
discordar. Neigel dispõe-se a explicar: «Mesmo aquilo que
inicialmente não parece natural acaba por ter uma explicação lógica.»
E Wasserman: «Herr Neigel, o papel e missão da lógica neste mundo é
o de dividir as coisas e as pessoas por categorias e ligá-las umas às
outras, de tal forma que cada uma encontre o seu par. Mas as coisas em
si», diz ele com tristeza, «as coisas em si são totalmente desprovidas
de lógica! E as pessoas também. Sim, de facto. Uma mistura de
fermentos de desejos e angústias, ai, o mundo é muito lindo, mas onde



está a lógica? Só no que divide e liga homens e coisas. Sim. Lógico é,
por exemplo, o vosso maravilhoso programa de deportações de todas
as regiões da Europa. Para o matadouro. Lógicos são os carris de ferro
que se estendem através do mundo, e as carruagens que nunca
desesperam nas estações. Lógico, Herr Neigel, é o fio invisível que
anima a mão do funcionário consciencioso cuja assinatura garante à
locomotiva a sua ração diária de combustível, e o maquinista que a
conduz através dos carris e, se quiser, lógico é ainda o que une estes
dois homens e os impede de encontrarem o chefe de estação corrupto,
o melhor dos homens que, em troca de uma bolsa cheia de dinheiro
que lhe passámos disfarçadamente através da janela do compartimento
do comboio, trouxe um cantil de água para a minha filha que
desmaiara. Ele também agiu de acordo com a lógica que estava na base
da situação, só que essa lógica, senhor, liga coisas desprovidas de
lógica. A crueldade e a caridade. Os seres humanos. A vida da minha
filha e a sua morte… 

Ao ouvir pela primeira vez falar da morte da filha de Wasserman,
Neigel prefere ignorá-la. Ou talvez não tenha o ânimo necessário para
encarar a notícia. Limita-se a baixar os olhos com o seu repugnante
«humf», indicando assim, ao que parece, que Wasserman pode
continuar. Wasserman olha para ele demoradamente com amargura e
dor e depois reveste a expressão mais próxima do ódio que eu jamais
vi. A seguir baixa a cabeça e continua. 

Markus: «A honestidade e a desilusão estavam de tal modo
entrelaçadas no nosso Fried que se transformaram em nós dolorosos na
garganta e no estômago, e Paula dizia que, ao infligir-se a si próprio
aquela tortura estranha, Fried causava tanto mal como uma mentira ou
uma fraude.» Paula: «Não consigo entender porque é que toda a gente
está sempre a tentar enganar o meu Friedczek, que é tão inteligente e
cuidadoso e desconfiado de todos, enquanto a mim, que sou tão parva
que até acredito em gatos, me deixam em paz.» Harutian: «Mas, há
que acrescentar em defesa do nosso doutor, que, quando chegou o
momento de escolher entre a lógica e a mentira piedosa, ele escolheu a
mentira. E a esperança. Apreciei-o muito, Fried.» Fried: «Ah, tu! O rei
da camuflagem!» Markus: «Sim, é isso. E foi com um amor
completamente irracional, Fried, com um verdadeiro amor da
camuflagem, que pudeste acreditar na criança que Paula queria ter.»



Fried: «E sofri. Nenhum de vós sabe nem saberá jamais o quanto sofri.
Nunca mais permitirei a mim próprio sofrer tanto.» Otto: «Não, Fried?
Tens a certeza?» E Munine: «Aí, vocês os dois! Parem lá com isso! O
bebé virou-se outra vez!» Fried: « Psia krew! » 

Baixou-se, virou o bebé de costas com agressividade, e gritou: «É
assim que um bebé da tua idade tem de estar deitado, assim!» E
afastou-se um pouco, com uma expressão severa, as sobrancelhas
franzidas, mas o bebé, o nosso bebé… 

«Virou-se outra vez?», pergunta Neigel. Wasserman: «Virou-se,
pois! E o pobre Fried…» Neigel: «Deu um grito de medo, e correu
para o virar novamente de costas!» «E o bebé virou-se outra vez!»
«Mais uma vez! E mais outra vez!» 

Uma suspeita súbita levou o doutor-águia a levantar o bebé do
tapete e a elevá-lo silenciosamente até à luz. «O bebé ria de prazer,
Herr Neigel, e dentro da boca brilhavam, oi …» Neigel: «Um
momento! Quatro, seis, oito dentes?» Wasserman: «Precisamente!»
Neigel: «Escuta! Ainda não tenho a certeza de que me agrada muito,
mas agora já começo a entrever uma verdadeira história!» E escreve
uma ou duas palavras no bloco. 

Fried folheia rapidamente a enciclopédia alemã de medicina, que
adquirira há cinquenta anos, no tempo em que era estudante em
Berlim. As páginas libertam pó e Fried desata a tossir. A estranha
erupção que lhe apareceu de manhã na barriga faz-lhe comichão, mas
ele não liga. O enjeitado rasteja aos seus pés, explorando com
curiosidade o tapete florido. Os seus movimentos, de início
desajeitados, são agora mais coordenados. Fried: «Aos quatro meses
aparecem os primeiros dentes… Aos oito meses o bebé já tem por
vezes oito dentes… Aos três meses, o bebé precoce começa a tentar
voltar-se de costas… Pois bem, olhei para o chão e, acreditem ou não,
vi que este já estava a tentar sentar-se, ainda só tinha algumas horas,
quando muito umas duas, acho, e a enciclopédia diz: “aos quatro
meses controlará os músculos do pescoço de forma a manter a cabeça
direita. Aos seis meses conseguirá sentar-se com algum esforço…”» 

Fried praguejava de medo e limpou as lentes embaciadas. O bebé
estava sentado e examinava atentamente os dedinhos gordos dos pés.
O doutor sentiu um consolo momentâneo ao ver que a cabeça do bebé
tombava de vez em quando para a frente. 



O bebé teve fome e recomeçou a chorar. Fried pensou com uma
lógica maliciosa que, se o convidado já sabia sentar-se sozinho,
também não precisava de ser alimentado a biberão ou à colher. Por
isso, deitou um pouco do leite especial de Harutian num copo de
plástico, pô-lo nas mãos dele e mostrou-lhe como bebê-lo. Num abrir e
fechar de olhos o bebé já sabia beber sozinho. 

Acabou de beber. Sem pensar, o doutor perguntou-lhe se queria
mais, e o bebé, imitando o som agradável, disse «Mais?». Fried, que se
fechara em si mesmo como última defesa contra o espanto, disse para
si próprio, como se estivesse a registar no diário: «Começou a falar.»
Trouxe da cozinha uma fatia de pão que o bebé devorou rapidamente
ao mesmo tempo que tentava erguer-se e pôr-se de pé. 

 
 
Não. Agora é possível formulá-lo. O PNEN é apesar de tudo menos

perigoso do que a doença que está na raiz da nossa natureza e que nós
propagamos com cada um dos nossos movimentos. Os nazis
limitaram-se a definir-lhe as grandes linhas, a dar-lhe um nome e uma
língua, um exército, e trabalhadores, templos e vítimas. Puseram-na
em ação e, em certa medida, deram-lhe o flanco. Afrouxaram o
controlo e deixaram-se cair nela molemente. Porque é óbvio que nunca
se começa a fazer mal, apenas se continua. Eis o que me diz
Wasserman, que nunca desespera. Mas para lutarmos contra a nossa
natureza precisamos de força. E de um objetivo. Mas os nossos
objetivos e ideais são tão miseráveis! Não são dignos de lutarmos por
eles. Para quê? Para nos tornarmos seres humanos, como diz
Wasserman? Só isso? Lutar constantemente para isso? Sofrer tanto?
Digamo-lo abertamente: Wasserman está muito errado. A humanidade
protege-se dessas tentativas estéreis. A natureza é sábia e adapta as
suas criaturas às condições de vida preestabelecidas. É o processo
existencial darwiniano: sobrevivem os que conseguem defender-se
inteligentemente. Sim, minha querida senhora: com inteligência! 

E tendo dito isto, o silêncio cai, espalha-se uma vaga inquietação, e
– que estranho! – uma mão move-se espontaneamente para escrever as
linhas seguintes, uma espécie de homenagem reacionária e anacrónica
de fulano ou beltrano ao passado esquecido, quatro ou cinco linhas
destinadas a pôr um ponto final na «velha história», ou nos



pergaminhos para arquivar. Eis o que se escreveu: «Eu estive
profundamente mergulhado lá dentro quase desde o momento em que
nasci, desde o momento em que comecei a desesperar e a relacionar-
me com as pessoas como uma evidência, quando deixei de procurar
inventar uma língua especial para eles, e novos nomes para cada coisa.
A partir do momento em que deixei de poder dizer “eu” sem ouvir
ecoar o som oco do “nós”. E quando resolvi fazer algo para me
proteger do sofrimento dos outros. E a partir do momento em que
recusei mutilar-me, arrancar as pestanas para ver tudo.» 

Estas foram as linhas que fulano escreveu antes que as forças o
abandonassem. Conseguiu dizer aquelas bonitas palavras para si, mas
já não sentiu nelas o sal da vida. Ficara farto daquela guerra. Fartara-se
da guerra. Não tinha por quem lutar. Por si próprio seria desperdício.
Já estava morto. Já estava pronto para a vida. 

*** 

Levantei-me e quis abandonar o «quarto branco». Não havia lá nada
mais para mim. Esquecera a língua que lá falavam. Mas não consegui
encontrar a porta. Quer dizer, andei ao longo das paredes, às
apalpadelas, e não havia porta. Eram completamente lisas. Mas devia
necessariamente haver uma porta! 

Anshel Wasserman entra e para diante de mim. Como dantes.
Curvado, com a pele amarela e flácida. Quer mostrar-me a saída.
Conhece o caminho. Passou a vida perdido nesta floresta, a semear
palavras como se fossem pedrinhas, para poder encontrar o caminho de
regresso. É o homem das histórias para crianças, Anshel Wasserman
Scheherazade. 

«Avô?» 
«Escreve sobre o bebé, Shloïmele, sobre a sua vida tão animada.» 
«Quero sair daqui. O “quarto branco” mete-me medo.» 
«O mundo inteiro é um quarto branco. Anda, vem comigo.» 
«Tenho medo.» 
«Eu também. Escreve a história do bebé, Shloïmele.» 
«Não!!!» 
Gritei e sacudi de cima de mim a sua mão doce e quente, onde a

história jorrava incessantemente. Atirei-me às paredes lisas, às páginas



do caderno, ao espelho, à minha alma… Não havia saída. Estava tudo
bloqueado. 

«Escreve, por favor», disse Anshel Wasserman pacientemente, com
doçura. «Senta-te e escreve. Não tens outro remédio. Porque tu és
como eu, a tua vida é a história. É a única coisa que existe para ti.
Portanto, agora escreve, se faz favor.» 

Bom. Seja. O bebé. Tenho de lutar contra ele. Contra ele e contra
quem o trouxe. Para isso ainda me restam algumas forças. Não muitas,
é verdade, mas quem ousar magoar-me pagará com a própria vida. Ou
seja, com a história dele. Toma cuidado, Anshel Wasserman, a tua
história passou a estar em perigo! Nem os laços que nos unem me
inspirarão piedade, pois em tempo de guerra não há piedade, e eu
declarei-vos guerra a ti e à tua história. 

 
 
Fried fez cálculos. Tinha-se-lhe tornado claro que em cada quatro ou

cinco minutos a criança se desenvolvia a um ritmo equivalente a três
meses da vida de uma criança normal. Isso significava que em meia
hora o bebé teria um ano e meio. Fried lembrou-se que ele só começou
a respirar a um ritmo muito rápido quando a borboleta branca
esvoaçou na Sala da Amizade. Quer dizer que o seu tempo especial só
deveria ser contado a partir desse momento, cerca das nove horas.
(«Cerca de??!» O doutor estremeceu ao compreender a importância
que cada segundo tinha a partir de agora.) Wasserman: «A mão
esquerda do doutor arranhou vigorosamente a erupção que brotara de
manhã na sua barriga, acima do umbigo. Organizou os seus
pensamentos: «daqui a uma hora, o marmanjo já teria três anos!»
Fried: « Boże mój! Meu Deus! Não é possível! Tenho de verificar de
novo!» 

E tornou a verificar friamente. O cálculo estava certo. Fried mordeu
os dedos e tentou lembrar-se. Fried: «Wersus? Wreblov? Qual era o
nome?… Wasserman: «Folheou rapidamente as páginas da sua fiel
enciclopédia, através das centenas de fragmentos cristalizados de
destruição e ruína, as epidemias e enfermidades e os defeitos da alma e
do corpo, que Deus nos livre, e finalmente deteve-se, sem poder
respirar e a arfar como um cão, no termo que…» Fried: «Werner, a
síndroma de Werner. Um processo de envelhecimento acelerado… a



partir dos três anos… uma deterioração de todos os sistemas…
esclerose precoce… depressão nervosa… morte rápida, acompanhada
de sofrimento… [V. Gerontismo ]» 

Neigel endireitou-se. A expressão do rosto é severa, está
ligeiramente pálido. Quem poderia imaginar que ele levaria a história
tão a sério? Ou talvez haja algo que nós ainda não sabemos? «Por
favor, Herr Wasserman. Não.» Di-lo com uma voz calma: «Não toque
na criança.» Mas Wasserman, que escuta as palavras como se já as
tivesse ouvido antes, há muito tempo, prossegue: «E, adivinhando o
que se ia passar, o doutor partiu, com o coração desfeito, para a terra
de desolação a que o livro se referia, para…» Fried: « Gerontismo .
Forma infantil da síndroma de Werner [v.], processo de
envelhecimento muito rápido que começa com a idade de três anos…
Só foram observados raros casos na história da medecina… O
desenvolvimento é progressivamente travado a partir da idade de três
anos, e começam então a aparecer sinais de degenerescência, atraso e
depressão… 

Neigel: « Bitte , Herr Wasserman, escute um segundo!» E Fried:
«Valha-me Deus!» 

Porque o bebé já estava de pé a sorrir muito feliz para Fried. Uma
onda de piedade submergiu Fried e afundou instantaneamente a
armada de ferro que navegava no seu coração. Apontou com um dedo
para o peito e disse com uma voz forte: «Papá.» 

O bebé repetiu: «Papá.» 
Markus: «Para o nosso caro Fried, foi como se tivesse sido picado

no peito pelo alfinete da medalha de mérito. Hesitou um momento, e
depois… maldizendo a partida que a vida lhe estava a pregar – disse:
“És Kazik.” E o bebé repetiu o nome. Uma vez e outra, e outra ainda,
saboreando o novo nome. Kazik.» 

Fried sentiu uma enorme vontade de o proteger, de brandir a sua
espada em volta do corpo franzino, sem defesa, para que a doença não
se aproximasse. Mas era tarde de mais, a doença já germinava nele
com toda a sua força grotesca. Neigel não para de acenar a cabeça em
sinal de desacordo. Wasserman nem sequer se digna olhar para ele.
Está convencido de que a oposição de Neigel tem uma relação direta
com o facto de que o bebé tem um encantador sinal de beleza no
joelho direito. Neigel dá um murro na mesa e grita, basta com essa



história mórbida, mas Wasserman não obedece. Fica furioso. Grita que
não pode continuar porque estão sempre a intervir na história. Pela
primeira vez, perde de tal maneira as estribeiras, que levanta o braço
para Neigel, e esse gesto choca-me, porque me lembro exatamente de
quando o vi fazer aquilo pela primeira vez: foi há mais de vinte anos,
na cozinha dos meus pais, em Beit Mazmil. Nessa altura, o alemão
também tentou intervir, e o avô pôs-se a agitar uma perna de galinha
no nariz dele e a gritar. Mas nessa época eu ainda queria que o avô
vencesse. «Não toque nessa criança!», grita Neigel com o rosto
vermelho, e Wasserman olha para ele com uma expressão sombria,
terrível, pesando cada palavra: «Há coisas que é melhor não me dizer,
Herr Neigel. A minha vida já é bastante amarga sem o senhor. A
criança vai viver ou morrer, Deus nos livre, de acordo com as
exigências da narrativa. Assim foi decidido e assim será.» 

Wasserman sabe muito bem que fica ridículo quando se zanga. Ele
próprio reconhece que «há pessoas a quem a cólera não assenta bem».
Mas, desta vez, há algo nele que convence Neigel, que desvia os olhos
e espera o seguimento da história, de caneta em punho. 

… Fried respirou profundamente. A vida apanhara a luva que ele lhe
atirava todas as manhãs. Não havia outra explicação. Só que escolhera
um campo de batalha imprevisto. Através do corpo da criança iriam
ser-lhe infligidos sofrimentos como nunca conhecera antes.
Wasserman: «Ai, Fried, devias ter previsto que essa seria a resposta da
vida ao teu desafio, a partir do momento em que traçaste a primeira
linha no pó.» Fried: «Não te preocupes comigo. O velho Fried ainda
tem um ou dois truques na manga.» Inesperadamente Neigel grita,
provocando abertamente Wasserman: «Hurra, Fried! Na guerra como
na guerra!» Markus: «Durante um momento, o nosso Fried foi
possuído por uma loucura guerreira tal, que por pouco não se erguia
nas patas traseiras e relinchava. Mas compreendeu depressa que tinha
poucas hipóteses e o coração encheu-se-lhe de tristeza.» 

Verificou de novo os cálculos, a fim de resistir à segunda vaga de
terror que já o começava a devorar. Devia certamente haver um erro
algures. Talvez não se tratasse de gerontismo na sua forma mais grave.
Talvez fosse apenas um desenvolvimento muito rápido, que em breve
abrandaria até ficar normal. Sim. Fried fez um cálculo de cabeça,
mexendo os lábios grossos e exangues. Depois escreveu alguns



algarismos e examinou-os. A comichão no ventre acentuou-se e ele
arranhou furiosamente a estúpida erupção. 

Atacou o papel pela última vez, a espumar de raiva. Passado um
momento esfriou e empalideceu. Perdera a pequena esperança de que,
apesar de tudo e devido à longa intimidade que havia entre eles, a vida
lhe manifestasse alguma misericórdia. Cheirou distraidamente os
dedos. De onde vinha aquele cheiro fresco a rosmaninho? Apertou os
dentes e olhou para a página. Por baixo da última linha, estavam
inscritos dois algarismos. 

Wasserman para de ler. Os olhos de Neigel estão presos aos seus
lábios. Os de Wasserman fixam o caderno vazio. Durante segundos
brilhou-lhe no olhar uma expressão terrível de amor selvagem, como a
de um animal a defender as crias. E embora não seja um leão ou uma
pantera, mas antes um coelho ou um carneiro zangado, a expressão
selvagem e de amor não diminui em nada. Nesse momento, podia ter
deitado uma olhadela ao seu caderno e ver finalmente a palavra escrita
nas páginas em branco, mas tive medo. Wasserman acena com a
cabeça diante da única palavra, respira profundamente e faz sinal de
que quer continuar. 

«Espere um momento, se faz favor, Herr Wasserman – deixe-me
tentar convencê-lo… não é possível…» Mas Fried, obstinadamente,
ignorando cruelmente a súplica de Neigel: «E assim, se o bebé
continuar a desenvolver-se a este ritmo, terminará o ciclo de vida
médio de uma pessoa em VINTE E QUATRO HORAS. Sim.» 

Neigel fica calado, a ferver de raiva e amargura. Mas mesmo nesse
momento, alguém dentro dele fica preso à magia da fórmula biológica
VINTE E QUATRO HORAS. Começa a dizer alguma coisa, mas
contém-se. Passam alguns segundos. Neigel acalma-se. Já sei o que
tenho de fazer. Não tenho escolha. Pobre Wasserman. Mas eu também
tenho uma história que me escreve e tenho de segui-la até onde ela me
levar. Talvez o meu caminho seja o bom. 

«Essa tua história», diz Neigel amargamente, «não sei o que pensar
dela.» Wasserman, com um imenso alívio: «Há de acabar por aceitá-la,
Herr Neigel.» E Neigel: «Ah, tu dás cabo de uma boa história com as
tuas ideias estranhas. Vinte e quatro horas, realmente!» E Wasserman:
«Serão vinte e quatro horas maravilhosas, juro!» Então, vira-se para



mim e diz: « Nu , apanhei-o… o que tens, Shloïmele? A tua expressão
mudou! Mas… 

O bebé avançava cuidadosamente sobre o tapete com os braços
levantados e os olhos brilhantes de felicidade e triunfo. Quando
chegou ao pé de Fried parou, olhou para ele com uma expressão
radiosa: «Pa-pá», disse ao doutor em lágrimas, «Pa-pá». 
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AO LEITOR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nas páginas seguintes, encontrará o leitor uma tentativa única no

género para reunir numa enciclopédia a maioria dos acontecimentos da
vida de um homem, bem como o seu funcionamento psicossomático,
as relações com o que o rodeia, os seus desejos, paixões, sonhos, etc.
Estes aspetos, normalmente «refratários» à análise, acabaram por
revelar a sua outra face, desconhecida, e por se submeter
incondicionalmente às exigências objetivas de uma investigação séria,
ao serem introduzidos no quadro rigoroso e seguro de uma
classificação aparentemente arbitrária. Talvez seja precisamente essa
arbitrariedade – i. e., a classificação por ordem alfabética – que
transformou essas figuras evasivas e ambíguas num material de estudo
cómodo e eficaz, e permitiu pôr em evidência a simplicidade dos
mecanismos de base que movem todos os membros da espécie
humana. 

2. Assim, as páginas seguintes darão ao leitor a narrativa – tão
completa quanto possível – da vida de Kazik, herói da história de
Anshel Wasserman, tal como foi contada ao Obersturmbannführer
Neigel num campo de extermínio nazi situado em território polaco, em
1943. 

3. Nem sempre foi possível separar totalmente os acontecimentos da
vida de Kazik das circunstâncias em que foram contados, e daí que o



leitor possa achar que Neigel, Wasserman, bem como certos elementos
da sua biografia, deixaram marcas aqui ou ali nas páginas deste
volume. O leitor é naturalmente livre de prescindir da sua leitura. 

4. A fim de preservar a autenticidade das personagens que
influenciaram a vida do objeto desta investigação (Kazik), serão
reproduzidos os seus monólogos e fragmentos de conversa. Este
processo põe obviamente em causa a objetividade académica do
empreendimento no seu todo, tornando-o mais «popular», o que de
momento é provavelmente inevitável. Envidaremos todos os esforços
para corrigir isto nas edições ulteriores da enciclopédia. 

5. No sentido de evitar, tanto quanto possível, a tensão literária, e
impedir que a atenção seja desviada do essencial, serão suprimidas
todas as informações supérfluas suscetíveis de criar essa tensão, essa
ilusão desnecessária de que na raiz das coisas existe, por assim dizer,
uma finalidade, para a qual a «vida» supostamente corre. Em
consequência, informamos desde já o leitor que Kazik morreu às
18h27, vinte e uma horas e vinte e sete minutos após ter sido trazido ao
jardim zoológico, recém-nascido. Tinha sessenta e quatro anos – de
acordo com a sua cronologia específica, quando se suicidou. E óbvio
que o facto de Kazik ter vivido uma vida inteira num espaço de tempo
tão curto, justifica e motiva este modesto empreendimento científico,
oferecendo uma ocasião única de redigir uma enciclopédia sobre a
vida de um só homem, do nascimento à morte. 

6. À luz do que foi dito no parágrafo 5, o leitor é livre de ler as
entradas da enciclopédia segundo a ordem que mais lhe convier, de
passar adiante ou de voltar atrás; queremos, todavia, agradecer
antecipadamente o leitor disciplinado que seguir a via real e segura da
ordem alfabética hebraica. 

7. O profundo sentido de responsabilidade perante os factos levou a
redação da enciclopédia a incluir aqui algumas entradas que espelham
as opiniões de Anshel Wasserman. Noutras, é possível detetar os
vestígios de uma luta tenaz entre a redação e Wasserman, até uma das
partes vencer e impor o seu ponto de vista. Desnecessário será dizer
que a inclusão dessas passagens não significa minimamente que a
redação reconheça os factos, ou que subscreva as ditas opiniões. O
leitor sensato julgará por si. 

Para concluir, algumas observações pessoais: 



A redação está consciente de que a ideia que está na base da
enciclopédia poderá dissuadir alguns leitores. A redação conhece bem
esses descontentes, esses heréticos para quem nada é sagrado! 

Por exemplo – tenho de vos contar esta coisa que quase me pôs
louco! A primeira vez que falei a Ayala da minha ideia, sabem o que
ela fez? Riu. A sério, desatou a rir nas minhas barbas. Bom, ao
princípio fiquei magoado, mas depois percebi o que se estava a passar:
Ayala continuava a rir, a rir, mas era sem prazer, com uma expressão
concentrada, e talvez até um pouco assustada. Estava ali à minha frente
a rir, por espírito de contradição, como se tivesse feito uma jura. O seu
riso era estranho, quase assustador, a ondular e a esvoaçar como um
bando de pássaros coloridos e alegres, como as ondas do mar, como…
Ah! Compreendi logo que tinha de pôr um termo àquilo tudo,
imediatamente e para sempre, pois o engano não tem limites, e com
uma voz fria e dura disse: 

EN-CI-CLO-PÉ-DIA! E então aconteceu: Ayala calou-se. Durante
um instante os seus olhos ainda cintilaram de fúria, logo substituída
pelo espanto. Recuou, extinguiu-se, desintegrou-se como se lhe tivesse
caído em cima um raio mortal, em suma, precisamente o que
acontecera à tia de Bruno, Retycja, junto da caixa de correio da Praça
da Trindade. Desapareceu sem deixar rasto. A vitória da redação era
completa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amor 23  
[V. Sexo ] 
 
 
Masturbação 
Prática destinada à auto satisfação sexual. 
1. Kazik começou a utilizar esta prática a seguir ao episódio infeliz

com Hannah Zeitrin [v.], que ocorreu às 6h30 da manhã, quando –
segundo a sua cronologia especial – tinha aproximadamente vinte e
oito anos e meio. Antes do episódio com a senhora Zeitrin, já «se
tocara lá em baixo», como disse Fried, um pouco embaraçado, mas
desde então adicionara-lhe uma dimensão de entusiasmo aberto e de
desespero. Masturbava-se sem descanso: os meninos de coração de
oiro faziam o possível por ignorá-lo, mas em vão: da extremidade do
seu pequeno pénis esguichavam jatos que explodiam como fogo de
artifício ao entrar em contacto com a abóbada negra do céu e
congelavam em formas coloridas de animais e figuras humanas,
invariavelmente imperfeitas e esquemáticas; os espermatozóides –
cheios de vida e cor – atravessavam o espaço tenebroso, onde as
vibrações da sua cauda fina deixavam um rasto de pássaros e de



peixes, de bebés e de velhos decrépitos que cintilavam durante um
instante e depois se apagavam, imediatamente engolidos pela
escuridão, não deixando outro vestígio além de um vago sentimento de
angústia. Durante um breve espaço de tempo, os membros do bando
alimentaram a esperança de que as visões de Kazik lhes fariam ver um
mundo melhor, mais colorido e vivo do que aquele em que eles eram
obrigados a viver, mas constataram rapidamente que elas também
estavam contaminadas pelos infortúnios da realidade que lhes era
conhecida. Não ofereciam nada de novo, nem amor, apenas aquele
desejo que as gerara, e mesmo isso ia diminuindo de dia para dia, até
ficar apenas o movimento de fricção compulsivo, o sentimento de
perda e de vazio, uma vaga angústia que se esvaía logo. Kazik também
se apercebia disto tudo, naturalmente. Mas não podia parar. E isso
humilhava-o. 

2. Os traços característicos da masturbação de Yedidia Munine
tornaram-se a sua arte. 

[V. Munine ; e também: Coração , a ressurreição dos meninos de…
de oiro] 

 
 
Responsabilidade 
Sentido do dever. 
No auge da disputa entre Wasserman e Neigel sobre a questão de

saber se os assassínios cometidos por Neigel no campo podiam ser
considerados «crimes», Neigel afirmou que não era pessoalmente
responsável pelo que se estava a passar e que apenas cumpria ordens
da «grande máquina», acrescentando que «o extermínio dos judeus
continuaria mesmo se um indivíduo, por exemplo, eu, decidisse deixar
de participar nele». Wasserman: «Mas isso é precisamente o fundo da
questão! E, se Vossa Excelência me permite, que comparação podemos
fazer? Com o que se passa entre um homem e uma mulher. Pois, se
outro homem amasse a sua mulher, com o seu perdão, nu , como hei de
dizer… pois bem, a espécie humana seguiria o seu destino neste
mundo… Que importa, diria a mãe natureza, que seja ele ou outro a
assegurar a cadeia, desde que a marcha da grande máquina da
existência não seja interrompida, não é?» Neigel: «Humf. Sim. Claro.
Porque não temos controlo sobre as grandes coisas, não é?»



Wasserman: «Precisamente. Está tudo previsto e escassa é a liberdade
que nos é dada!» Neigel: «Mas então porque é que estás sempre a falar
de responsabilidade, se não é essa a questão?» Wasserman: «Talvez
porque a liberdade seja precisamente isso, Herr Neigel. É o único
protesto que um cobarde como eu é capaz de formular.» Neigel: «Ah!
Uma ilusão de protesto.» Wasserman: «Que remédio temos nós?» 

[V. Escolha ] 
 
 
Arte 
Expressão da criatividade humana, cujos objetivos estéticos e

práticos se realizam de acordo com normas e técnicas que requerem
competência e prática. 

Ao longo da sua breve existência, Kazik viveu num meio criativo [v.
Criação ]. De facto, as únicas pessoas que conheceu na sua vida foram
os artistas reunidos por Otto Brieg [v.]. Não é pois de espantar que ele
tenha procurado na arte um meio de expressão adequado para as suas
depressões, impulsos e angústias. Primeiro como Pintor [v.], e mais
tarde, involuntariamente, como Caricaturista [v.]. Constatou que nem
sequer a arte traz salvação; e que, no melhor dos casos, apenas
aumenta as aspirações dos humanos e intensifica o seu desejo sem
nunca conseguir satisfazê-lo, e que, de facto, é a própria liberdade que
priva o artista das ilusões reconfortantes e o leva a tomar consciência
dos limites da esperança. 

[V. também Masturbação ] 
 
 
Artistas 
Pessoas que expressam a criatividade do homem, com vista a

objetivos estéticos e práticos. 
Os únicos artistas que Kazik conheceu foram os que Otto Brieg [v.]

reuniu no jardim zoológico de Varsóvia, «o zoo», entre 1939 e 1943.
Ou seja: Paula Brieg, irmã de Otto, cuja arte era um protesto contra a
estreiteza de horizontes e a crueldade da natureza; Ilya Ginzburg [v.],
que procurava a verdade; Harutian [v.], que lutava contra a tirania dos
órgãos dos sentidos; Malkiel Zeidman [v.], artista das fronteiras da



personalidade; Yedidia Munine [v.], o grande orgasmólogo, advogado
da transcendência humana, explorador da felicidade, amante da
imanência de Deus; Aharon Markus [v. Sentimentos ], que dedicou
toda a sua vida ao alargamento do campo dos sentimentos humanos;
Serguei [v.], inventor do grito, ladrão do tempo. Albert Fried [v.
Biografia ], médico: no princípio, ficou despeitado com Otto por ele
ter reunido «aqueles doidos imundos», em vez de uma mão-de-obra
útil e de confiança. Mas, mais tarde, quando Paula ficou grávida da
criança imaginária, Fried fechou os olhos e quis acreditar. Foi então
que recebeu o título de «artista». 

Otto chamava também aos seus artistas «combatentes» e « partisans
». 

 
 
Revólver 
Arma ligeira, de cano curto. 
1. Arma com a qual Neigel se matou no regresso de uma licença

passada com a família em Munique. 
2. Arma com a qual Paula Brieg matou o leão César durante o cerco

de Varsóvia em 1939. Nessa época, todos os empregados permanentes
do zoo tinham sido mobilizados, e o próprio zoo quase totalmente
destruído pelos bombardeamentos intensivos. Os animais esfomeados
erravam pelos caminhos e, de acordo com o testemunho do diário de
Fried [v. Diário ], houve muitos casos de carnificina. Num único dia (3
de Outubro de 1939) setenta e quatro animais do zoo morreram sob as
bombas. Entre eles havia uma leoa e um tigre fêmea chegados de
Rangum dois meses antes, bem como duas zebras «Grant» bastante
raras. O leão César recusou comer as carcaças dos animais mortos.
Fried já o previra: de acordo com a literatura especializada que
conhecia, os leões comem exclusivamente cadáveres de macacos, e
nenhum macaco morrera sob as bombas. Daí que Otto e Fried tivessem
decidido matar todas as semanas um macaco para manter o leão vivo.
Paula: «É claro que me opus. Não queria Porcarias [v.] daquelas aqui,
no nosso jardim zoológico. Com que direito, digam-me lá vocês os
dois, com que direito?» De acordo com a descrição de Fried no diário,
César arrastava-se tristemente, e as costelas salientes eram visíveis ao
longe. Fried explicou a Paula que um leão era mais caro do que



cinquenta macacos, mas Paula, como mulher que era, disse: «Mesmo
que fossem um milhão!» Fried: «Mas há apenas um leão e setenta
macacos, vê lá se tens um bocadinho mais de lógica, Paula!» E ela: «É
uma questão de vida ou de morte, Fried, e não de lógica. A vida de
cada um desses setenta macacos vale tanto como outra.» E, para
concluir, Paula pegou no revólver do zoo, e – Otto: «Com amor,
realmente com amor, porque estávamos lá com ela e vimos tudo» –
deu um tiro em César e matou-o. 

 
 
Eczema 
Erupção da pele que se manifesta sob formas muito variadas. 
O eczema à volta do umbigo de Fried evoluiu estranhamente

durante as vinte e uma horas da vida de Kazik. Às primeiras horas da
manhã, quando Fried, Kazik e os outros artistas se aproximaram do
pavilhão de Otto [v. Sonâmbulos , a marcha dos], o doutor reparou,
aflito, que debaixo da camisa lhe estavam a crescer galhos verdes que
cheiravam a rosmaninho. Durante várias horas tentou esconder dos
outros a sua aflição, mas, quando compreendeu que o corpo lhe estava
a querer dizer algo, abandonou as tentativas dolorosas para arrancar os
galhos e deixou-os crescer à vontade. No fim do dia estava coberto
deles e parecia um grande arbusto ambulante, com um par de olhos
vermelhos de cansaço a brilharem. 

 
 
Traição 
Delito de quebra de confiança. 
Este termo foi usado por Neigel para descrever a conspiração que

Wasserman tramou contra ele. Neigel recorreu várias vezes a este
termo durante a progressão da história de Wasserman, e acabou por
perder totalmente as estribeiras e bater violentamente no escritor.
Segundo ele, Wasserman traiu-o porque só muito tarde, quando a
história já estava quase no fim – «e depois de me baralhar tanto!» –,
lhe revelou que, daquela vez, o combate dos meninos de coração de
oiro era contra os nazis. E embora se tratasse de uma guerra estranha,
levada a cabo por tipos excêntricos que não possuíam armas, a verdade



é que, de uma forma peculiar e tortuosa, era dirigida contra ele. [ Nota
da redação: No que diz respeito à acusação de Neigel, Wasserman
disse para si: «Tenho vindo a notar que Esaú usa ultimamente muito a
palavra “traição” e lembro-me de que um dia Zalmanson me disse
que as palavras que mais se repetiam nas minhas historietas eram
“medo” e “piedade”, e acrescentou que se divertia muito a identificar
as palavras favoritas dos escritores verdadeiros (não as minhas, Deus
nos livre). Cada escritor, dizia-me Zalmanson, tem uma palavra que se
repete sem ele dar por isso de tantas em tantas páginas, como alguém
que está sempre a tocar numa ferida.» ] 

 
 
Solidão 
A condição de se estar só e abandonado. 
Quando os alemães entraram em Varsóvia, Fried e Otto decidiram

que era melhor que Paula, que era polaca, não continuasse a viver com
Fried, o judeu, no pavilhão deste. E assim, após quatro anos de vida
comum com Fried, Paula voltou – totalmente contra vontade (não
entendera bem a questão dos judeus e dos não judeus) – a morar com o
irmão Otto. Nessa noite, Fried estava deitado só, e, apesar de sempre
ter sentido saudades dos anos de celibato, e do facto de a maior parte
dos anos com Paula ter sido passada em pequenas querelas devido ao
seu mau feitio, Fried sentiu subitamente uma solidão insuportável,
como se fosse o último sobrevivente no mundo. Levantou-se da cama
larga de mais e foi sentar-se no cimo dos três degraus que conduziam
ao pavilhão. Respirou o ar chamuscado depois dos bombardeamentos,
e de repente, sem qualquer aviso, foi assediado pelo tumulto do jardim
silencioso e denso: os sussurros, os rugidos, os gorgolejos, os
zumbidos, os cheiros dos animais, as secreções ácidas do cio, o sangue
das fêmeas paridas secando sobre as crias, o fedor nauseabundo dos
cadáveres, o cheiro do leite a dançar pesadamente nas tetas e,
deliberadamente, mas ainda envergonhado e a medo, o velho Fried
juntou a sua voz àquele coro silencioso e murmurou «Paula», e depois,
subitamente, com um grito estrangulado, o grito antigo e terrível com
que todos os homens chamam as mulheres, levantou-se e gritou que a
tinham afastado dele, que aquela guerra louca os afastara como uma
jaula de ferro, berrou tanto tanto tanto que – Otto: «Os pavões se



puseram a gritar com ele, com as suas vozes estridentes, e o tigre, que
acabara de perder a fêmea, gemeu com ele, e os mochos e as raposas
também, e aquele barulho todo acordou-me e, no primeiro momento,
juro que pensei que se tratava de um movimento de protesto dos
animais contra nós, contra a guerra e contra o que se estava a passar no
jardim zoológico.» Markus: «O jardim estava inundado por uma
doçura repugnante, densa e desesperada, para a qual era preciso
encontrar uma saída, caso contrário podia rebentar tudo, Deus nos
livre!» De facto, as grades de ferro das jaulas já começavam a tremer e
a retorcer-se. Wasserman conta que uns minúsculos papagaios tinham
inchado como se tivessem sido atacados por uma doença tropical
estranha, pareciam perus multicolores, ou avestruzes com jaulas
pequenas penduradas aos pescoços como bugigangas. «O jardim»,
disse Wasserman, «respirava como um gigantesco pulmão.» Todos os
artistas concordaram mais tarde que, a menos que se fizesse alguma
coisa imediatamente, aquele tormento insuportável acabaria por
arrancar violentamente as raízes que ligavam o zoo à terra e este
levantaria voo em direção ao céu. Felizmente, Otto compreendeu o que
estava a acontecer e acordou Paula do seu sono profundo. (Otto:
«Pensam que foi fácil? Jesus Maria! A nossa Paula dorme como uma
pedra!») Ela ouviu, compreendeu imediatamente e desatou a correr,
passando diante das jaulas em camisa de noite florida (Fried: «A que
eu detesto!»), chorando, rindo, caindo e levantando-se, e gritando de
longe: «Estou a chegar, Fried, estou quase a chegar», e depois galgou
os degraus e chocou com ele com toda a força do seu amor e do seu
corpo abrutalhado, e fizeram amor no terraço sem que Fried se
lembrasse de ter vergonha. 

 
 
Ficção 
Mentira. História inventada. 
Wasserman confessou que «o seu espírito tinha uma necessidade

absoluta de ficção», depois de Neigel lhe ter falado, a seu pedido, do
primeiro homem que matara, um soldado indiano do exército britânico
a quem ele dera um tiro numa batalha durante a Primeira Guerra
Mundial. Wasserman não se satisfez com isso. Pediu a Neigel que lhe
falasse sobre os assassínios que cometera a seguir, e do que sentira ao



cometê-los. Neigel aceitou contra vontade, mas, quando Wasserman
começou a massacrá-lo com perguntas insidiosas («Alguma vez
perguntou a si próprio porque é que foi justamente você e não outro o
assassino daquele indivíduo?» «Dormiu bem na noite a seguir à
batalha?», etc.), Neigel perdeu a paciência e declarou que: 1. quando
matava, limitava-se a cumprir uma ordem; 2. nunca matara por prazer,
embora também não sentisse repugnância por isso e, de qualquer
maneira, 3. não percebia aonde é que Wasserman queria chegar com
todo aquele kvatz mit sauze , disparate com molho. Aqui Wasserman
empalideceu e disse: «Sou forçado, sim, forçado, a acreditar que até o
senhor, Herr Neigel, teve remorsos e sentiu o coração apertado!» E
Neigel: «Porquê? Para parecer mais interessante ao teu miserável
espírito literário?» Wasserman: «Não, Herr Neigel. Não é de todo por
razões literárias! É por mim! Pela minha esposa e pela minha filha.
Sim, foi o que pude ver pelos meus próprios olhos, uma espécie de
egoísmo, com sua licença, que me leva a crer que não nos matou
friamente, como se arranca um prego da parede. Porque a alma treme,
Vossa Excelência, a alma ferve e ofende-se! E a minha miserável vida
chora dentro de mim lágrimas amargas, o pouco que tive na minha
vida infeliz, as angústias que senti, os meus complexos e desejos
indignos, o pouco amor que conheci e até, perdoe-me, os dons e as
capacidades que Deus me deu, em suma, essa caricatura feia que dá
pelo nome de Anshel Wasserman, e é uma sorte que não haja outra
igual para desfear e ofender a beleza do mundo, e no entanto, essa
alma é minha… é o meu único bem, e não poderia suportar a ideia de
ser destruída com tal indiferença, pois o senhor nem sequer se dignou
perguntar os nossos nomes antes de nos abater, e agora, deixe-me
divertir-me um pouco a procurar em si algum remorso ou escrúpulo,
deixe-me dotá-lo de um pensamento de compaixão, um único, porque
preciso dessa pequena ficção, e depois pode fazer o que quiser.»
Neigel: «Como queiras, Wasserman. Mas não esperes que isso tenha
alguma influência em mim.» 

 
 
Escolha 
Seleção voluntária de uma possibilidade entre várias. 



De acordo com Wasserman, o ato de escolher é a realização do que
de verdadeiramente humano há no homem. Expressou esta convicção
durante uma discussão com Neigel acerca do futuro do pequeno Kazik,
no momento em que este começava a ter as suas próprias opiniões. Foi
às 3 horas da manhã, quando Kazik despertou aos dezoito anos da
letargia da adolescência [v. Adolescência , torpor da], e, tendo voltado
a entrar na corrente do tempo, exigiu que Fried lhe dissesse quem era.
«Quem escolheres ser», respondeu o doutor, acrescentando
prudentemente que esperava que Kazik escolhesse ser um ser humano.
«Talvez o respeitável doutor se digne ensinar-me também como é que
se escolhe ser um ser humano?», perguntou Neigel ironicamente,
«sempre pensei que já nascíamos assim, não é?» Foi assim que a
discussão se acendeu. De acordo com Wasserman, tornamo-nos seres
humanos ao escolhermos respeitar na nossa vida certas normas e
valores. Neigel, por seu lado, afirmou: «Mas eu escolhi!» Wasserman:
« Pardon ?» Neigel: «Escolhi fazer cumprir os valores do Movimento
e do Partido, e obedecer às ordens de matar, serei por isso menos
humano do que tu? Ser capaz de fazer alguma coisa, já é ser humano,
não achas? O que é que tu e a tua moral judaica têm a dizer a isto?» E
Wasserman: «Herr Neigel! Salta aos olhos que por “escolha” entendo a
escolha dos valores humanos mais elevados, puramente humanos, que
nos recriam e redimem.» Neigel, sorrindo obstinado: «Escolhi a outra
via. “Decidi” começar por matar! Como é que podes dizer que não é
uma escolha? Fazes ideia do esforço que tal escolha exige?»
Wasserman: «Ai… Não se escolhe começar a matar, Herr Neigel,
continua-se a fazer o que sempre se fez… tal como também não se
começa a detestar o nosso semelhante, ou a fazer-lhe mal… continua-
se. Deve-se é fazer a escolha, deliberada, de não matar, de não odiar…
Eis, segundo creio, a origem da diferença… 

[V. também Decisão ] 
 
 
Biografia 
Obra que descreve a vida de uma pessoa. 
Segundo Neigel, um dos defeitos principais da história de

Wasserman reside no lapso existente na biografia das personagens
entre o momento em que se separaram na infância e aquele em que



voltaram a reunir-se. «Fried, por exemplo», queixava-se Neigel, «não
sei quase nada sobre ele! Onde está a tua Responsabilidade [v.] de
escritor, Scheherazade?» E Wasserman, depois de refletir um
momento, leu no seu caderno vazio: «O nosso doutor Fried, filho
primogénito de um médico e de uma pianista amadora, nasceu em…
mas para que servem todas estas biografias enfadonhas? O mesmo
caos, sob formas estranhas e diversas, reina em todas as personagens, o
que não abona em seu favor… portanto digamos antes assim: Há
setenta anos que o doutor Fried anda a correr entre duas filas de
homens que lhe batem.» 

[ Nota da Redação: Paula forneceu uma informação importante
para compreender o carácter de Fried, quando disse: «Algumas
pessoas distendem-se quando se levantam de manhã, o meu Friedzek
contrai-se.» ] 

 
 
Brieg, Otto  
Polaco católico, chefe do bando dos meninos de coração de oiro por

duas vezes. Epilético. Segundo Wasserman, Otto é «uma pérola rara».
Sabe fazer tudo. Markus: «Para o nosso Otto, nada é difícil! Pergunta-
me se ele é capaz de dirigir um jardim zoológico? Com certeza. E
também de desenhar sombras chinesas na parede, hipnotizar uma cria
de leopardo balouçando uma corrente de ouro, fazer vinho de maçãs e
geleia de milho, fazer desaparecer uma moeda de prata esfregando-a
na palma da mão, acalmar um cão vadio com um único longo assobio,
ajudar uma girafa assustada a dar à luz no meio de um
bombardeamento, salvando-lhe a cria; talhar figurinhas encantadoras
numa batata, construir papagaios de papel que atraem pássaros
espantados, tocar gaita… Como já te disse, não há nada de válido que
Otto não seja capaz de fazer. E depois há o seu riso maravilhoso, o seu
riso lento, contagiante, e embora não fale muito, todos o escutam. E é
tão generoso, sim, Otto tem um coração muito grande. Nunca estudou
na universidade, nem sequer sei se chegou a ler algum livro inteiro,
mas tem cabeça, e sabe sempre o que é preciso fazer.» Há que frisar
que foi Otto quem reuniu o bando para a última missão [v. Coração ,
ressurreição dos meninos de… de oiro], e o primeiro a dar-se conta de
que Kazik precisava de uma mulher. 



[V. Zeitrin , Hannah] 
 
 
Corpo, a objetividade do  
À medida que ia envelhecendo, Kazik sentia-se cada vez mais

estranho no seu corpo. Wasserman propõe a seguinte metáfora: Kazik
considera o seu corpo como uma mala de viagem anonimamente
entregue nas mãos da sua alma quando esta embarcou no navio com
destino ao nosso mundo. Ao princípio, a infeliz alma esperava que,
quando o barco chegasse ao porto, alguém viesse e levasse a mala, mas
não havia ninguém à espera no cais, e a alma não conseguiu ver-se
livre da estranha mala com os milhares de bolsos e compartimentos
cheios de prendas que ela nunca desejara, prendas de sofrimentos que
teriam de ser lentamente decifrados ao longo da vida, e naturalmente
também alguns pequenos prazeres gratuitos. Mas, dado que a alma não
pode dominá-los, até os prazeres a humilham, a escravizam e troçam
dela quando por ela passam. Kazik descobriu, com espanto, que estava
condenado a arrastar para sempre o pé esquerdo, que um dos seus
olhos mal distinguia as formas e as cores, e que, à medida que ia
envelhecendo, as costas das suas mãos se cobriam de manchas
castanhas feias, e que perdia o cabelo e os dentes. Observava estas
mudanças como se estivesse a ler a história de outra pessoa, mas a dor
era muito profunda e torturava-o: dor da degradação, da separação. A
coxa esquerda encheu-se de repente de varizes azuis – inclinava-se e
olhava para elas como quem olha para o mapa de uma região
desconhecida. Vinham-lhe lágrimas aos olhos sempre que se
aproximava do feno recentemente cortado, tinha diarreia quando comia
morangos, erupções estranhas quando atravessava a relva do zoo, e a
pálpebra direita piscava sozinha em momentos de grande emoção;
eram coisas sem importância, mas envenenavam-lhe a vida aos
poucos. À medida que os anos iam passando, verificava que tinha de
dar mais atenção à mala, e tinha cada vez menos energia para as coisas
que lhe importavam realmente. Depois começou a pensar que talvez
tivesse cometido um grave erro: que talvez a mala fosse o essencial, e
a alma menos importante. Nesse momento, cerca das 16h do dia
seguinte, quando já tinha cinquenta e sete anos, Kazik estava tão
exausto e sofria tanto que a resposta já não lhe interessava. 



Tendo sido dotado da capacidade dolorosa de se aperceber dos
processos de crescimento e decadência simultaneamente, Kazik foi
sempre muito atento ao sofrimento dos artistas seus amigos. Via os
esforços inúteis deles para esconderem os defeitos pelos quais não
eram minimamente responsáveis; constatou que as imperfeições físicas
podem causar uma tal infelicidade no homem que lhe destroem toda a
vitalidade, e que a vida pode ser consumida numa luta torturante para
acomodar o homem ao seu defeito. Aprendeu que, na maioria das
vezes, quando alguém diz «é a minha sina», está a referir-se, de facto,
ao monte de carne que arrasta consigo. Foi o farmacêutico Aharon
Markus quem sugeriu a hipótese de que, após milhares de anos de
existência sobre a terra, o homem deve ser o único ser vivo que não se
adaptou totalmente ao seu corpo, do qual muitas vezes se envergonha.
Por vezes, observa o farmacêutico, por vezes parece que o homem
ainda está ingenuamente à espera do próximo estádio da evolução, na
qual ele e o seu corpo se separarão em duas criaturas distintas.
Wasserman está convencido de que os sofrimentos físicos e as
enfermidades (que tinha em abundância) são as rédeas com que Deus
dirige o homem, e tem-nas sempre curtas para que o homem não O
esqueça. Convém dizer que Neigel não percebeu quase nada do que se
disse sobre a relação do homem com o seu corpo; para ser admitido
nas SS, o candidato devia estar em plena forma física, bastando um
dente chumbado para ser eliminado. A ferida que Neigel sofrera em
Verdun era considerada uma prova de coragem e não uma
enfermidade. Declarou orgulhosamente a Wasserman que se sentia em
total consonância com o seu corpo e nunca «o afloraram pensamentos
tão tortuosos». 

 
 
Inferno, expulsão do  
Segundo Wasserman, este é um crime que nunca será perdoado aos

alemães: «Deus expulsou o homem do paraíso, e vocês puseram-no
fora do inferno.» Neigel: «Explica lá isso!» (Wasserman: «Esaú diz
estas três palavras de maneira bem estranha: franze o rosto e as
sobrancelhas saltam uma contra a outra como dois bodes assanhados,
ou como um soldado a bater os tacões, Heil! ») « Nu , então, está a
ver… vocês arrancaram-nos a ilusão, a ilusão do inferno… Porque o



inferno também requer ilusão e alguma ignorância e mistério… só
assim pode existir esperança, a esperança de que, no final de contas, as
coisas não sejam tão terríveis como parecem… sabe, nós sempre
imaginámos o inferno com lava a ferver e caldeiras de alcatrão a
borbulhar, até vocês aparecerem, com o perdão de Vossa Excelência, e
nos mostrarem o quanto as nossas visões eram mesquinhas…» 

 
 
Ginzburg, Ilya  
Louco de rua na cidade de Varsóvia. Filho de um comerciante de

madeiras abastado que o expulsou de casa, nunca teve um trabalho
regular. De uma magreza invulgar, tinha um pescoço fino como um
lápis, cotovelos salientes e um aspeto repugnante: nunca se lavava, e
os cantos dos olhos e as narinas estavam sempre imundos. Além disso,
sofria de uma doença de pele horrorosa que lhe cobria o corpo de
chagas. O único traço impressionante no seu rosto preto eram as
sobrancelhas espessas que lhe davam um ar de profeta da desgraça.
Wasserman ainda se lembra de Ginzburg do tempo em que…
Wasserman: «Andava pelas ruas perseguido por chusmas de miúdos a
cantar: “Ilya, Ilya, pergunta a lua amarela / Quem és tu, quem és tu,
pergunta ela / Ilya, Ilya, pergunta o potro branco / 

 /Quem és tu, Ilya / Quem és tu, quem és tu, pergunta ele.”… Aharon
Markus, que o conheceu, dizia que ele não era louco, e que tinha um
bom coração, “e talvez não seja tão idiota como as pessoas pensam” –
uma afirmação altamente duvidosa, se se considerar o facto de que,
quando herdou uma fortuna de um parente mordido pelos remorsos, a
recusou.» Markus, o farmacêutico, tido por especialista dos mistérios
da alma devido aos cuidados que dava aos infelizes, descrevia
Ginzburg de forma mais pitoresca. Segundo ele, Ginzburg recusara o
dinheiro porque era, à sua maneira, um homem de princípios,
convencido de que é melhor viver sem bens nem relações familiares.
Esta opinião era geralmente acolhida com ceticismo, mas, não
obstante, Markus via em Ginzburg um Lamed Vavnik 24 ou um filósofo
ignorado. A propósito, diga-se que foi Markus, o farmacêutico de alma
excessiva, que afetuosamente deu a Ginzburg a alcunha de
«Diógenes», alcunha que, com muita pena sua, se colou à pele do
pobre louco como uma chalaça. Apesar de não ter ido tão longe quanto



o grego que, para mortificar o corpo e a alma, se despia em pleno
inverno para abraçar uma estátua de bronze fria, Ginzburg também
cultivava a provocação, importunando toda a gente – sempre a meter-
se entre as pernas das pessoas, a aparecer nos momentos menos
oportunos, e na boca a melopeia monótona da sua única e permanente
pergunta: «Quem sou eu, quem sou eu?» Quando alguém se dignava
responder-lhe, repetia a questão na mesma cantilena monótona, e,
quando o expulsavam a pontapé, afastava-se a coxear, com a cabeça
baixa, e as mãos erguidas na mesma atitude interrogativa. Se não
fossem as almas caridosas, como Aharon Markus, que lhe arranjavam
de vez em quando um pedaço de pão, teria certamente morrido de
fome, pois para ele mais importante do que a comida era um ouvido
atento, o que raramente encontrava. Pois quem pode ficar ali plantado
a ouvir a pergunta «Quem sou eu? Quem sou eu?». Wasserman disse
que, algumas vezes, por compaixão, decidira escutar Ilya Ginzburg,
mas rapidamente desistira. Tinha vergonha de ter renunciado com tanta
facilidade – não por causa do fedor do louco, o que para ele, que não
tinha cheiro, não constituía qualquer problema, mas por causa da
pergunta monótona, sempre impregnada de um novo e profundo
desespero, aparentemente absurdo, que o deixava pouco à vontade.
Aharon Markus, o principal patrono de Ginzburg, alimentou-o e
vestiu-o durante vinte anos, e deixava-o entrar na sua farmácia a
brilhar de limpeza e ouvia durante horas, com uma paciência ilimitada,
a pergunta de Ginzburg. Quando estavam os dois sozinhos na
farmácia, e Markus estava ocupado a preparar os medicamentos (foi o
primeiro farmacêutico de Varsóvia a vender remédios naturais),
Ginzburg ficava por vezes calado, e era então Markus quem falava da
sua vida, aludindo com mágoa às dificuldades que tinha com a mulher
(que não ousaria contar a mais ninguém), e foi assim que um dia,
durante uma dessas conversas, mencionou o facto de Diógenes ter
vivido dentro de uma barrica. Nunca imaginara que o louco pudesse
perceber o que ele estava a dizer, mas no dia seguinte Ginzburg deixou
o banco de jardim onde passava as noites de verão e foi dormir numa
barrica de arenques que o merceeiro Hirsh Vinograd lhe cedeu. Agora
é que cheira mesmo pavorosamente, e Guitza, a esposa de Markus,
uma mulher má e de língua afiada, disse ao marido que ele podia
continuar a acreditar que Ginzburg era um dos Trinta e Seis Justos,



mas que o seu cheiro era o de um dos quarenta e nove, fazendo alusão
às quarenta e nove portas da impureza. Mas deve haver alguém que
protege os loucos, pois, apesar da sua loucura e falta de inteligência,
Ginzburg conseguiu sobreviver aos dias mais difíceis do gueto. Nunca
foi apanhado pelos guardas e escapou milagrosamente duas vezes à
Aktion . Mais tarde, quando as suas proezas foram descobertas, correu
o boato de que planeara tudo muito astuciosamente fingindo-se de
louco. Eis o que ele fez: como, apesar da proibição de sair de casa,
andava pelas ruas à noite, podia ver do seu esconderijo os membros
dos diferentes movimentos clandestinos judeus que se deslocavam
como sombras ao abrigo da noite. Não é certo que tenha percebido
exatamente as suas intenções, mas provavelmente entrou-lhe alguma
coisa na cabeça. De outro modo, seria difícil explicar porque é que
num dia de inverno muito frio, no início de dezembro de 1942, entrou
na prisão de Pawiak, pelo portão das traseiras, passou ao lado do
guarda que o tomou por um dos trabalhadores forçados e andou pelos
corredores húmidos, abrindo portas e espreitando para dentro. Parecia
ter um objetivo muito claro. Atravessou assim, imprudentemente,
todas as barragens até chegar a uma porta na qual estava escrito SALA
DE INTERROGATÓRIOS. Precisamente nessa altura encontrava-se lá
dentro o inspetor das SS Fritz Orff. Jovem bem-parecido a quem o
tédio tornara amargo, Orff fora colocado em Varsóvia seis meses antes
por ordem de Von Zamern Franknag, chefe da polícia e das SS da
região de Varsóvia, que pensava que um especialista em
interrogatórios seria mais útil do que um batalhão de soldados polacos
idiotas a patrulharem as ruas do gueto noite e dia. 

Mas os judeus presos no gueto não tinham nada de interessante para
contar a Orff, e eram geralmente executados antes da etapa do
interrogatório. Orff pediu uma entrevista a Von Zamern e queixou-se
de que estava a ficar «enferrujado» em Varsóvia, onde, segundo ele,
não era necessário, mas o comandante repreendeu-o pela insolência e
ordenou-lhe que obedecesse sem discutir. Consequentemente, Orff
estava sentado no escritório, enfadado, a polir os seus instrumentos e a
ler. Há seis semanas que ninguém se estendia na sua «tábua de
engomar»; não fora arrancada nenhuma unha, e o chão estava limpo,
sem manchas de sangue. Por detrás da porta, estava pendurado o seu
avental de tratamentos em borracha preta luzidia, e Orff tinha vergonha



de olhar para ele. Era um jovem sério e responsável e, mesmo que
ficasse inativo durante dez anos, nunca poderia «enferrujar». Era um
verdadeiro profissional e orgulhava-se de o ser. Encontrava um prazer
estético no seu trabalho, nas regras fixas do interrogatório, nas suas
fases previsíveis e momentos de tensão e apoteose. Por outras
palavras, Orff considerava o seu trabalho como uma Arte [v.]. Nunca
se permitira sentir o menor regozijo com o sofrimento do objeto do seu
tratamento. Sabia perfeitamente o que os seus colegas do exército e da
polícia pensavam dele e dos da sua espécie. Sentia os seus olhares de
repulsa e terror quando viajava com eles no comboio. Os próprios
oficiais superiores olhavam com medo para a sua farda preta com
dragonas brancas. E o pai arranjava sempre um pretexto para sair da
cidade quando Orff vinha de licença. Seja. Era suficientemente forte
para resistir àquela hostilidade surda. Só os homens fortes são capazes
de efetuar um trabalho como o seu, que alguém tem de fazer. Orff
justificava-se dizendo que a escolha da sua profissão especial fora
ditada pelo seu idealismo. Quando a porta se abriu e Diógenes
espreitou para dentro do quarto, Orff estava mergulhado na leitura de A
Vontade de Poder , de Nietzsche. Num curso das SS sobre a prática de
interrogatórios, o seu conselheiro, que ele admirava, recomendara-lhe
a leitura de Assim Falava Zaratustra , e Orff, que se considerava um
intelectual, ficara cativado pela força selvagem e profunda da escrita
de Nietzsche. Há que mencionar que Orff ficara um pouco desiludido
com A Vontade de Poder , devido à negação da «verdade objetiva» aí
presente. Orff estava convencido de que a verdade objetiva existia,
porque, quando se enfiam elétrodos nas partes genitais e nos mamilos
de um prisioneiro, ele acaba por dizer coisas que contêm uma parte
incontestável de verdade, talvez subjetiva, mas a tortura torna todos os
homens semelhantes no final de contas, e isso levou-o a suspeitar da
existência de uma voz única e terrível a gritar de dentro das palavras. 

Curioso foi que Ilya Ginzburg também tivesse chegado a conclusões
semelhantes às do inspetor das SS Orff, sem as quais não teria podido
fazer o que fez: como o velho Diógenes, no seu tempo, não se poupou
a esforços e perigos enquanto andava com a candeia em busca da
verdade, até chegar à cave dos interrogatórios. Orff olhou para o judeu
e o seu cheiro e sujidade causaram-lhe repulsa. Perguntou-lhe
bruscamente o que fazia ali, e Ginzburg meteu a mão debaixo da



camisa imunda e tirou de lá três cartazes que punham os judeus do
gueto de sobreaviso contra os transportes maciços «para o Leste», para
«reinstalação». «Não é para leste, mas para a morte!», gritavam os
cartazes em polaco. Orff pôs-se de pé num salto e começou a andar à
roda de Ginzburg tapando o nariz com um lenço. «Desconfia de toda a
gente!» Tinham-lhe ensinado na escola militar, «Os que têm o ar mais
inocente são os mais perigosos!» Tomou uma decisão imediata.
Fechou rapidamente a porta atrás de Ginzburg e fez-lhe sinal para se
aproximar. Depois fechou a porta à chave. Tinha a vaga impressão de
que o judeu se encontrava ali por engano, mas não queria deixar passar
a ocasião. Estava decidido a arrancar-lhe a verdade acerca dos que
estavam por detrás dos cartazes. No fim do interrogatório podia levar
os resultados a Von Zamern e voltar a estar nas suas graças. Esfregou
rapidamente as mãos, como uma mosca antes da refeição, depois
dirigiu-se para a porta, pôs o avental de borracha preto e alisou-o com
um gesto familiar que lhe dava segurança. Com uma delicadeza
surpreendente, pegou em Ginzburg pelos ombros e sentou-o na cadeira
de interrogatório. Depois sentou-se em frente dele, do outro lado da
secretária, cruzou os braços e perguntou enfaticamente: «Então, quem
és tu?» 

Ficou estupefacto ao ver o sorriso de felicidade e alívio a brilhar no
rosto do judeu. «Quem sou eu? Quem sou eu?», aprovava Ginzburg,
radiante. A sua aposta valera a pena: eles também se interessavam pelo
mesmo! De facto, ouvira dizer que eles eram capazes de descobrir a
verdade, mesmo quando alguém se recusava ou não era capaz de a
revelar; há muito que suspeitava que, no fundo de si mesmas, todas as
pessoas sabem quem são, e porque é que nasceram, mas, devido a
algum defeito inato, ele não era capaz de enunciar essa verdade
profunda, nem a si mesmo. Sim, talvez houvesse quem tivesse
conseguido, mas ele, Ginzburg, ainda não. Talvez por ser um pouco
atrasado, como as crianças cantavam, mas a verdade é que ele, com a
sua cabeça tonta, tivera aquela ideia maravilhosa de vir até aqui, e
agora em frente dele estava este jovem tão simpático e sério, decerto
impaciente por ajudá-lo e soube logo fazer-lhe a pergunta certa! 

«Quem és tu?», tornou a perguntar Orff, desta vez sem sorrir. O
judeu repetiu a pergunta, com a amabilidade de um turista mostrando
ao autóctone que com um pequeno esforço acabarão por entender-se.



Orff suspirou e abriu o bloco de notas. No fundo do seu coração estava
um pouco desiludido, porque tinha quase a certeza de que Ginzburg
era um louco: ninguém no seu perfeito juízo entraria aqui com um
sorriso nos lábios. Mas Orff queria interrogá-lo. Por uma razão
qualquer, o judeu despertara nele o velho rancor por estar ali preso em
Varsóvia a ganhar ferrugem, em vez de trabalhar com as forças de
combate no terreno. Estava furioso contra si próprio, e é proibido
começar um interrogatório sem ser com um espírito sereno e
ponderado. Fez mais umas quantas perguntas de rotina a Ginzburg,
apenas pela forma, e o judeu, que percebeu que aquilo não passava de
procedimento administrativo, nem se dignou responder. Orff tinha a
estranha impressão de que o judeu estava a tentar estabelecer uma
espécie de pacto com ele a fim de chegar mais depressa ao principal.
Levantou-se e dirigiu-se para a mesa de tratamentos. [ Neste ponto, a
redação toma a liberdade de omitir a descrição detalhada do que se
passou no quarto durante a seguinte hora e vinte minutos. Diremos
apenas que, durante esse espaço de tempo, foram utilizados os
seguintes instrumentos: matraca, pinças, tenazes, fósforos, chicote,
agulhas, a chama de uma vela, um gancho, um prego e outro acessório
a que chamavam «descasca-legumes». ] Ginzburg tinha agora um
aspeto muito diferente do que quando entrara na sala. Mas Orff
também: não apenas porque o avental e as mãos estavam cheios de
sangue ou porque o uniforme estava todo manchado de suor que lhe
escorria da testa e o cegava; a expressão do rosto era muito diferente
da habitual. Nunca se deparara com uma situação semelhante: quando
gritara bruscamente, «Então, quem és tu?!», o preso gritara
entusiasticamente: «Quem sou eu? Quem?!» E quando mudara de
pergunta e berrara: «Quem te enviou?», Ginzburg gritou com ele:
«Quem me enviou?!», e quando Orff, furibundo, berrou: «Qual é a tua
missão?!», o paciente repetiu a pergunta com tanto ardor que o
interrogador experiente sentiu arrepios. As torturas mais horríveis, que
tinham vencido os mais corajosos pondo-os a chorar e a suplicar que
os deixassem dizer a verdade pela última vez antes de perderem o
juízo, não pareciam produzir o menor efeito sobre Ginzburg. Bem pelo
contrário: Orff quase juraria que todas as vezes que um dos seus fiéis
instrumentos falhava, via no rosto inchado do homem uma expressão
que raiava a deceção. O quarto tresandava a suor, a sangue e a merda



que Ginzburg não conseguia reter. Havia dentes espalhados pelo chão
escorregadio. Orff atirou com um balde de água para cima de Ginzburg
e esperou que ele voltasse a si. Durante um segundo viu o seu rosto
refletido no grande espelho de parede, e sobressaltou-se: estava tenso e
assustado. Teve subitamente a sensação estranha de que, se de facto
existisse algures no mundo uma verdade objetiva, então ela estaria
certamente escondida no homem que estava ali deitado. Por
momentos, Orff chegou a acreditar que o judeu viera ter com ele para o
ajudar a descobri-la. Então teve um sentimento novo, singular, de
simpatia e Compaixão [v.], como se estivessem a atravessar juntos,
naquele quarto, uma experiência dura e desconhecida. Orff foi lavar a
cara com água fria e penteou os cabelos para trás com os dedos
molhados. Diante do espelho, censurou-se duramente por aqueles
pensamentos moles, rodou sobre os calcanhares e dirigiu-se para a
mesa. O judeu já voltara a si e balbuciava umas coisas. Orff colocou-
lhe os elétrodos nos lóbulos das orelhas, nos mamilos e no sexo. No
curso das SS tinham-lhe explicado no gozo que era muito fácil colocar
elétrodos no órgão sexual dos judeus. Depois prendeu Ginzburg à
mesa com duas grossas correias de cabedal e perguntou-lhe secamente
quem era e o que era. Ginzburg não teve forças para repetir a pergunta,
mas os olhos exprimiam um desejo enorme de ouvir a resposta. Orff
carregou no interruptor. O aparelho começou a trabalhar. Ginzburg foi
projetado para o ar e gritou. Orff fechou os olhos e só os abriu passado
um bom momento. Depois inclinou-se sobre Ginzburg e perguntou-lhe
quem era. Os lábios de Ginzburg não se mexeram. Orff pousou o
ouvido sobre o peito descarnado. Como que vindo de muito longe,
ouviu o pulsar do coração. Era muito fraco e lento e falava a Orff,
dizendo: «Quem sou eu?» Orff ficou apavorado. Dos seus lábios saiu
um som estranho, como um gemido. Desatou as correias, libertou o
judeu e atirou-lhe com outro balde de água. Depois acendeu um
cigarro e reparou que as mãos lhe tremiam. «É louco», disse,
«simplesmente louco. Não sabe nada.» Mas bem lá no fundo de si
próprio sabia que Ginzburg podia ser louco, mas não era verdade que
não soubesse nada. Hesitou sobre o que fazer com ele. Não queria
entregá-lo à polícia polaca, a fim de evitar que esta lhe fizesse
perguntas desnecessárias e descobrisse o seu terrível falhanço.
Portanto, decidiu fazê-lo sair do edifício pela porta de serviço. Era a



hora da refeição da noite e o mais provável era não encontrarem
ninguém pelo caminho. Ergueu-o e segurou-o até ele ser capaz de se
aguentar nas pernas. A operação durou bastante tempo, e o contacto
com o judeu era-lhe muito penoso. A dor de Ginzburg era tão tangível
que transbordava para o corpo de Orff. Este sentia-se fraco e
desamparado. Quando as pernas de Ginzburg ficaram mais firmes,
começou a arrastá-lo para a porta. Teve de segurar nele enquanto
atravessavam os corredores, e rezava para que ninguém os visse. Mas
as suas preces não foram ouvidas: na direção deles vinha uma silhueta,
a de um homem baixo e robusto. Encontraram-se debaixo da lâmpada
amarela com a rede metálica. Louvado seja Deus, pensou Orff, é
apenas um civil polaco. O corredor não era suficientemente largo para
três pessoas de frente, e o homem deixou-os passar, lançando-lhes um
olhar demorado que bastou para se aperceber do que se estava a passar.
Quer dizer que, retrospetivamente, Orff ficou convencido de que
bastara um olhar para aquele pequeno polaco de olhos azuis
compreender o que acontecera. O homem seguiu-os depressa e tossiu,
delicadamente. Orff, que aguentava com todo o peso de Ginzburg,
virou-se para ele, furioso. O homem apressou-se a dizer: « Pardon , eu
chamo-me Otto Brieg, e tenho autorização para escolher trabalhadores
judeus entre os presos.» Orff não deixou passar a ocasião: «Leva-o!»,
disse numa voz que era quase um grito. «Leva-o daqui para fora!» Mas
quando olhou e viu Otto a afastar-se carregando o farrapo humano
sanguinolento, sentiu de repente, com angústia, que talvez não tivesse
entendido tudo o que se passara na sala dos interrogatórios, e que
aquele judeu horrível talvez tivesse revelado, à sua maneira estranha e
incompreensível, a verdade mais profunda sobre o ser humano. 

 
 
Harutian 
Adversário da tirania da perceção sensorial. Mágico de profissão. 
Harutian nasceu na pequena aldeia arménia de Faradian, no final do

século XIX . Os seus dotes mágicos manifestaram-se por acaso: os
meninos de coração de oiro, que, em 1885, tinham chegado à Arménia
na máquina de explorar o tempo a fim de proteger a aldeia dos ataques
do exército otomano, estavam escondidos numa gruta cercada por um
batalhão de turcos armados até aos dentes. Assim termina o nono



episódio do folhetim. Uma semana depois, Wasserman entregou o
décimo episódio a Zalmanson, com a continuação: no último momento
o bando conseguiu escapar por uma abertura situada no fundo da gruta,
e as crianças salvaram-se. Era assim que, regra geral, Wasserman
livrava os seus heróis dos perigos em que os metia. O novo episódio
fora entregue na tipografia, e Zalmanson e Wasserman conversaram
um pouco antes de se separarem e de irem para as suas respetivas
casas. Pouco tempo depois, por volta da meia-noite, Zalmanson veio
bater à porta de Wasserman aos gritos de despertar os mortos.
Wasserman (de pijama às riscas bem engomado e chinelos, com os
cabelos grisalhos um pouco despenteados e o olhar alarmado) abriu a
porta cautelosamente e apanhou em cheio com a fúria de Zalmanson:
tinha sido cometido um erro grave. Quando estava na cama,
Zalmanson lembrou-se de que, num dos episódios anteriores,
Wasserman escrevera explicitamente que Otto tinha inspecionado a
gruta e não encontrara mais nenhuma saída! Wasserman tremia.
Zalmanson estava ali, de pé, na entrada, com um casaco por cima do
pijama em seda vermelha, a gritar com a sua voz um pouco efeminada:
«Rigor, Wasserman, ri-gor!» Voltaram a correr para a redação para
pararem a impressão. Wasserman estava aterrado e confuso. Deram-lhe
lugar numa mesa junto da impressora, e os tipógrafos, cujo trabalho
fora interrompido, ficaram de pé a olhar para ele. Sabia que seria
incapaz de escrever uma única palavra. Precisava sempre de pelo
menos uma semana para «amadurecer». O quarto estava cheio de fumo
e de cheiros sufocantes de tinta. Os operários pareciam-lhe sujos,
agressivos e hostis. Zalmanson estava sentado em frente e tamborilava
nervosamente sobre a mesa. Nesse momento, Wasserman entendeu
perfeitamente o que os meninos devem ter sentido, quando estavam
cercados na gruta. Gemeu, desesperado. Tinha os óculos todos
embaciados. Sabia que só um Milagre [v.] o poderia salvar. E foi assim
que Harutian surgiu na história, a partir da frase seguinte: «Escutem»,
sussurrou Otto aos ouvidos dos seus companheiros apavorados, «será o
choro de um bebé ou uma criança da aldeia?» Zalmanson disse com
malícia, mas não sem razão que, se Otto não dera pela criança quando
inspecionara a gruta, também podia não ter visto o túnel, mas não
havia tempo a perder com controvérsias. Alguns minutos depois,
quando à entrada da gruta já luziam os sabres turcos, irrompeu de



dentro o voo de misteriosas águias brancas que transportavam, por
cima dos turcos consternados, ajoelhados por terra a gritar «Alá!
Alá!», o rapaz arménio de poderes mágicos. O décimo episódio
despertou reações tão entusiásticas que Zalmanson deu a Wasserman
um aumento de vinte e cinco por cento, mas a expressão do seu rosto
ao fazê-lo tirou todo o prazer ao escritor. A partir desse dia, Harutian
nunca mais se separou dos meninos de coração de oiro e participou em
todas as aventuras, maravilhando todos com os seus truques mágicos e
tocando na sua flauta melodias «de arrancar lágrimas aos piores
malvados». Quando o bando se desmembrou (a sua última aventura foi
escrita em 1925), Harutian andou pelo mundo durante muito tempo e
prosperou. Atuou nos maiores circos como mágico e palhaço, e
trabalhou com Barnum & Bailey durante cinco anos seguidos. Nunca
aprendeu a ler e a escrever, mas a sua experiência com pessoas de todo
o mundo deu-lhe uma grande sabedoria. Talvez seja essa a razão por
que só apresentava ao público o aspeto mais banal da magia, os
truques que todos os ilusionistas conhecem. Aprendeu alguns bons
truques com o famoso palhaço Grock e o mágico húngaro louco,
Hornak. Wasserman não se cansava de repetir que não havia qualquer
relação entre o poder natural de Harutian para realizar milagres e os
seus truques como ilusionista de circo. Apesar do grande esforço que
fez para os aprender, nunca atingiu a perfeição a que as suas aptidões
naturais o poderiam conduzir. Mas preferia os truques de ilusionismo
que realizava graças à agilidade manual e à distração do público aos
mistérios. Gostava do seu trabalho e consagrava-lhe a maior parte do
tempo. Sentia um grande prazer em tirar lenços coloridos da manga,
ria, com espanto, sempre que as sete pombinhas voavam de dentro do
seu chapéu alto, e nunca se cansava de ouvir os gritos de admiração
das crianças e dos adultos. Gostava de lhes dar prazer. 

Mas, quanto mais envelhecia e mais experiência ganhava, mais a
alegria de viver do sorridente arménio diminuía. Fora sempre um
solitário. Nunca tivera relações sérias com mulheres (à exceção de
algumas aventuras passageiras), e a sua família fora toda exterminada
no massacre da sua aldeia natal. Não tinha passado, nem pátria, nem
continuidade. Era suficientemente rico para poder deixar Barnum e dar
a volta ao mundo por prazer. Quando precisava de dinheiro,
empregava-se por um certo tempo num circo local e deslumbrava os



espectadores. Mas a vida começou a pesar-lhe. Sentia cada vez mais o
mesmo que os restantes membros do bando disperso pelos quatro
cantos do mundo: a falta de sentido da sua existência sem as aventuras
ousadas de antes, a opressiva banalidade de uma vida sem sentido e
sem aspirações, em suma, a lamentável ausência de um escritor capaz
de dar forma ao caminho doloroso que eles percorrem há mais de
sessenta anos. Harutian decidiu que não queria mais viver aquela vida
miserável, e foi então que o Obersturmbannführer Neigel cortou o fio à
história e perguntou porque é que ele não aproveitava os seus poderes
mágicos para se tornar um homem feliz. Ao que parece, Wasserman há
muito que esperava esta pergunta. Segundo ele, Harutian detestava
esse seu dom de praticar milagres, considerava-o uma vantagem que
não merecia. E quanto mais sábio se tornava, mais se convencia de que
o homem está preso numa ratoeira sem saída, e mais detestava os seus
dons sobrenaturais e Aquele que lhos dera. Via nisso uma espécie de
suborno disfarçado, destinado a libertar o Criador dos Seus problemas
de consciência; uma esmola demasiado grande oferecida a um dos
mendigos, a um único. Segundo ele, esse suborno corrompera o seu
lado mais humano, aquele em que não havia a mais leve sombra de
mistério. 

Quando a guerra rebentou, o arménio Harutian viu-se preso no gueto
judeu de Varsóvia. Nessa época já era um velho amargo. Otto
descobriu-o uma noite a andar às arrecuas na rua e a chorar
ruidosamente como uma criança perdida, arrastando uma perna pelo
passeio, e saltitando com a outra na estrada. Explicou a Otto que os pés
estavam a cantar, em cânone, um hino religioso arménio, e pediu-lhe
que ouvisse. Otto: «Francamente não ouvi nada, talvez por não ter
ouvido musical, mas percebi imediatamente: Harutian estava de novo
connosco.» De facto, explicou Wasserman, Harutian encontrara uma
forma singular de voltar a ser mágico, sem precisar de recorrer aos
seus talentos originais. Foi assim que conseguiu superar Aquele que
lhe dera a humilhante esmola. Aquilo começou uma noite no café
Britannia, onde Harutian atuava, em troca do jantar. Nessa noite,
depois do seu número, sentado a uma mesa isolada, devorava a comida
como um cão esfomeado. Estava magríssimo e os olhos tinham um
brilho estranho. Falhara a maior parte dos truques e fora expulso do
palco aos assobios. Era a décima vez que o público os via, e ele não



tinha força para os fazer corretamente. Não sentia o menor rancor por
aqueles que o tinham apupado; bem pelo contrário, culpava-se por tê-
los privado do prazer inocente de assistir a um truque de ilusionismo.
Voltou a sentir um arrepio estranho. Há alguns dias que as mãos lhe
tremiam, em particular quando estava no palco. Interrompeu a
mastigação frenética e olhou em frente: em cima da mesa, dentro de
um pequeno vaso, havia uma flor de papel. Em todas as mesas do café
Britannia havia vasos com flores em papel castanho. Há muitos meses
que Harutian não via flores verdadeiras. Tinha vontade de ver uma flor
verde. Queria ver uma flor verde, como são as flores. Neigel torceu o
nariz em sinal de desacordo: flores verdes? Wasserman não fez caso
dele. Frisou bem que Harutian teve o cuidado de não utilizar os seus
poderes mágicos para tornar a flor verde, e que procurou outros
poderes que tinha dentro de si, da mesma maneira que um feto está
dentro da mulher. Olhou longamente para a flor. Os olhos encheram-
se-lhe de lágrimas, e o rosto ficou todo contraído do esforço. As
pessoas apontavam para ele e riam. Ele não lhes ligou nenhuma.
Rangeu os dentes e continuou a olhar por entre as lágrimas até os
contornos da flor lhe obedecerem e começarem a verdejar. O verde
começou a espalhar-se e a cobrir as pétalas aos poucos. Harutian sentia
que o novo centro dos seus esforços se situava algures no meio da
cabeça, no sítio onde – de acordo com Descartes – o corpo e a alma se
encontram. O velho arménio ficou sentado a olhar para a flor até ao
fecho do café. O empregado que limpou a mesa meteu-lhe no bolso o
pedaço de carne de cavalo que ficara no prato. O patrão vestiu-lhe
brutalmente o casaco puído e gritou-lhe ao ouvido que estava
despedido: não precisavam de um ilusionista tão miserável. Harutian
não ouviu. Agarrou na flor de papel verde e saiu para a noite.
Começou a andar às arrecuas, porque de repente deixou de ser capaz
de suportar a maneira normal de andar que, segundo ele, lhe fora
imposta sem lhe terem perguntado a opinião. Era uma ideia estúpida,
mas a Revolta [v.] – pois tratava-se de facto de uma revolta – começa
sempre por um símbolo, e Harutian, tal como Wasserman, não temia o
ridículo. O seu objetivo elevava-o acima do desprezo mesquinho (de
pessoas como Neigel, por exemplo). Parou debaixo de um candeeiro
de rua para refletir. A luz era amarela e doentia e Harutian perguntou a
si próprio, com raiva, porque é que tinha de ver aquela luz como os



outros a viam. Isso também lhe causava uma humilhação insuportável.
Tocou na flor de papel amachucada no fundo do bolso, e a maçã de
Adão subiu e desceu rapidamente. Olhou fixamente para a lâmpada até
que a cabeça lhe começou a andar à roda. Tinha os olhos inchados e
lacrimejantes. Uma patrulha alemã descia uma rua próxima, e Harutian
refugiou-se numa entrada escura, de onde continuou a olhar para a
lâmpada. Ficou ali parado quatro horas, sem se mexer. A certa altura
dessa noite estranha, as pernas fraquejaram e ele caiu de costas, com
os olhos sempre pregados no candeeiro. De madrugada, o candeeiro
finalmente rendeu-se. Dele brotaram miríades de grãos de pólen que
espalharam um cheiro a flores de laranjeira. Aspirou-o com gozo. A
rua encheu-se de um perfume inebriante que lhe lembrava a sua
infância na Arménia. Doía-lhe a velha cabeça e sentia o bater de
marteladas, mas estava demasiado eufórico para se preocupar. O mais
espantoso, disse Wasserman, foi que, a partir do momento em que
Harutian atravessou a fronteira do inconcebível, tudo se tornou
possível e simples, e até, de certo modo, lógico: começou a usar os
cinco sentidos de acordo com a sua vontade, sentindo que estava a
beneficiar de um direito natural recusado ao resto da humanidade.
Wasserman comparou-o a um prisioneiro que teria começado a
esculpir figuras cheias de movimento com as grades da cela. Quando
passava a mão por uma vedação de madeira ou de ferro, ouvia nos
ouvidos (ou seria nos dedos?) sons desconhecidos e melodiosos que se
entrelaçavam uns nos outros. Passado pouco tempo, já conseguia ouvir
a textura áspera ou macia dos materiais e até a sua densidade, sem
sequer lhes tocar. O mundo começou a revelar-lhe a abundância dos
seus tesouros caleidoscópicos. Podia conferir sabores diferentes aos
cheiros, deter os sons do canto de uma rapariga que pairavam no ar,
pintá-los de lilás com um só olhar e fazê-los andar à roda como um
enxame de moscas varejeiras, deixá-los soar de novo, para
seguidamente se desvanecerem. Sentia-se totalmente realizado com
estes novos talentos. Deixou de procurar comida nos caixotes de lixo, e
o rosto ficou afilado como o de uma raposa. As roupas estavam
esfarrapadas e pelos buracos viam-se as pernas e os braços. As pessoas
que passavam ao seu lado abanavam a cabeça por Compaixão [v.], mas
ele não precisava de piedade. Estava feliz. 



Uma noite, acordou sobressaltado sobre o monte de trapos que lhe
serviam de cama, num pátio abandonado, e, com as forças que lhe
restavam, arrastou-se até à rua onde olhara para o candeeiro. Um
pensamento terrível paralisou-o. Parou junto ao muro e olhou: a luz
turva do candeeiro ainda iluminava um pequeno círculo. Harutian não
podia ver a luz, podia apenas sentir o perfume do pólen das laranjas
que pairava no ar. Equilibrou-se nas pernas vacilantes e endireitou os
ombros como costumava fazer nos momentos mais difíceis do seu
espetáculo. Era a prova decisiva: tentou ver de novo a luz do
candeeiro. Este esforço só tinha algum sentido se conseguisse
restabelecer a antiga realidade dos cinco sentidos. Durante um bom
momento não aconteceu nada. Harutian estava coberto de suores frios.
Depois, muito lentamente, viu aparecer a luz turva do candeeiro,
semelhante à do projetor de um barco salva-vidas a romper o nevoeiro.
Agora sabia que o seu combate terminara vitoriosamente: podia
escolher o mundo em que vivia, como se consultasse um enorme
catálogo. Estava quase totalmente liberto das cadeias da perceção
sensorial. A cor vermelha era sua por direito, tal como o cheiro da terra
e a textura da casca de uma árvore, ou o som de uma harmónica
através de uma janela aberta, ou ainda o sabor dos pingos de chuva.
Nas palavras de Aharon Markus ele era «O restaurador do óbvio. O
autodidata dos sentidos». E podia ter sido feliz se as coisas não se
tivessem complicado. «O que é que se complicou?», perguntou Neigel,
que nos últimos minutos escutara com um certo interesse. «A guerra»,
respondeu Wasserman, «a guerra baralhou as cartas todas. Escute e
julgue por si.» As primeiras dificuldades de Harutian começaram
quando a velha realidade de que ele se lembrava se tornou cada vez
mais confusa e contraditória. Também ela parecia ter resvalado para o
reino do imaginário. Quando passeava nas ruas, estas pareciam-lhe
mais vazias que nunca. Ouvia conversas estranhas sobre pessoas que
desapareciam do gueto e não voltavam. Harutian não queria crer nos
seus ouvidos. Pensou que o novo talento o estava a enganar: as vozes
humanas diziam coisas totalmente ilógicas e incompatíveis com o
velho mundo que ele conhecia; falavam de cubículos fechados, com
tetos que lançavam um estranho vapor que matava quem se
encontrasse lá dentro; um homem que fugira de um desses sítios estava
em cima de uma barrica de peixe, à esquina de uma rua, a contar aos



transeuntes o que se passava Lá. Falava dos fornos onde centenas de
seres humanos eram queimados em minutos; de médicos que
praticavam experiências inoculando cancro em pessoas saudáveis;
jurava ter visto esfolar pessoas vivas a fim de utilizar a sua pele na
confeção de abat-jours ; ouvira dizer que tinham encontrado Lá
maneira de transformar os homens em sabão. Harutian pensou que
devia haver algo de errado no seu ouvido, e que o seu cérebro
interpretava mal os sons que as pessoas emitiam. Mas a vista também
o preocupava: quando o homem levantou o braço para jurar que tudo o
que dizia era verdade, Harutian viu números tatuados como uma
espécie de erupção numérica esverdeada. Harutian fugiu, mas não
podia deixar de ver o que durante tanto tempo evitara, e o que via era
chocante; as pessoas que tinham ficado no gueto e que, como ele,
tinham passado fome, pareciam-lhe ter formas estranhas: a pele
tornara-se azulada e as unhas fortes como garras. O corpo inchara e o
rosto endurecera como uma máscara. Harutian olhava e não podia crer:
o rosto e o corpo das mulheres começara a cobrir-se de pelos grossos.
Cresciam-lhes cabelos nas pálpebras, e as pestanas eram tão compridas
que pareciam asas de uma enorme borboleta noturna. Tudo isto era
causado pela fome, mas Harutian não compreendia. Sentia-se isolado,
desconfiado e intimidado. Durante os seus passeios noturnos pelo
gueto, via animais lendários bruxulearem diante dos seus olhos:
cavalos-marinhos coloridos, minúsculos e alados, anõezinhos da
floresta a brilharem com uma luz rara, cinderelas, bruxas, unicórnios,
Fénixes, e Peter Pans que o ultrapassavam nas calçadas. Tratavam-se,
obviamente, das pregadeiras fosforescentes fabricadas e vendidas por
um judeu do gueto, para evitar que as pessoas chocassem umas contra
as outras nas ruas escuras. Harutian não estava ao corrente. Tinha a
vaga impressão de que algures no mundo surgira um mágico maior do
que ele, que também se servia das coisas humanas mais simples, mas
enxertava-as segundo uma fórmula secreta terrível a fim de obter um
horror inacreditável. Harutian estava aterrado. Começou a folhear
febrilmente as páginas do enorme catálogo, mas já não sabia bem em
que página se encontrava a antiga e simples realidade de que se
lembrava. Arrastava-se pelas ruas vazias, escapando sempre por
milagre à brutalidade da polícia. Os cartazes colados na parede
lançavam-lhe gritos lancinantes que o assustavam. Ficou quase



sufocado com o fedor da humilhação que subia de uma estrela amarela
que rolava na lama. Desatou a soluçar e veio-lhe à memória um canto
religioso da sua infância. Nesse momento, ouviu o martelar dos passos
de uma patrulha que se aproximava e, guiado pelo instinto do animal
perseguido, escondeu-se num pátio; à cabeça da patrulha marchava um
civil idoso e baixo, um certo Heinrich Lemberg de Colónia, fabricante
de perfumes de profissão. Os alemães tinham-no trazido para o gueto
para ele descobrir, graças ao seu olfato desenvolvido, os esconderijos
subterrâneos dos judeus, cujos leves cheiros de comida ele conseguia
detetar. Harutian desconhecia isto tudo. Viu o homenzinho a andar
rapidamente à frente da patrulha, metendo o nariz aqui e acolá. Parou
ao pé de uma casa, farejou atentamente, com as narinas bem abertas, e
deu um gritinho. A patrulha arrombou a porta e entrou e, passados
alguns minutos, voltou a surgir empurrando uma pequena família: o
pai, a mãe e duas crianças. Abateram-nos ali mesmo. Em seguida, a
patrulha continuou a sua marcha atrás do perfumista de nariz sensível.
Harutian compreendeu então que aquilo era o fim: mesmo ele, com
todos os seus talentos, nunca imaginaria que um homem pudesse usar
o seu sentido do olfato com esse fim, e tornou-se-lhe óbvio que nunca
mais voltaria a encontrar o seu velho mundo. Sentia-se exilado de
tudo. Soluçou de medo enquanto andava para trás, com um pé no
passeio e o outro na calçada. As lágrimas que lhe escorriam pelas faces
tinham um brilho violáceo e fosforescente, e um gosto metálico e frio.
As amarras tinham-se rompido todas. Harutian era de novo a criança
apavorada escondida numa gruta perdida no fim do mundo. E de novo,
como outrora, foi salvo por Otto Brieg que voltava tarde da sua
vagabundagem cansativa e estéril pelas ruas do gueto à procura de
artistas «que nos convenham», como dizia. Harutian abraçou-se a ele,
aliviado. Otto, pelo menos, não mudara. Nem os cinquenta anos que
tinham passado, nem os horrores do mundo eram capazes de mudar
um homem como Otto. Ficaram muito tempo abraçados em silêncio,
chorando sem vergonha. Harutian lambeu timidamente as lágrimas de
Otto, e soluçou mais alto de alegria: eram salgadas, graças a Deus! Tal
como devem ser as lágrimas. Foi assim que Harutian voltou ao bando
dos meninos de coração de oiro. Desde então Otto nunca mais deixou
de o apoiar e, quando as coisas se tornaram mesmo difíceis, chorava
com ele, tal como deixara Fried servir-se dos seus olhos azuis para



neles ver Paula e ganhar forças. Cada vez que o arménio sentia desabar
o seu antigo mundo, bastava-lhe lamber as lágrimas salgadas de Otto
para se acalmar logo. O que não era muito difícil para Otto, que não
tinha qualquer dificuldade em debulhar-se em lágrimas. 

 
 
Humor 
Disposição ou traço de carácter que acentua o lado cómico dos

fenómenos. 
1. De acordo com Shimon Zalmanson, redator-chefe do jornal

Luzinhas , o humor não é simplesmente uma disposição ou um traço de
carácter, mas sim a única religião verdadeira. «Se tu, por exemplo,
fosses Deus, nebekh , coitado», disse ele uma noite a Wasserman
(enquanto conversavam na redação do jornal), «e quisesses revelar aos
que em ti creem todas as potencialidades da criação, todas as
coincidências, os mundos, as contradições, a felicidade e a razão, as
ambiguidades e as ilusões que o teu poder divino está constantemente
a derramar no mundo, e se, digamos, quisesses ser adorado como uma
divindade deve ser, ou seja, sem sentimentalismos ou cânticos
bajuladores, mas com um espírito claro e lúcido, que método
escolherias? Hã?» Zalmanson (que, embora filho de um grande rabino,
era agnóstico) dizia que o humor – e chegava a invocar Bertolt Brecht
que definira o humor como o inimigo número um do sentimento – é o
único meio de compreender Deus e a Sua criação e todos os Seus
mistérios e contradições, e de continuar a servi-Lo com alegria. O
Deus de Zalmanson andava por aí a distribuir pela humanidade
pequenos favores que revelavam a Sua boa vontade. «Deves
certamente lembrar-te, Anshel, do espetáculo que nos esperava à
entrada do Santo dos Santos, a pequena câmara de gás?» Wasserman
lembrava-se perfeitamente: os alemães tinham trazido o cortinado 25 da
Sinagoga de Varsóvia e penduraram-no à entrada do corredor que
conduzia às câmaras de gás de Treblinka. Na cortina estavam bordadas
as seguintes palavras: «Esta é a porta do Eterno. Os Justos entrarão», e
então Zalmanson começou a rir, e ia morrendo a rir, ao dar-se conta de
que até alguém tão bota de elástico como Wasserman tinha os seus
lados cómicos. O próprio riso era o ritual espontâneo da sua religião.
«Cada vez que rio», costumava dizer, «o meu Deus, que obviamente



não existe, sabe que estou em harmonia com Ele, que O compreendo
profundamente, nem que seja só por momentos. Porque, meu pequeno
Wasserman, o bom Deus criou o mundo do nada, do caos, e tirou
exemplo e matéria desse mesmo caos… Nu, o que dizes a isto?» 

Para Zalmanson, as anedotas eram oferendas primitivas e tocantes a
esse Deus. «Pois o que é uma anedota senão uma espécie de criação
bastarda e estranha: pensa num homem parado numa esquina a contar
ao amigo uma história que inventou só para o fazer rir! Não lhe canta a
ária de uma ópera, graças a Deus, nem lhe toca uma melodia na
harmónica? Não. Conta-lhe uma boa piada! Às vezes, quando se
reúnem vários amigos, todos eles sérios, é para passarem a noite a
contar anedotas!» Segundo Zalmanson, as anedotas são «os falsos
livros de orações dos idólatras». Não os despreza, Deus nos livre. Bem
pelo contrário, para ele os que contam anedotas são «verdadeiros
visionários, com poder de antevisão, mas os meios que têm à
disposição são realmente limitados, ah, fazem mesmo pena!». E isto
porque «a maioria das pessoas não tem um sentido de humor
verdadeiro e incisivo, limita-se a repetir o que aprendeu de cor, litanias
de segunda e terceira mão, sem nunca sentir uma real elevação de
espírito…». Uma observação de Wasserman sobre o riso de Zalmanson
despertou a atenção da redação: «Tinha um riso chilreado, efeminado,
que confirmava ainda mais a sua teoria arrevesada: o som do riso da
maioria das pessoas é diferente do tom da voz com que falam, como se
as qualidades vocais próprias do riso», diz Wasserman com um risinho
tímido, «não pudessem ser empregues – como direi? – para fins
laicos.» 

2. O humor de Kazik 
De acordo com Otto Brieg [v.], Kazik tinha um sentido de humor

peculiar; tratava-se, de facto, de uma dolorosa ironia resultante da sua
experiência simultânea dos processos de crescimento e decadência; e
quando um dos Artistas [v.] falava das suas aspirações relativas ao
futuro próximo ou longínquo, ou usava palavras tais como:
«esperança», «oportunidade», «melhoria», «vitória», « Prece » [v.],
«ideal», «fé», etc., ou quando sentia um espírito de intimidade e
comunhão, ou ainda quando o sentimento de Estranheza [v.]
desaparecia como por encanto e se criava a ilusão de cooperação e
consolo – nesses momentos escapavam-se dos lábios de Kazik risadas



curtas e compulsivas que ele não conseguia dominar, quase como um
reflexo físico, tão irreprimível como o silvo de uma frigideira a ferver
em contacto com a água fria. Essas risadas não lhe davam qualquer
prazer; com efeito, não fazia a menor ideia da razão por que ria, apenas
constatava as reações de tristeza e humilhação dos artistas que o
rodeavam. A redação aceitou chamar «humor» a essa particularidade
de Kazik, unicamente porque Otto Brieg, levado pela sua generosidade
e nobreza de alma, o fez. Há que salientar que essa característica
estranha desapareceu uma vez da vida de Kazik por minutos, quando
ele também se tornou um Artista [v.]. 

[V. também Pintor ] 
 
 
Decisão 
Processo que conduz a uma conclusão após análise e reflexão. 
No seguimento da discussão sobre Responsabilidade [v.] e Escolha

[v.], Wasserman afirmou que Neigel não podia estar satisfeito com a
decisão que tomara vinte anos antes, de entrar para as SS. Para poder
cumprir certas ações que Wasserman prefere não especificar, Neigel
«suspendeu» a sua consciência, mandou-a «tirar umas férias». Não.
Para Wasserman, todos temos o dever de renovar a legitimidade moral
das nossas decisões enquanto agirmos de acordo com elas. Por outras
palavras, «nenhuma decisão é válida para sempre, Herr Neigel, e se o
senhor for um homem de honra, como as suas palavras parecem
indicar, tem o dever de reafirmar a sua decisão todos os dias, sempre
que mata uma pessoa no campo; é isso mesmo, tem de moldar a sua
decisão em palavras novas, frescas, a fim de verificar se o seu desejo
inicial, a sua voz e a sua essência ressoam nelas». Ao que Neigel
respondeu, displicentemente: «Vais ficar surpreendido, Wasserman.
Isso não me assusta nada. Bem pelo contrário, até me agrada e reforça.
Acho que vou adotar a tua ideiazinha.» Wasserman: «Todos os dias,
Herr Neigel, e de cada vez que puxar o gatilho para abater um ser
humano. E vinte e cinco vezes quando matar vinte e cinco prisioneiros.
Uma decisão a seguir à outra. Será capaz de o fazer, Herr Neigel?» E o
alemão: «Não percebo porque é que fazes disso um bicho de sete
cabeças. Já te disse, não me mete medo nenhum. Apenas reforça a
minha fé no Reich e na minha missão. Cumprirei a minha missão –



segundo as palavras do nosso Führer – mit Einsatzfreudigkeit – com
alegria.» 

[V. Revolta ] 
 
 
Hitler, Adolf (1889-1945)  
Dirigente alemão, diretamente responsável pela Segunda Guerra

Mundial –, e indiretamente – pela história de amor entre Fried e Paula. 
Durante os anos em que trabalhou como veterinário-chefe do jardim

zoológico, Fried amou em silêncio e sem esperança – como desde os
gloriosos dias dos meninos de coração de oiro – Paula Brieg. Paula
geria os assuntos correntes do zoo, tratava do irmão Otto, e, devido à
sua bondade de alma, não desprezava o solitário Fried. Em 1931, Fried
vendeu o seu luxuoso apartamento num dos bairros mais chiques de
Varsóvia e foi viver para o jardim zoológico, num pequeno pavilhão
hexagonal próximo da jaula dos répteis. À noite, ia até ao pavilhão de
Otto e Paula, junto da entrada do zoo, onde jantavam, jogavam xadrez,
fumavam e preparavam o trabalho do dia seguinte. A vida deles
poderia continuar assim indefinidamente, se não tivesse havido certos
acontecimentos, se não fosse… Otto: «Hitler e as suas leis racistas que
enfureceram de tal maneira Paula, sim, a nossa Paula que nunca se
interessara por política, até que um dia por acaso ouviu anunciar na
rádio aquelas perversas leis de Nuremberga; foi por volta do meio-dia,
estávamos só nós os dois em casa, e ela saltou como se a tivessem
beliscado, disse-me que tinha de ir imediatamente à cidade e “estou a
pensar em Fried, é por ele que me inquieto, esta humilhação vai
despedaçar-lhe o coração”. Partiu o mealheiro, pegou no dinheiro todo
que lá tínhamos guardado ao longo daqueles anos todos, zloty a zloty ;
resmungando: “Que porcaria” e “O que é que eles pensam, estes
abjetos Deutschen , não veem que estão a insultar seres humanos, e
que as pessoas vão ficar terrivelmente magoadas com isto?!” Saiu sem
se despedir, furiosa e perplexa, tomou o elétrico até às lojas chiques da
Praça Potocki, onde, durante duas horas, tlim! tlim! tlim! se fartou de
gastar dinheiro como nunca!» Paula: «Comprei um lindo vestido, de
um tecido que na aldeia chamávamos koronka , e um adorável
chapeuzinho de brocado, muito claro, com lacinhos na testa e nas
orelhas, ah, as modistas parisienses têm cá umas ideias! e uma coisa



que se chama “peliça” guarnecida de veludo; comprei ainda alguma
roupa interior, perdão, em verdadeira seda artificial inglesa! E sabonete
francês, água-de-colónia de Paris, e perfume “Crèpe de Chine”, que
cheira tão bem, custou-me uma fortuna, mamo droga , mãe querida! À
noite voltei para casa, lavei-me para tirar os maus cheiros do zoo
entranhados durante aqueles anos todos, pus o vestido novo e a peliça,
pintei as unhas, pus rouge nas faces, e escovei o cabelo durante pelo
menos uma hora para o desembaraçar, tinha cabelos compridos até à
cintura, sim senhor! A única vez que mos cortaram foi durante a
epidemia de tifo em 22! Bom, em seguida desci até ao lago dos
flamingos, porque não havia um único espelho em todo o jardim, e aí,
na água, vi que era muito bonita, talvez um pouco ridícula e
espalhafatosa, mas realmente feminina, apesar da “tia” não me visitar
há vinte anos, e voltei só para me despedir de Otto, porque sabia que
com ele não precisava de explicar nada, ele compreendera tudo desde
o princípio.» Otto: «E lá foi ela para a sua viagem de núpcias, passou
pelas jaulas da Vereda da Eterna Juventude, e os animais olharam-na
de tal maneira que eu rezei para que não começassem a rir, mas pode-
se ter mais confiança nos animais do que em certas pessoas que não
quero mencionar, e via-se bem que eles compreendiam perfeitamente o
que se estava a passar.» Fried: « Nu , e só eu, idiota que sou, não
percebi nada, e quando lhe abri a porta fiquei assarapantado com
aquele trajo de Carnaval e toda a perfumaria que ela pusera…» Neste
ponto, Wasserman sugere a hipótese bastante plausível que o doutor
tenha sentido piedade por aquela mulher toda enfeitada que, apesar
daqueles artifícios femininos todos, não era realmente bonita: via-se
bem a idade que tinha, a pele dos braços e das pernas era áspera e
gretada, e só os olhos tinham um brilho azul. Fried fez-lhe um sorriso
tímido e embaraçado, porque não percebia nada ou porque não ousava
esperar que o seu amor fosse retribuído, e que a sua solidão estivesse
prestes a terminar. Wasserman: «Precisamente como a perturbação que
sentimos às vezes quando nos despedimos das desilusões e falhanços a
que nos habituámos, como um cão se habitua aos seus piolhos.» Paula
não deu a Fried tempo de voltar a si. Pôs-se nos bicos dos pés e beijou-
o calorosamente na boca. Mas a boca de Fried, estarrecida e habituada
à humilhação de uma abstinência prolongada, desviou-se e ele sentiu
tremer no seu pescoço o sorriso cheio de vida de Paula, como uma



gota de água caindo num terreno rochoso, mas bruscamente, sem
palavras desnecessárias, abraçaram-se com a paixão de um desejo há
muito contido. Wasserman: «E o velho doutor encontrou a alegria – e
permita-me que lhe diga, Herr Neigel, que só nesses momentos se
justifica o emprego do termo “júbilo” – porque todos os seus
sentimentos e emoções profundas e até, com sua licença, o desejo
físico, tinham estado conservados durante aqueles longos anos
solitários, ao abrigo do tempo que tudo destrói, e depois, nu ,
compreenda, ficaram deitados nos braços um do outro, a mão esquerda
de Fried debaixo da cabeça de Paula, e a direita enlaçando-a, meios
mortos, Deus nos livre, do fogo que quase lhes arrancara a vida.»
Paula: «E eu, tão idiota que sou, tão desbocada, fui logo contar-lhe as
porcarias que ouvi na rádio, e ao princípio Fried não percebeu porque é
que eu lhe estava a falar daquilo naquele momento, porque nunca se
considerara judeu, e nunca pensara em mim como polaca, e costumava
dizer: “Eu sou um polaco cuja religião é Fried”, era a sua maneira de
dizer, mas quando finalmente compreendeu porque é que eu dissera
aquilo, Jesus Maria!, ficou branco como a cal, e primeiro pensei que
estava zangado por causa daquelas porcarias, mas depois dei-me conta
de que ele se ofendera por eu ter vindo ter com ele não por Amor [v.],
mas por razões políticas, como se costuma dizer, sim, o meu Friedczek
zangava-se sempre pelas razões erradas, e eu, claro que aquilo me
magoou muito, porque não são maneiras de tratar uma senhora, e
levantei-me para me ir embora, mas nesse momento…» Fried: «Mas
então, nu , vi a mancha de sangue no lençol, sim, e então, bom, é claro,
não é?» [ Nota da redação: É evidente que Neigel pediu a Wasserman
para suprimir todas as frases relativas ao Führer e às leis de
Nuremberga. Wasserman opôs-se categoricamente. Seguiu-se uma
violenta discussão. ] 

[V. também Armadilha ] 
 
 
Suicídio 
Ato de violência que consiste em matar-se a si próprio. 
1. Uma noite, depois de acabar de contar a Neigel um episódio das

aventuras dos meninos de coração de oiro, Wasserman pediu-lhe,
como de costume, «o meu remédio, senhor». Isto passou-se uma noite



em que, graças à história, se estabelecera entre eles uma certa
aproximação. Neigel ficou chocado e declarou que nunca na vida daria
um tiro em Wasserman. Nessa noite, por acaso, o comportamento de
Neigel fora completamente diferente do habitual: escutara a história
com grande interesse, rira e nos melhores momentos até gritara de
satisfação, às vezes demasiado alto, entusiasmara-se com as descrições
comoventes e contribuíra generosamente com pormenores íntimos da
própria vida, em suma, fora um ouvinte ideal. É possível que este
estado de espírito tenha sido favorecido por uma garrafa de álcool com
oitenta e sete graus, que estava em cima da mesa, quase vazia; e que
uma carta que acabava de chegar de Munique num envelope azul
também tivesse contribuído, ou talvez fosse por uma razão totalmente
diferente, tal como os numerosos boatos chegados de Berlim segundo
os quais as altas instâncias tinham aprovado o pedido patriótico de
Neigel de enviar mais comboios para as câmaras de gás, razão pela
qual a partir da próxima semana começariam a chegar ao campo
dezenas de milhares de judeus para além da quota inicialmente
prevista, em comboios de dia e de noite; tudo isto porque, em Berlim,
estavam convencidos de que um homem como Neigel podia arcar com
qualquer sobrecarga de trabalho; aliás, já estavam a preparar para ele
uma «pequena prenda» pelos seus serviços em prol do Reich e do
Führer. Por tudo isso, Neigel encontrava-se num estado de espírito
alegre, e não queria estragá-lo com um tiro a Wasserman. Mas o judeu
teimou, e seguiu-se uma discussão que dissipou o bom humor de
Neigel. O rosto tornou-se cinzento, e só a ponta do nariz estava muito
vermelha, como se estivesse bêbedo. De facto, durante a discussão, o
alemão esvaziou três copos de oitenta e sete graus, o último já com a
mão pouco firme, e a expressão de orgulhoso desdém deu lugar a um
olhar velado a que ousaríamos chamar horror. Saltou bruscamente da
cadeira, sacou do revólver e estendeu-o em silêncio a Wasserman com
o cano voltado para si próprio. «Está aqui o revólver!», gritou com voz
rouca. «Faz dele o que quiseres. Já não tenho forças para isto. Faz o
que quiseres.» Voltou a sentar-se e depois, com um gesto decidido,
virou a cadeira e ficou de costas para Wasserman, declarando com uma
voz estranha: «Nem sequer olharei para ti. Visa e aperta o gatilho. Mas
depressa, por favor.» Wasserman, um judeu que nunca tivera uma arma
na mão, não aproveitou aquela ocasião única. Não atirou à nuca de



Neigel, apesar da posição deste, ligeiramente curvado, parecer
convidar a isso; também não o sequestrou a fim de atrair ao campo o
Reichsführer Himmler e matá-lo também; não se precipitou para fora
para disparar sobre os guardas e incitar os presos à revolta. Todas estas
ideias simples, tão evidentes, nem sequer lhe vieram ao espírito. Ainda
levou o revólver à testa, mas os joelhos fraquejaram-lhe tanto que
quase caiu. Não disparou. Pousou o revólver em cima da mesa e tossiu
delicadamente. Neigel só se virou passado um bom momento: a sua
cara era a de um morto. Segurara o envelope azul na mão durante todo
o tempo. Estava amachucado e manchado das mãos húmidas. Disse
apenas: «És um cobarde. Uma pena. Uma pena.» Mas Wasserman,
para si mesmo: «O sábio entenderá facilmente que eu não queria matá-
lo e acabar logo com ele! Para Neigel tenho outro destino em mente, e
além disso não sou homem para estragar uma boa história no meio,
não é, Shloïmele?» 

2. O suicídio de Kazik 
[V. Kazik , a morte de] 
 
 
Adolescência, torpor da  
Toda a infância de Kazik foi marcada pelo seu carácter vivo,

enérgico, e até um pouco indisciplinado [v. Infância ], que esgotava
Fried, obrigando-o a correr desesperadamente atrás dele pelos cantos
da casa. Às 2h45 da manhã, o doutor teve alguns momentos de
descanso, e até de prazer, quando Kazik atingiu a idade aproximada de
dezasseis anos e meio: subitamente, quando estava a correr
desalmadamente pelo corredor e a fazer com a boca ruídos
particularmente altos que Fried considerava «completamente
bárbaros», a correria do rapaz abrandou bruscamente e os seus
movimentos tornaram-se pesados, e – Fried: «Bom, tive quase a
certeza que já estava. Kaputt .» À luz fraca da lâmpada, o doutor teve a
impressão de ver um brilho prateado sobre todo o corpo do rapaz. Pôs
os óculos e constatou que se tratava de fios muito finos e transparentes
enrolados à volta do corpo de Kazik. Aharon Markus supôs que
fossem «manifestações físicas características dos complexos ligados à
adolescência», mas Fried insistia, «não, não, já está a apodrecer». Para
seu grande espanto, percebeu logo que o miúdo estava simplesmente a



«tornar-se uma larva», como uma borboleta gigante dentro de um
casulo; que, ali mesmo à sua frente, Kazik ficara sob o domínio
tirânico das glândulas da puberdade, comuns a todos, e que dentro de
pouco tempo surgiria de dentro daquele casulo um adulto maduro. O
doutor lamentou o facto, porque sempre considerara a infância um
período de inspiração especial – à imagem da sua própria infância –,
ao contrário da adolescência, que condenava os indivíduos a uma
humilhante conformidade. Os próprios sinais físicos exteriores – o
endurecimento da pele e do sistema piloso, o alargamento da ossatura e
o aumento da pulsão sexual – pareciam-lhe as grades de uma prisão na
qual o adulto encarcerava a criança. Mas, enquanto contemplava o
jovem adormecido, Fried sentiu-se igualmente comovido: pela
primeira vez desde o princípio da noite, e talvez da sua vida, sentiu um
certo respeito pela impetuosa corrente vital que reinava naquele
quarto, tão perto de si, e era também a primeira vez na sua vida em que
se sentia imerso no tempo da forma como – segundo Wasserman –
convém estar mergulhado na corrente do «Avô tempo», o fluxo
humano no qual nos é atribuído um lugar «entre os nossos pais e os
nossos descendentes directos». E Fried, espantado, disse para si
próprio que aquilo em que sempre acreditara – que é o pai quem dá a
vida ao filho – era falso; o pai precisa do filho, que é o único capaz de
libertar o adulto da sua prisão e lembrar-lhe tudo o que esqueceu.
Fried: «Ah, isso é tudo muito bonito, mas o mais importante é que,
enquanto dormia, o meu Kazik estava fora do tempo. É possível que
durante um quarto de hora não tenha envelhecido, e esse momento foi
também o único desde a sua chegada em que pude pensar no que
acontecera e no que iria acontecer, mas ele despertou, despertou tão
depressa…» 

Kazik saiu do seu torpor. Rasgou pesadamente os fios estranhos, que
se derreteram logo. O período de torpor da adolescência durara treze
minutos, e encontrava-se de novo no «rio do tempo». Estava confuso e
um pouco zangado. Há que dizer que, apesar do processo de
amadurecimento por que passara, a cabeça não chegava sequer à altura
de uma cadeira. Ficou um bebé até ao último momento da vida: com
uma fralda molhada colada ao corpo, a barriguinha espetada para a
frente e as nádegas para trás, mas o rosto era duro, marcado pela



angústia e a confusão, e um desejo impetuoso que não entendia bem.
Kazik: «Eu-quem-sou-eu-quem-sou-eu?» 

[V. Escolha ; Ginzburg ] 
 
 
Zeidman, Malkiel  
Biógrafo. Um dos Artistas [v.] que Otto recolheu no gueto de

Varsóvia a partir de dezembro de 1939 [v. Coração , a ressurreição dos
meninos de… de oiro]. 

Investigador que adquiriu alguma nomeada com a elaboração dos
dois primeiros volumes da biografia erudita de Alexandre, o Grande.
Era um velho de aparência delicada, que arrastava os pés nuns velhos
sapatos que Otto lhe dera, e nunca se separava de uma velha pasta em
couro, toda rota e que exalava um cheiro a frutos podres, na qual
transportava a sua última obra, As Principais Circunstâncias e Eventos
Que Levaram o Relojoeiro Leizer Melinsky, da Rua Karmelicka, ao
Suicídio , obra à qual, segundo Wasserman, «se consagrara
inteiramente durante nove anos, e que era a sua glória e a sua
desgraça». Wasserman conta o embaraçoso encontro entre Fried, Paula
e Zeidman: uma noite, às três da manhã, o biógrafo bateu à porta do
casal para protestar, com toda a sua firmeza infantil e delicada, contra
o que o doutor dissera nessa manhã a Otto, junto da jaula dos
papagaios. Malkiel Zeidman estava a trabalhar ao lado e ouviu muito
bem o doutor gritar com Otto e dizer-lhe que era impossível continuar
a manter o jardim daquela maneira, porque Otto passava o tempo no
gueto e trazia de lá tipos esquisitos, malucos, primitivos e bárbaros que
não mexiam um dedo para ajudar Fried no trabalho. Fried: «Sim, é o
que se passa com os malucos, só se preocupam com eles próprios, são
uns egoístas e quase nem reparam nos outros! Estão tão absorvidos
pelo que lhes passa pela cabeça, pela sua “arte”, como Otto lhe chama,
ah! E claro que não fazem nada em troca da comida que Otto lhes dá
aqui gratuitamente, embora verdade seja dita que não comem muito.
Não comem quase nada mesmo! Hannah Zeitrin come apenas fruta,
porque não pode olhar para a carne, Markus nunca se lembra que tem
de comer, e o pobre Ginzburg ficou completamente desdentado depois
do interrogatório na Gestapo, e só Munine, que é um tarado e um bruto
nojento, come por quatro! Precisa de energia, é o que está sempre a



dizer, o depravado; e o pequeno Zeidman, o medricas, bom, esse come
apenas a comida dos animais que trata, grãos de trigo e coisas do
género. Não, é verdade que não comem muito, mas ajudar também não
ajudam nada, e o comportamento deles, boże mój ! Meu Deus! Umas
bestas! Umas verdadeiras bestas! Pior do que bestas!» Portanto, o
pequeno biógrafo veio protestar contra Fried por este os tratar de
«primitivos e bárbaros», acordou o casal no meio do sono e
atormentou Fried (que ardia de raiva) e Paula (estupefacta) durante
uma hora inteira, contando-lhes a sua vida em pormenor. 

Segundo ele, há alguns anos chegara à conclusão de que o seu dever
como biógrafo e como ser humano era o de escrever a biografia
exaustiva de um homem comum, de alguém que nunca tivesse
granjeado fama ou notoriedade em qualquer campo da atividade
pública. A partir do momento em que a ideia se lhe meteu na cabeça,
nunca mais teve descanso: estava convencido de que uma biografia
assim teria tanto valor e importância como a que escrevera sobre
Alexandre, o Grande, e que lhe valera um certo prestígio entre os
historiadores e os especialistas. Zeidman: «Ah! Escrevi dois grande
volumes sobre o macedónio, Pan Fried, e ao princípio achava-o muito
interessante! Realmente maravilhoso! Mas, no fim do segundo, já o
achava muito maçador! Terrivelmente maçador! Isto porque o tal
Alexandre, que movera montanhas, deslocara povos e conduzira
exércitos através de meio globo terrestre, acabou por se tornar a meus
olhos uma força da natureza, como uma tempestade ou um tremor de
terra, e cansou-me! Sim, às vezes quando escrevia sobre ele –
Alexandre – pensava no que ele me faria a mim e a outros como eu se
nos encontrasse no seu caminho… percebem? Não devia ter
pensamentos daqueles… eu, um homem de ciência, que ensinava na
universidade, mas perante tudo o que se estava a passar no mundo,
fora da minha torre de marfim, quero dizer, não podia fechar os olhos.
Sim, sim, comecei a ter tanto medo do tal Alexandre, que já não
consegui escrever o terceiro e último volume! Cheguei à conclusão de
que a vida do macedónio nunca poderia servir de lição a alguém como
eu… talvez a uma única pessoa em cada geração… a alguém como
Hitler, por exemplo! A esse de certeza que sim! Tfu! Perdão! Mas eu
queria escrever para as pessoas simples, como vocês e eu, queria
escrever para medrosos como eu. Está a compreender, Pan Fried [ Nota



da redação: Zeidman, tal como outros artistas do zoo, pensava que
Fried era um polaco católico ], é preciso fazer grandes esforços, quase
trágicos diria mesmo, para conseguir escrever a biografia fiel de outro
homem. É quase impossível, ah, sim, a verdade é que não conhecemos
ninguém verdadeiramente. Somos totalmente estranhos uns para os
outros [v. Estranheza ]. Cada homem é um reino, uma fortaleza com o
seu Deus e o seu Demónio e os seus milhares de segredos bem
guardados que só aos poucos se descobrem. Somos todos endémicos,
se me permitis utilizar esse termo científico da área de trabalho do
ilustre Paul Fried, como se em cada um de nós existisse um animal
único, e a semelhança entre nós fosse uma ilusão, um desejo nosso
fruto do desespero e da solidão… O macedónio é certamente
interessante, mas o relojoeiro Leizer Melinsky não é menos
extraordinário! Podem crer!» (Fried, surpreendido, foi virando as
páginas rasgadas e empoeiradas da obra de Zeidman, escritas numa
letra descuidada e feia, e leu os títulos dos capítulos principais: «A luta
contra o irmão Zvi-Hirsch pelo relógio, legado pelo pai, de bendita
memória»; «As saudades de Leizer do papel pintado do quarto da mãe,
de bendita memória»; «A moderação de Sara-Beile»; «A diplomacia
secreta de Abraão Pessah, de Lublin, medianeiro da paz e intriguista»;
«As esperanças de Leizer de vir a tornar-se sócio do único amigo,
Meyerson, no comércio de fazendas, e a doença de Sara-Beile, que lhe
comeu todas as economias».) «Ah! Estamos tão profundamente sós»,
prosseguiu Malkiel Zeidman dirigindo-se a Paula, cujos olhos estavam
esbugalhados e sorria para ele como se ele fosse uma página a voar de
dentro do seu sonho, «e verifiquei que não havia muita diferença entre
os esforços que tive de fazer para entrar na pele do macedónio ou na
do varsoviano… O mais importante é conseguir atravessar a fronteira,
não só a deles, mas também a minha, sair de mim próprio para poder
entrar dentro deles! Estes bolinhos de cebola são deliciosos, vou tirar
mais um se me permitem… Mmmm! Maravilhosos, oxalá eu também
soubesse dar um tal prazer… Mas voltemos ao nosso assunto! Há
milhões de pessoas à nossa volta e acho que não é admissível
continuarmos a não conhecer ninguém para além de nós próprios!
Conhecer realmente! Por dentro! Sentir a sua pulsação no fundo de nós
durante um momento inefável! Sim, às vezes pensamos conhecer
fulano ou beltrano, a minha mulher por exemplo, sempre imaginei que



a conhecia e compreendia, mas depois vim a descobrir muitas coisas…
ah! Estão a ver? Estou a falar convosco e vocês estão a cair de sono,
porque, quando me dá para falar! Ah, com certeza que compreendem,
porque há três anos que guardo o silêncio! Desde que o meu Leizer pôs
fim aos seus dias e me deixou de mãos a abanar – suicidou-se no meio
do poema da sua triste vida, as forças abandonaram-no e as minhas
seguiram-lhe o exemplo! Pois sim, a coisa passou-se há três anos,
quando o mundo estremeceu de horror… Ah, esqueci-me de vos dizer
que naquela época aperfeiçoara o meu talento de tal maneira que já
não sabia se era eu que o dominava ou ele que tinha tomado posse de
mim, e o meu desejo ia todo para ele… Estão a ver, era um destino
partilhado, uma existência em comunhão com outrem, forças sublimes
que eu desenvolvera em mim durante aqueles anos em que
acompanhara Leizer dia e noite. E ele, alma nobre e generosa, nunca
protestou, nunca me atirou pelas escadas abaixo! Pelo contrário,
compreendeu, viu que eu precisava dele… Estão a entender? Foi por
essa altura que começou a minha decadência, sim, despediram-me da
universidade em trinta e cinco como um indesejável, a minha mulher
fugiu com um miserável, de má memória, e os meus filhos, os meus
próprios filhos, carne da minha carne, tinham vergonha de mim,
porque eu desleixava a toilette ! Era o que eles diziam! Os meus filhos
que eu imaginava conhecer! Ah, onde é que eu ia? Sim, Leizer era
inteligente, muito mais inteligente do que eu, e enquanto eu fazia o
possível por conhecê-lo, ele observava a minha alma e via tudo o que
lá ia dentro, e talvez por isso me tenha deixado segui-lo durante tanto
tempo, estava desejoso de me contar tudo o que lhe acontecera,
chegava a falar-me dos problemas de família, sim, sem o seu coração
de oiro e a generosidade da pobre Sara-Beile, o meu empreendimento
não teria tido qualquer sucesso… E as pessoas faziam pouco dele, de
Leizer, diziam que tinha uma sombra colada a ele, chamavam-nos
Mops e Hops e Hilek e Bilek… mas ele compreendeu, e deixou-me
continuar, pois o que é que eu queria?», rugiu de repente o
homenzinho, muito agitado, a agitar os braços lisos e curtos de forma
dramática: «Será que fiz mal a alguém? Que insultei alguém? Ah, tudo
o que fiz, fi-lo por amor. Por vontade de conhecer o homem que vive
“fora” de mim, para lá da minha pele! Para conhecer, sim, para
conhecer! Para rasgar este invólucro fino da pele que nos separa uns



dos outros e é mais forte do que o aço! Mais forte do que o aço! Essa
tem sido a tortura da minha vida, ou seja, foi, porque já a venci!
Infligi-lhe uma derrota total! Mas não me perguntem como! Não, não
me perguntem como! Porque eu próprio não sei: algo explodiu dentro
de mim, saltou como um botão de camisa, puc! E de repente, era capaz
de fazer o que me apetecesse! Sabem quando é que isso aconteceu?»
(Fried e Paula, de boca aberta, fizeram que não com a cabeça.) «Pois
vou contar-vos para que vocês também se alegrem! Foi uma noite,
quando Leizer me falou da biblioteca que estava na casa do pai! Sim,
isso mesmo! Um armário em madeira bem polida, com duas grandes
vitrinas em vidro, onde se guardavam as pratas e os livros mais
preciosos do pai, de bendita memória. “Saruentka” é como esse tipo de
móvel se chama na nossa terra, minha senhora, que pode ser decorado
com papel pintado e um laço de cor, muito giro, com pregos
pequeninos em cobre, conhece? Na vitrina, púnhamos as pratas e, na
gaveta de baixo, toda a espécie de roupas especiais, como o lenço que
a mãe bordara para o pai quando estavam noivos, um cachecol em
linho e bordado a seda verde, entrelaçada de rosas, botões e folhinhas
que, juro, pareciam mesmo verdadeiras!» (Fried olhava espantado para
Zeidman, quase sem escutar, a pensar quem é que aqueles gestos lhe
lembravam, aqueles gestos redondos, graciosos, aqueles sorrisos
doces, meigos, quem era?) «Sim, o quê? O que estava eu a dizer?
Perdão! Distraí-me! Então, quando Leizer me falou da biblioteca, senti
subitamente que eu era ele, Leizer! Eu era Leizer de A a Z, e conhecia
todos os seus segredos e as tristezas da sua alma, sabia que, daí a
pouco, ele levantaria a mão para a passar pelo rosto mortificado, tudo!
E durante alguns meses fui como ele, Leizer, estava tão colado a ele
que não conseguia parar, estão a ver – já não estava na minha mão!
Tinha a impressão de que Leizer era eu! Que estava casado com Sara-
Beile… E ele, como um santo, nunca me censurou, deixou-me segui-lo
para todo o lado, passar o dia com ele na pequena relojoaria, responder
aos clientes em vez dele, ah, porque eu sabia exatamente o que ele ia
dizer antes que abrisse a boca! Nunca o larguei, de dia ou de noite! E
por causa disso, ah, até na corda o segui… A vida começara a pesar-
lhe, compreendem, e tornou-se ainda mais insuportável depois da
morte de Sara-Beile, minha mulher, perdão! mulher dele… Sara-Beile,
que descanse em paz. Eles mataram-na, compreendem, estava doente e



acamada, e eles entraram pela casa e mataram-na à nossa frente…
Chorámos durante uma semana. À nossa frente! Devia ser meia-noite
quando Leizer me disse que tinha chegado o momento! Tu, disse-me
ele, és um santo entre os santos, já não há pessoas como tu no mundo,
que amem os outros como tu os amas, e eu, já não posso, disse-me, já
não consigo suportar uma tal generosidade… O teu bom coração mata-
me de desgosto e piedade… E é por isso que vou fazer uma coisa,
peço-te que me deixes só agora… Que me deixes sossegado durante
algum tempo… Foi o que me disse. Tinha medo que eu também me
enforcasse. Saí do quarto, já sabia o que ele ia fazer, dirigi-me ao
celeiro e pus também a corda ao pescoço… Que sentido tinha a minha
vida sem ele? Sem mim, quero dizer? Pois o que restava do velho
Malkiel Zeidman, esquecido? Nada! Pó e cinzas! Ah, pois bem, ele
morreu, mas a mim, nebekh , coitado, salvaram-me. Cortaram a corda.
E depois levaram-me para o manicómio, e aí, foram injeções, ligaduras
e amarras, malditos sejam os médicos todos! Tfu! Perdão. Quando saí
de lá, ou antes, quando os alemães chegaram, malditos sejam, e
dispersaram o nosso conselho de sábios pelas ruas, eu fiquei
completamente vazio, morto por dentro. Já não sei, talvez fosse a
morte de Leizer tão viva dentro de mim que me fizesse sentir tão
vazio, tão incapaz de resistir; queres que eu seja um rabi, pois serei um
rabi, não me queixo, de que me hei de queixar? Aliás a vida assim é
mais interessante e, de qualquer maneira, não tenho outro remédio,
pois como hei de dizer, infiltro-me dentro dos outros como se fosse
água, e roubo-lhes o que têm lá dentro, mas de fora não se vê nada,
mesmo agora, neste preciso momento, pobre de mim! Não! Agora
não!» (Bateu com a mão esquerda na direita.) «Pelo menos aqui, porta-
te bem! Pelo menos aqui, miserável! Onde ia eu? Ah, sim, aquelas
fraquezas apoderaram-se de mim… Invadem-me quando estou perto
das pessoas… Os poros da minha pele desabrocham como flores
sequiosas de sol, os ossos dilatam-se nas articulações, e tudo em mim
se dilui, enfraquece e se abre de tal maneira que o eu do outro deixa de
me poder resistir e é insensivelmente e inconscientemente aspirado a
fim de preencher o espaço vazio dentro de mim… Uma espécie de
Plágio [v.] furtivo; todo o seu conteúdo corre tranquilamente para
dentro de mim, sim, os seus desejos, os seus medos escondidos, as
suas paixões e dores, as mentiras que segreda à alma, ah, Fried, meu



Friedczek, não podes imaginar os tormentos infernais que as pessoas
vivem, enlouquecias, espero que nunca tenhas tais problemas, nem tais
demónios, mamo droga! , mãe querida, mas não comas mais desses
biscoitos, Friedczek, vais voltar a ter azia e depois não consegues
dormir…» Fried gritou: «Basta!», e levantou-se com um salto. Paula,
estupefacta: «Ele fala como eu, não é, Friedczek?» O biógrafo oco
pediu desculpas e explicou, sim, que tinha aqueles poderes, às vezes
mesmo muito fortes, porque estava consumido e vazio por dentro
como uma casa abandonada, habitada por espíritos, como um relógio
cujos ponteiros continuam a avançar, embora o relojoeiro,
infelizmente, já esteja morto, e o mecanismo seja acionado por
outros… ou, por exemplo, o vendedor ambulante que costuma estar à
entrada do zoo a vender Kapusta , o prato de couve e ervilhas, «basta
eu ficar ao pé dele uns momentos apenas, para ele entrar logo em mim,
todo ele, da cabeça aos pés, a pulsação do sangue nas veias, o ruído do
coração, o segredo da doença incurável que esconde mesmo da mulher
e dos filhos… E quando trabalho algum tempo ao lado da jaula dos
papagaios, ah, sinto-me logo cheio de penas, colorido e falador».
(Fried pensou que era preciso evitar que o homenzinho ridículo
trabalhasse perto da jaula dos carnívoros.) «Mas a coisa mais estranha,
Pan Doktor, é que os maus não têm qualquer poder sobre mim, quero
dizer, sobre a minha arte… enfim, talvez os maus de tipo comum, sim.
Mas os muito cruéis, não. Nunca! É como se houvesse uma barreira
entre nós. Vejam, por exemplo, posso passar cem vezes ao lado das
sentinelas “deles”, vocês sabem de quem estou a falar, e não me
acontece nada! Para dizer a verdade, vou revelar-vos um segredo, eu
até “gosto” de passar diante deles, porque nesse momento, por breves
instantes, fico livre da tirania da minha arte, dessa minha infelicidade,
e posso sentir que sou novamente eu próprio, o pobre Malkiel
Zeidman… então digamos, estúpidos – não, assassinos – nunca.
Desconheço a razão. É um mistério, e continuará a sê-lo! Mas com
todos os outros, pelo contrário, os bons são a minha perdição, eu
derramo-me neles e eles em mim sem poderem parar! Até aqui, no
nosso jardim zoológico, pois bem… nunca paro! Aliás, foi Otto que
mo pediu. Disse que nós, que não temos força física, temos de fazer
tudo o que estiver ao nosso alcance, e eu faço o que ele diz, porque não
se consegue recusar nada a Otto, e é por isso que me esforço e me



entrego tanto, e que infrinjo todos os limites! É verdade! Podem
chamar-me rebelde, se quiserem! Levanto o punho ao céu! Escapar a
cada momento da prisão mais bem guardada do mundo, ultrapassar
gradualmente as barreiras entre os homens… e aumentar assim um
poucochinho o amor e a compaixão entre as pessoas, sim, porque de
facto estamos todos tão sós, encerrados nas nossas caixas, cegos,
surdos e mudos… mas eu, ah, eu pelo menos posso andar entre todos à
vontade… conter toda a gente… fazer um sinal ao passar… Sou uma
espécie de albergue, um tradutor mudo de inúmeras línguas
estrangeiras, porque todos sabem dizer palavras tais como, por
exemplo, infelicidade, sofrimento, esperança, desejo, mas só eu sei
exatamente em que é que eles estão a pensar, só eu sei o que é que
você, por exemplo, Pan Doktor, quer dizer, com a palavra “dor”, e o
que é que a senhora Paula entende por ela, o que não é de todo a
mesma coisa, é como se chamassem “mamã” a duas mulheres muito
diferentes uma da outra, sim, essas dores cegas e surdas só em mim
conseguem tocar uma na outra… só dentro de mim se revelarão
profundamente… Tornei-me um dicionário, um dicionário de
indivíduo a indivíduo… Mas não há quem me consiga ler, porque eu
próprio não consigo… eu sou apenas as páginas, mas o doutor disse
primitivos… devia ser uma brincadeira, e agora que já disse tudo o que
tinha a dizer, vou-me embora, sim, há alguns momentos que estou para
o fazer, mas… há algo que me impede, como uma mordidela no fundo
do estômago, não, minha senhora, não é desses maravilhosos bolinhos
de cebola, mas uma espécie de arredondamento, uma espécie de
gravidez, Deus Todo-Poderoso, o que é isto, socorro, socorro, Pani
Paula, ai, que dor! você também a sente, leve-a, leve-a, é vossa, é de
vocês os dois, não é minha… Por favor…» 

E perante o olhar estupefacto de Paula e Fried, o biógrafo dobrou-se
todo, caiu, e começou a torcer-se no chão (Wasserman: «A soprar e a
respirar como uma mulher em trabalho de parto!»), como se estivesse
a lutar contra cordas invisíveis enroladas à sua volta e dentro de si que
o arrastavam na direção de Paula, para o que estava para lá dela, para o
que ela ainda não sentira, e no fim, foi projetado no ar, enrolado como
um feto e foi cair do lado de lá da porta por onde entrara, com um
vagido. Fried e Paula olharam um para o outro, e de repente, Paula
sentiu, pela primeira vez, as mordidelas no seu ventre. 



 
 
Tempo 
Um dos primeiros dados da consciência, que não pode ser definido

inequivocamente devido ao seu primado e generalidade. Marca a
cadência e duração dos acontecimentos. 

1. O tempo de Kazik 
Fried começou a contar o tempo de Kazik a partir das 21 horas da

noite em que ele lhe foi trazido, momento em que a borboleta branca
bateu as asas em frente ao rosto do bebé. Partindo da hipótese de que a
duração média de vida de um homem é de setenta e dois anos, o doutor
calculou que um minuto do tempo de Kazik equivalia a dezoito dias de
um homem normal. Um segundo da vida de Kazik era por conseguinte
igual a cerca de oito horas de Fried. Um minuto e quarenta segundos
dos seus equivalia a um mês inteiro. Em dez minutos, Kazik
envelhecia seis meses. Numa hora, três anos completos. Fried estava
apavorado. Talvez valha a pena lembrar as duas experiências
desesperadas que Fried fez para tentar deter a cavalgada do tempo de
Kazik: em primeiro lugar, apagou todas as luzes da casa, porque
esperava – Markus: «Por desespero, não por estupidez, Deus nos
valha!» – que a tirania do tempo afrouxasse no escuro. Mais tarde, um
pouco antes do nascer do dia, quando Kazik já tinha cerca de vinte e
um anos, mergulhou-o num banho frio, com a esperança tonta de que o
desenvolvimento fosse mais lento dentro de água. É inútil acrescentar
que estas duas intervenções não tiveram qualquer incidência no tempo,
e serviram apenas para reforçar a perceção do doutor de que o seu
próprio tempo decorria à mesma velocidade aterradora: de que, mal o
tempo deixasse finalmente de maltratar Kazik, o mundo inteiro
caminharia para a sua perdição à mesma velocidade louca. Há que
frisar bem que o doutor tinha por vezes o sentimento de que não estava
a lutar apenas por Kazik. 

2. O aspeto do tempo 
O aspeto do tempo foi revelado ao atónito Fried graças a um infeliz

incidente: quando estava a correr esfalfado atrás de Kazik [v. Infância ;
Estranheza ], o miúdo puxou pela ponta de um naperom que estava em
cima da biblioteca, e um grande jarro de porcelana, com quatro cervos
azuis a correrem e diante do qual Paula gostava muito de sonhar, caiu



ao chão e partiu-se em mil bocados. Nesse momento, sem se dar bem
conta do que fazia, a mão de Fried saltou e deu uma bofetada na cara
minúscula do bebé. Ouviu-se um soluço curto e lancinante, e Fried: «
Mój Boże! Meu Deus! O que é que eu fui fazer?» Mas Kazik esqueceu
imediatamente a bofetada e a dor que esta lhe causou, e voltou-se,
espantado, para os cacos do jarro. Surpreendia-o que um objeto
pudesse escaqueirar-se em mil bocados, em vez de agonizar e morrer
lentamente. Fried fechou os olhos, lamentando amargamente ter
maltratado um bebé indefeso, com o destino marcado, mas mal teve
tempo para os remorsos, pois Kazik pôs o pé descalço em cima de um
caco e desatou a gritar. Gritou mais por espanto do que por dor, e
aninhou-se logo em Fried que, segundos antes, lhe batera. Fried gritou
com ele, porque via, com os próprios olhos, a vida do menino a esvair-
se, via-o sentir uma dor que ele, Fried, era incapaz de lhe evitar, de
sofrer por ele, ou de negociar. Mas, quando se inclinou para ele e o
abraçou, viu que do corte profundo na planta do pé não escorria
sangue, mas uma espécie de pó muito fino, que saía do corpo ao ritmo
das pulsações do coração e se dispersava e desvanecia imediatamente
no espaço, e Fried soube, sem qualquer dúvida, que era o tempo. 

3. Não-tempo 
[V. Prometeu ] 
 
 
Estranheza 
A característica do que é estranho. Alheio. Distante e diferente. 
Fried sentia uma estranheza pungente quando estava só com o

jovem Kazik [v. Infância ] no seu pavilhão. Kazik era uma criança viva
e selvagem, sempre a fazer das suas. Estragava tudo o que lhe caía nas
mãos, sujava sem a mínima vergonha tudo à sua volta, e não parava de
fazer travessuras perigosas. Crescia a uma rapidez enorme, sem no
entanto ultrapassar os cinquenta e um centímetros e três quilos da
primeira estimativa de Fried, embora claramente mais forte e
resistente. Balançava-se sobre as pernas nuas, como um malandro de
fraldas. Os cabelos de albino cresceram e tornaram-se espessos, e
Fried tinha de os prender numa trança para não caírem para os olhos.
Apoiado na bengala, o doutor corria atrás dele pela casa toda, afastava-
o delicadamente das maçanetas das portas, dos lavatórios e das



retretes, por onde tentava escapulir-se, e enquanto corria, não parava
de resmungar para si próprio: «Ah, esta não é a Educação [v.] que
imaginei para os seus primeiros anos, tão importantes para a sua
formação; estava demasiado ocupado comigo próprio e com os meus
sentimentos, com as lembranças do tempo em que era uma criança
como ele, sim. Mal conheço o miúdo, conheço apenas a sua
agressividade e a energia com que corre, cai e se levanta, e o desejo
imperioso de apreender o mundo que o rodeia e de lhe pôr em cima um
pé vitorioso, e isso assusta-me, sim.» Ou, para ser mais rigoroso: Fried
tinha medo porque o miúdo era tão forte e tão diferente, e, porque
ignorava tudo dos pensamentos dele, não sabia se o miúdo gostava
dele ou se via nele apenas um criado importuno mas inevitável, e se,
ao crescer, se pareceria com Paula ou com ele. Preferia que ele se
parecesse com Paula, mas não podia fazer nada por isso. Perguntava a
si próprio se devia lutar contra ele com toda a força da sua severidade
e experiência, a fim de o preparar para a vida, ou se lhe devia mentir
acerca do mundo, visto que de qualquer maneira não lhe restava muito
tempo de vida. Olhou para Kazik, entrincheirado no fundo do grande
armário, e pensou que nunca conseguiria estar perto do miúdo. Era
como ver a nossa imagem ao espelho: por muito que repitamos «sou
eu» mil e uma vezes, nunca saberemos verdadeiramente o que isso
quer dizer, estamos simultaneamente muito perto e muito longe. Pela
primeira vez na vida, o doutor invejou o estranho talento do biógrafo
Malkiel Zeidman [v.], que podia meter-se na pele de outro e
compreendê-lo de dentro. 

O velho doutor fechou os olhos, prostrado pela amarga constatação
de que o miúdo era um estranho para ele, e que o seria sempre. Que
amaria sempre mais Kazik do que este jamais o amaria a si, e que
mesmo que os seus esforços tivessem êxito e Kazik tivesse uma vida
cheia e feliz [v. Prece ], Fried seria sempre atormentado pelo desejo e a
incapacidade de «ser» Kazik. Seria eternamente um estranho, exilado e
alienado de uma parte de si mesmo, errando só pelo mundo. Perguntou
a si próprio se não faria melhor em reconsiderar, em começar a
proteger-se da desilusão do amor e do desgosto insuportável do qual já
se sentia prisioneiro. Sabia igualmente que havia algo nos pais –
inclusive nos melhores e mais sensíveis – que a criança tinha
necessariamente de matar para poder encontrar o seu caminho para o



ar e a luz, da mesma maneira que o arbusto luta contra as velhas
árvores da floresta. Compreendeu nesse momento que a criança e ele
tinham muito pouco tempo de vida juntos e que as suas capacidades de
compreensão, amor e compaixão eram muito limitadas, e enquanto
olhava para o ar, Kazik saiu do armário, passou a correr ao lado da
biblioteca, puxou pelo naperom e fez cair o jarro de porcelana com os
quatro cervos, que se escaqueirou todo. 

 
 
Novo, o homem  
Protótipo do homem definido pelos teóricos da ideologia nazi. 
O HN é o tipo que o Obersturmbannführer Neigel opunha a

Wasserman quando falava do «novo futuro» prometido pelo Reich e o
Führer. Para maior rigor, aprofundemos um pouco o conceito: Hitler
afirma, no Mein Kampf , que a raça nórdica é o suporte da civilização e
que o seu combate contra o estrangeiro, o judeu, o eslavo – em suma,
as raças inferiores – é uma guerra santa. Hans Günther, o teórico
oficial do partido nacional-socialista, delineou, a partir de
investigações efetuadas sobre uma população de dez milhões de
alemães, o modelo ideal do HN: alto, de cabelos loiros e lisos, crânio
alongado, rosto estreito, queixo bem desenhado, nariz fino, olhos
claros e encovados, e pele branca-rosada. (Neigel, como a maioria dos
habitantes da Baviera, tinha olhos e cabelos escuros.) Como não havia
na Alemanha um número suficiente de pessoas correspondentes ao
modelo ideal a fim de assegurar o domínio do HN no Reich nos
próximos mil anos, os dirigentes alemães começaram à procura dos
meios para aumentar os seus recursos humanos. No que respeita ao
melhoramento da população da Baviera, por exemplo, foi proposto um
plano que consistia em trazer noruegueses, e, através de uma
mestiçagem controlada e um regime alimentar apropriado, transformar
em poucos anos a população local em raça nórdica pura. Esta ideia foi
apenas o início de um vasto programa geral. O doutor Willibald
Hentschel escreveu no Der Hammer , órgão de propaganda oficial dos
nacional-socialistas em Berlim: «Reúnam mil jovens raparigas,
isolem-nas num campo e acasalem-nas com mil alemães jovens e sãos.
Com cem campos como este, conseguireis obter uma geração de cem
mil crianças alemãs de raça pura.» A 19 de fevereiro de 1939, o



governador da Baviera, o Gauleiter Paul Giesler, num discurso dirigido
aos estudantes da universidade de Munique, lembrou às jovens que os
nacional-socialistas consideravam o Sexo [v.] apenas como meio de
procriação, que cada mulher tinha a obrigação de dar filhos ao Führer,
e «Se não têm ninguém com quem fazer crianças, empresto-vos os
meus ajudantes. Não se arrependerão!». Sublinhou a importância que o
Reichsführer Himmler atribuía ao aumento da população alemã e ao
aperfeiçoamento do HN. Foi Himmler quem prometeu ao Führer
povoar a Alemanha com 120 milhões de alemães de raça nórdica até
1980. Declarou que seria o padrinho de cada bebé alemão nascido a 7
de outubro – dia do seu aniversário. Todos os bebés nascidos nesse dia
receberiam um candelabro oferecido por Himmller, e depois, a cada
aniversário, um marco e uma vela. Os dez mil primeiros candelabros
foram fabricados pelos prisioneiros do campo de Dachau. Himmler
costumava dizer: «Se Frau Anna Magdalena Bach tivesse parado ao
quinto, ou mesmo ao nono ou décimo filho, Bach nunca teria vindo ao
mundo!» Himmler também se interessava pelos costumes populares
destinados a favorecer o nascimento de crianças do sexo masculino, e
os resultados da sua pesquisa circularam oficialmente entre os SS.
Queixou-se várias vezes da falta de interesse que estes manifestavam
pelas respeitáveis raparigas nórdicas, preferindo-lhes mulheres
gordinhas e de pernas curtas. No âmbito dos esforços com vista ao
aperfeiçoamento da raça, há que mencionar o Lebensborn fundado
pelas SS sob a égide de Himmler. Lebensborn (que significa «fonte de
vida») foi o nome dado às maternidades espalhadas por Himmler por
todo o território do Reich. Estas «quintas de criação humana», de que
os livros de história não falam, serviam simultaneamente de orfanato e
de bordel, e destinavam-se a criar a nova raça superior de acordo com
as normas raciais do Reich. Com esse fim, foram raptadas pelos
alemães centenas de milhares de crianças consideradas «conformes do
ponto de vista racial», a fim de serem criadas em «quintas» para
futuros cruzamentos com alemães de raça pura, ou entre si. O diretor-
geral desses estabelecimentos era Max Sollmann (cartão de membro
n.o 14 528 do partido nazi), que integrou as SS em 1937. Frau Inge
Weirantz era a responsável pela colocação das crianças raptadas em
famílias de SS sem crianças. As quintas acolhiam as crianças raptadas
na Europa de Leste e do Norte. As equipas encarregadas do rapto



tinham ordem para escolher apenas os mais bonitos. O método usado
era simples: identificar na rua uma criança que parecia corresponder
aos requisitos raciais, aliciá-la com rebuçados para obter o seu nome e
morada e transmitir a informação no próprio dia às equipas de rapto.
Este método era muito eficiente porque permitia obter várias crianças
da mesma família. Os que não correspondiam às normas eram mortos.
Em geral, matavam-se também os pais para poder raptar as crianças
sem complicações. Imediatamente a seguir ao rapto, as crianças eram
submetidas a enormes pressões psicológicas com o objetivo de as
obrigar a esquecer as suas origens e a detestar os pais. Repetiam-lhes
constantemente que os pais eram criminosos, os homens bêbedos e
assassinos, e as mães «putas mortas de tuberculose e álcool».
Proibiam-nas de falar na língua materna, e eram torturadas se
ousassem falar da sua origem. Marc Hillel, autor da obra «Filhos das
SS», a quem a Redação exprime a sua gratidão, encontrou na
Alemanha uma mulher a quem os nazis tinham mostrado – quando
tinha cinco anos – a pedra do túmulo de um bispo numa igreja dizendo
que a mãe estava enterrada ali. Depois da guerra, a mãe foi descoberta
(tinha estado num campo de concentração), mas a filha recusou vê-la:
«Vi a minha mãe morta uma vez, não queria vê-la morrer de novo.» A
organização Lebensborn ocupou-se também das mulheres
norueguesas, holandesas e francesas grávidas de soldados alemães,
porque Himmler não queria ceder a outros povos a preciosa semente.
Essas mulheres foram transferidas para estabelecimentos alemães – às
vezes contra a sua vontade – onde recebiam um tratamento adequado
até ao parto. As crianças que nasciam imperfeitas de acordo com os
critérios, raciais eram mortas. As crianças dos orfanatos de todos os
países ocupados, que correspondiam a esses critérios eram raptadas e
transferidas para os estabelecimentos Lebensborn . Na Hungria e na
Ucrânia foram raptadas mais de 50 000 crianças; na Polónia, cerca de
200 000. Estas crianças eram imediatamente submetidas a testes
raciais: mediam-lhes o crânio, o torso, o pénis (rapazes) e a bacia
(raparigas), com o objetivo evidente de proceder ao seu acasalamento
logo que atingissem a maturidade sexual. As raparigas recebiam
injeções de hormonas a fim de acelerar o aparecimento da puberdade.
Aos quinze anos eram fecundadas pelos SS. Foi assim que os centros
Lebensborn se transformaram em bordéis semioficiais para os SS, que



se serviam deles à vontade. Todas as crianças raptadas eram marcadas
no pescoço e nos braços. Himmler controlava pessoalmente estas
instituições até aos mínimos pormenores: existe, nos arquivos, um
telegrama de felicitações dele a Frau Annie O. (falta o apelido), ama
de leite do Lebensborn , que só na semana de 1 a 7 de janeiro de 1940,
produziu 27 870 gramas de leite. Himmler também encorajava a
gravidez das mulheres solteiras prometendo-lhes o apoio económico
do Reich. Pediu às jovens alemãs que «não sejam muito escrupulosas
nas questões de pudor e castidade nestes tempos de guerra» e ainda
que «tolerem as exigências dos nossos jovens que estão na frente a
lutar pelo Führer». Atualmente, dezenas de anos após o fim da guerra,
as crianças raptadas e os pais ainda se procuram por toda a Europa. No
processo de Nuremberga, em outubro de 1947, os responsáveis pelas
instituições Lebensborn foram apenas declarados culpados de
pertencerem às SS. Não pesa sobre eles qualquer outra acusação. 

 
 
Licença 
Férias. Ausência autorizada e temporária do trabalho ou de um

dever. 
A licença de Neigel foi sem dúvida o ponto de viragem decisivo na

história de Wasserman: na véspera da partida, Neigel ordenou ao judeu
que continuasse a contar a história de Kazik, que tinha então a idade de
quatro anos. Wasserman recusou, por uma razão qualquer, e insistiu
em esclarecer certos pormenores que Neigel desconhecia, a saber:
porque é que os meninos de coração de oiro se tinham reunido para
aquela última aventura, e contra quem lutavam eles desta vez [v.
Coração , a ressurreição dos meninos de… de oiro]. Disse que, sem
aquelas informações, a história «nunca ficaria convenientemente
cozinhada». Neigel ficou furioso. Acusou Wasserman de Traição [v.],
mas este recusou contar o resto da vida de Kazik. Neigel perdeu as
estribeiras e deu uma estalada na cara de Wasserman. A seguir, quando
se acalmou e pediu perdão ao judeu, descobriu-se o seu odioso segredo
[v. Plágio ]. 

Assim, Neigel partiu de licença sem conhecer o resto da história de
Kazik. Quando voltou ao campo, em estado de choque e cheio de
remorsos pelo que fizera em casa, Wasserman, Fried, Otto e os outros



passaram a ser a sua única família, os seus parentes e entes queridos,
todo o seu mundo. Neigel tornou-se – por assim dizer – parte
integrante do imaginário de Anshel Wasserman. 

 
 
Porcarias, aquelas  
O nome que Paula dava às leis de Nuremberga. 
[V. também Hitler ] 
 
 
Vida, sentido da  
 
 
Viver, alegria de  
Sensação efémera ou prolongada de total identificação com o Ser. 
Kazik conheceu a alegria de viver em toda a sua plenitude

precisamente às 4h25 da manhã. Tinha então cerca de vinte e dois
anos. Aquilo aconteceu quando foi com Fried acordar Otto, a quem o
doutor queria contar o que este ainda não sabia, ou seja, que Kazik era
efémero. Andavam lentamente, e de todos os cantos do jardim
zoológico iam-se-lhes juntando, um a um, os outros Artistas [v.], os
vivos e os mortos, e os que nunca fechavam os olhos. O jardim estava
mergulhado na escuridão e a lua alumiava-os, e Kazik via as sombras
matinais escondidas nos cantos do jardim dobrarem-se gentilmente
quando ele se aproximava; os caminhos misteriosos estenderem-se no
escuro em direção ao futuro; a erva coberta de orvalho a cintilar e a
espalhar um agradável cheiro fresco; o imenso céu noturno, semeado
de milhares de estrelas, respirar lentamente e passar-lhe o seu véu
terno pelo rosto… Ao longe soavam os ruídos estridentes e metálicos
dos altifalantes e dos tiros de armas automáticas; o horizonte estava
coberto de chamas vermelhas do incêndio do gueto judeu
desencadeado pelos alemães, e Kazik não compreendia nem queria
compreender. Também não queria compreender as expressões de
tristeza e desespero nos rostos dos que o acompanhavam. Porque de
repente sentiu o coração crescer no peito de tal maneira que parecia
não o poder conter, o corpo tornar-se leve, cheio de efervescência e



fervilhante de murmúrios e explosões de felicidade, e começou: 1. a
rebolar e a dar cambalhotas na erva molhada; 2. a saltar ao pé-coxinho
e a agitar os braços; 3. a gritar com a sua voz fina, ébrio de felicidade,
porque: a) estava ali, que diabo!; b) vivo como só um ser vivo pode
estar!; c) e ali estaria para sempre! imperador eterno daquele
momento! cantor divino das pulsações do seu coração! pintor da erva e
do céu noturno! Sim, estava vivo! bem vivo! E não havia nenhuma
explicação mais profunda ou mais simples do que essa! Para o inferno
as sombras tristes que se arrastam atrás de mim! Para o inferno tudo o
que sabemos sobre esta vida de merda e sobre o seu fim próximo e
inevitável [v. Kazik , a morte de]! Face à euforia de Kazik, Fried ficou
em pânico perante a eternidade do tempo no qual ele era apenas um
grão de areia, uma breve pausa, uma cesura no decorrer; há setenta
anos Fried ainda não estava imerso no tempo, e em breve estaria fora
dele, ele e todo o seu mundo; as coisas que amara e que tinham sido
importantes para ele desapareceriam como se nunca tivessem existido,
e então olhou para os artistas que andavam a seu lado e pensou que a
todos eles aconteceria o mesmo, como a marca de uma pegada na
água. Não havia nada de novo naquilo, mas ele ficou chocado por
sentir que todos desapareceriam, estranhos, perdidos e sem esperança
e, nesse momento, subitamente e sem razão, Fried, que era tão
razoável, foi possuído por uma alegria inquieta e febril, abriu os
braços, engoliu um soluço de júbilo, e sentiu mil flores de rosmaninho
brotarem em todo o seu corpo cheias de néctar. 

 
 
Educação 
Ação de uma pessoa com o objetivo de influenciar a personalidade

de outra, mudar o seu comportamento ou modelar o seu carácter de
uma forma específica. 

Assim que Fried compreendeu até que ponto o tempo de Kazik era
curto, decidiu dedicar-se inteiramente à sua educação e aproveitar
todos os minutos dos anos em que o cérebro de Kazik ainda estava
alerta e recetivo. Agarrou-o pela mão – essa pequena maravilha
arquitetónica! – e deu com ele a volta ao quarto, mostrando-lhe os
objetos ao mesmo tempo que dizia o seu nome. Fried: «Tapete.
Candeeiro. Mesa. Cadeira. Mais uma cadeira. Mais uma cadeira…», e



a criança repetiu as palavras e fixou tudo. Fried falou freneticamente
da casa cheia de quartos feitos de tijolos, do jardim zoológico com
jaulas e das pessoas que vêm olhar para os animais, constituídos de
membros e órgãos, mas sentiu que a sua descrição não era muito fiel à
verdade, não tanto no que respeita aos simples factos, mas à realidade
viva, que está para além dos factos, e então parou e censurou-se. Fried:
«Então, realmente! Que parvoíces estás tu a contar-lhe? Não vês que
primeiro é preciso contar-lhe as coisas verdadeiramente importantes?!»
Inclinou-se, pegou em Kazik, levantou-o à altura do rosto e fez-lhe um
discurso animado e caloroso sobre a população do mundo, e a sua
divisão em nações, religiões e partidos políticos… Voltou a
interromper-se, e acrescentou, hesitante, «e ideologias», e, sentindo o
gosto insípido e árido da divisão, nomeou-os: Polónia, Alemanha,
Cristianismo, Comunismo, Grã-Bretanha, Judaísmo, etc… Voltou a ter
a mesma impressão de há cinquenta anos no seu exame na Faculdade
de Medicina de Berlim, onde tivera de recitar, diante de um auditório
repleto, a lista das diversas doenças incuráveis, mas interrompeu-se de
novo e voltou a repreender-se. Fried: «Então, que disparates estás tu
para aí a dizer? Primeiro tens de lhe ensinar o que é que ele deve ser,
quero dizer…» Mas, apesar das suas nobres intenções, não conseguiu
impedir-se de lhe dar alguns conselhos do género: desconfia dos
estranhos, não acredites nos teus amigos, nunca reveles a ninguém o
que pensas realmente, não confies em ninguém, nunca digas a verdade
a não ser em caso de necessidade absoluta, pois servir-se-ão dela
contra ti, e nunca ames ninguém demasiado, nem a ti próprio. Falou
febrilmente, no tom e modo abruptos do pai, vomitando do fundo da
alma os conselhos amargos aos quais se opusera durante toda a vida; e
quanto mais se convencia da sua justeza, mais os odiava e desejava vê-
los invalidados, e gostaria tanto de poder consolar o filho como a sua
mãe fizera com ele em silêncio, a mãe que ele amara tanto – quando
ela e o pequeno Fried se sentavam ao piano e tocavam juntos, e a
melodia subia das pontas dos dedos como um nevoeiro que os envolvia
a ambos, até ao momento em que o pai dizia, a troçar «Quem sabe?
quando crescer, Fried talvez se torne um “artista boémio”», num tom
de desprezo que Fried jamais esqueceria, e ouviu-o sair dos seus
próprios lábios com uma precisão cruel – que o magoou – quando
disse as mesmas palavras a Otto, na altura em que este começou a



trazer os loucos para o jardim zoológico [v. Coração , a ressurreição
dos meninos de… de oiro]. Sim, na infância Fried sonhara ser pianista,
mas a mãe adoecera, e um dia o pai entrou no quarto dele e disse com
uma voz dura que a mãe partira para uma longa viagem. Fora-se
embora assim, sem mais nem menos, sem se despedir dele? Não fez
perguntas, mas procurou esquecê-la o mais rapidamente possível e
odiá-la pelo que lhe tinha feito. Começou a afastar-se das crianças da
sua idade e a andar só pelos campos perto de casa, onde encontrou
animais pequenos e descobriu que eles não fugiam dele. Não havia
qualquer explicação racional para o facto: até os coelhos esperavam
pacientemente que ele os acariciasse. Foi nessa época que Fried
conheceu Otto Brieg [v.] e a irmã Paula, e se iniciaram os dias felizes
com os meninos de coração de oiro. Mas esses dias também acabaram.
Fried cresceu e tornou-se médico como o pai e o avô, de acordo com a
tradição familiar, em que o primogénito se dedicava ao comércio e o
mais novo à medicina. Depois rebentou a Primeira Guerra Mundial, e
Fried foi mobilizado como médico, assistiu a várias batalhas e
testemunhou coisas que não imaginava que o homem fosse capaz de
fazer. Houve ainda outros acontecimentos, que não vale a pena referir
aqui. A vida maltratou Fried em todos os aspetos [v. Biografia ], e ele,
para se vingar, viveu-a como se ela fosse um despojo de guerra. E
agora que está ali sentado a conversar com Kazik, dá-se tristemente
conta de que tudo o que o pai e o avô lhe tinham dito quer
explicitamente, quer por meio de uma careta de aversão, se
concretizou totalmente, e então pensou se as coisas teriam sido
diferentes caso tivesse ousado lutar pelo conforto nebuloso que a mãe
lhe oferecia com a sua doçura e beleza, com o perfume do seu corpo
quando levantava o braço, e foi nesse momento que deixou de dizer
disparates a Kazik, e começou a falar-lhe do essencial: falou de Paula,
enquanto agarrava a criança que se debatia e dava pontapés, mas Fried
nem se deu conta, de tal modo estava ocupado a contar a sua história ,
a história que nunca ousara contar a ninguém, nem sequer pensar, sim,
nem sequer a Paula fora capaz de dizer uma palavra de amor ou
ternura. Otto: «Mas ela sabia, Fried, eu sei que ela sabia.» Fried olhou
em frente, viu apenas as suas lágrimas, e falou a Kazik das enormes
saudades que sentia do cheiro das axilas dela, e das rugas que se lhe
formavam à volta dos olhos quando sorria, e daquele sinal de beleza,



que era a sua propriedade privada – só ele conhecia a sua existência, a
própria Paula não conseguia vê-lo «ali»; agora Fried media a
profundidade da perda que sofrera, porque amava Paula mais do que
tudo no mundo, amava o seu maravilhoso dom para a vida, a sua vida;
amava tudo nela, a maneira de se sentar, de tratar de uma ferida e, na
sua presença, Fried chegava a sentir por vezes que também estava
vivo, e que talvez houvesse nele algo que merecia igualmente uma
vida boa, e foi assim que Fried falou a Kazik, com os olhos fechados,
as faces a arder, cheio de gratidão porque, graças a esta criança que lhe
nascera na velhice, começara a pôr um pouco de ordem no caos da sua
vida, a enraizar-se no seu tempo, como um grão há muito seco que o
vento subitamente atira a uma terra fértil, e que começa a germinar;
Fried falou, ou – ou antes – não falou, limitou-se a rugir e a cuspir para
a cara de Kazik palavras e gemidos porque se apercebia da brevidade
do Tempo [v.], e Kazik ia sufocando debaixo daquela avalancha que
lhe caía em cima e destruía a vida que se precipitava para o fim, com
uma experiência que de nada lhe servia, porque ele queria viver a sua
vida e cometer os seus erros, e de repente Fried abriu os olhos e olhou
para a criança com Compaixão [v.], sentindo a que ponto Kazik era
pequeno, fraco e infeliz, e calou-se triste. Ficaram assim sentados,
abraçados um ao outro, durante muito tempo. E o doutor compreendeu
que estava finalmente a fazer a coisa mais importante para o filho. 

 
 
Piedade 
[V. Compaixão ] 
 
 
Suspeita 
Desconfiança em relação a qualquer coisa. Previsão de

acontecimento negativo. 
Durante a Licença [v.] de Neigel em Munique, o seu ajudante, o

Sturmbannführer Stauke [v.], aproximou-se de Wasserman quando este
estava a trabalhar no jardim e perguntou-lhe insidiosamente se «é
verdade o que contam a teu respeito, que não consegues morrer?»
(Wasserman negou), e depois Stauke perguntou-lhe quais eram as suas



relações com Neigel. (Wasserman: «Este Stauke, que tenha uma longa
vida longe de mim, ámen! Mas tem cá um olhar, que Deus nos proteja!
É como se lhe tivessem arrancado as pestanas uma a uma! Pelo que
estou a ver, queria sondar a atmosfera, saber se Neigel e eu nos
torráramos amigos do peito, como David e Jonathan! Mas, bem, ainda
que eu não tenha saído da casca em Chelm, fiz de conta que era um
simplório, e respondi baixando os olhos modestamente, que não seria
correto um judeuzito como eu caluniar um respeitável oficial alemão!
Franziu o cenho como um tacho rachado e virou costas. À noite veio
de novo ter comigo, pôs-se a andar à roda de mim com um passo de
ganso e a interrogar-me outra vez sobre as relações de Neigel comigo.
(Quer dizer que tinham começado a suspeitar de alguma coisa sobre o
meu oficial!) Até tirou o capacete preto e ofuscou-me com a desolação
do seu crânio rapado. Pensava intimidar-me. Mas eu mantive-me leal a
Neigel. No fim fez-me um sorriso tal que comecei a suar por entre os
dentes, e depois deu meia volta e foi-se embora. Que desconfiasse de
mim, ainda compreendo, mas era claro como a água que Neigel
também não estava ao abrigo das suspeitas de Stauke!») 

 
 
 
Casamento 
Celebração do matrimónio. Núpcias. 
Quando casei com Ruth, a tia Itka veio ao casamento com um penso

rápido no braço a tapar o número que lá estava inscrito, a fim de não
toldar a festa. O meu coração ficou carregado de tristeza e compaixão
por ela, e por tudo o que deve ter passado para tomar aquela decisão.
Durante a noite inteira não fui capaz de tirar os olhos do braço dela.
Tinha a impressão de que ali, debaixo daquele pequeno penso tão
limpo, se abria um abismo profundo que nos engolia a todos: o salão,
os convidados, a alegria e eu. Tinha de dizê-lo. Desculpem. 

 
 
Abate, como gado para o  
Apenas uma única vez perguntou Wasserman a si próprio porque é

que os prisioneiros do campo se resignavam passivamente a sofrer às



mãos dos seus torcionários. Neigel saíra para ir selecionar novos
trabalhadores no último transporte, e Wasserman observou os «azuis»,
os prisioneiros judeus encarregados da receção dos comboios na
plataforma. Estes viram Neigel aproximar-se e compreenderam o que
aquilo significava para eles. Mas continuaram a fazer o que estavam a
fazer, como o tinham feito os seus predecessores quando Neigel viera
escolher um novo lote de trabalhadores duas semanas antes.
Wasserman: «Deus Todo-Poderoso, nós também não pensámos em nos
revoltar quando nos levaram para “lá”, para a câmara de gás,
escoltados por um único ucraniano. A lei é para se cumprir! Sabíamos
bem o que nos esperava, porque vivíamos no campo há três meses, e
não tínhamos os olhos fechados, nem os narizes tapados pelo cheiro do
fumo, então por que raio é que – não digo uma revolta –, mas um
murro na cara do ucraniano (que a erva cresça nas suas faces!), ou
então uma cuspidela, uma bolha de cuspo sobre Sodoma? Não? Ai, a
vergonha corria nas nossas veias como um soporífero. E quando a
vergonha se apodera do homem, que é feito à imagem de Deus, não
deixa nada no mundo por que valha a pena revoltar-se. Será esta a
resposta, Senhor? Que as tuas criaturas se traíram a si próprias de tal
maneira que o único castigo que merecem da minha mísera mão é o de
eu nunca mais poder levantar um dedo para conquistar o duvidoso
privilégio de ser chamado um “ser humano”? Ah, os pensamentos
nobres que eu tive enquanto cavava e limpava o meu jardim. Mas a
verdade é que não os tive quando nos levaram como carneiros para a
câmara de gás. Em todos nós, creio eu, soava a mesma melodia, uma
canção de embalar abafada pela angústia ao ritmo seco do metrónomo
do avô-morte, cujas grandes maxilas batiam em nossa honra,
aspirando-nos e triturando-nos, tic, tac, tic, tac, à medida que nos
tornávamos parte daquela máquina de morte, ai, não são seres
humanos que caminham para a morte, não, apenas o que resta deles
depois de serem humilhados e aviltados e de lhes terem extirpado o
ser: o esqueleto de metal da fisionomia humana, mecanismos sem
alma, comuns a todas as criaturas… Era tudo o que, numa espécie de
miserável provocação irónica, podíamos mostrar aos nossos
assassinos; sim, éramos, de facto, o seu reflexo, uma imagem cruel
deles próprios, porque não era como judeus que ali morríamos, mas
como espelhos vivos refletindo na nossa triste e interminável procissão



uma imagem do mundo… ai, a nossa morte banal, a nossa morte sem
significado, ditava o vosso veredito, sim, e refletir-se-ia para todo o
sempre no deserto da vossa vida árida…» 

As palavras de Wasserman foram aqui registadas na sua totalidade.
No entanto, em nome da equidade, perguntarei apenas: nem sequer um
insulto? Nem sequer uma estalada na cara? Assim, sem mais? Como
gado para o abate? 

 
 
Diário 
Registo diário ou frequente de acontecimentos, atividades,

pensamentos, observações, etc. 
O diário do jardim zoológico da cidade de Varsóvia mantido pelo

doutor Fried é o único testemunho de que dispomos sobre as grandes
mudanças que afetaram o funcionamento do zoo a partir dos anos
1930. No princípio, Fried registava apenas os factos estritamente
profissionais, relativos ao estado e à aquisição dos animais (a título de
exemplo eis um extrato do diário, de 3 de agosto de 1937: «1. Raios X
do pequeno tigre, Max – região pélvica e traseira. Nenhum sinal de
traumatismo da coluna vertebral. 2. Articulação coxofemoral normal,
bem como as dos ossos dos membros posteriores. As curvas das
epífises indicam uma descalcificação (fémur e tíbia). O babuíno fêmea,
Amedeia , urina sangue… O calor começou. Pedidos: dois casais de
pássaros nando-condor. Ofertas: Reversdan Park, Inglaterra; Borus,
Suécia; Jardim Zoológico de Branfar, França; Wildlife Birding Center,
Hampstead, Inglaterra.») Mas assim que o jardim foi mobilizado para
a guerra de Otto e teve de adaptar-se à mudança dos seus «interesses»,
os relatórios e as informações sobre os Artistas [v.] que chegavam
multiplicaram-se. Assim, por exemplo: «2 de novembro de 1942: Ilya
Ginzburg [v.] chegou ao zoo. Estado físico muito deteriorado. A vida
corre perigo. Traumatismo físico e psíquico em resultado de choques
elétricos. As dez unhas das mãos arrancadas… Dezasseis dentes
arrancados… Queimaduras ao nível do sexo e do peito… 5 de
fevereiro de 1943: Malkiel Zeidman [v.]: abcesso nas axilas com duas
feridas abertas que não reagem ao tratamento. Recomendação:
transferi-lo imediatamente para longe dos pequenos flamingos cujas
asas estão a começar a crescer… 6 de setembro de 1943: Richter [v.]:



A sua cegueira é agora total. Está constantemente a depositar-se nas
duas cataratas um pó branco fosforescente, de origem desconhecida.
Depois de limpo, volta a aparecer…» etc., etc. 

 
 
Infância 
Período da vida de uma pessoa desde o nascimento até ao fim da

adolescência. 
A infância de Kazik durou seis horas. Desde as 21h, quando a

borboleta branca esvoaçou diante do seu rosto, até cerca das 3h da
manhã, quando despertou do torpor da Adolescência [v.]. Era uma
criança viva, cheia de energia, bravia e curiosa. Estava sempre a trepar
para cima das cadeiras e das mesas de onde saltava sem medo nenhum.
De vez em quando o doutor pedia-lhe timidamente que parasse, mas –
Fried: «Sentia que não tinha o direito de travar ou limitar aquela
criança que tinha tão pouco Tempo [v.] diante de si e, acreditem ou
não, aquela teimosia agradava-me, gostava da maneira como ele se
levantava de cada vez que caía e saltava de novo até ao esgotamento,
com tanta coragem e sem qualquer hesitação, e se me é permitido
gabar-me um pouco, direi que essa coragem e segurança são decerto
fruto da Educação [v.] que eu lhe dei.» Fried reparou igualmente que
Kazik fechava frequentemente os olhos, por instantes, como se fosse
transportado para fora dali. Esperava que aquilo não fosse uma
particularidade da sua doença, mas depois verificou que não passava
de pequenos sonos, porque um segundo da vida de Kazik era
equivalente a oito horas da vida de um homem normal, e aquelas
ausências eram simplesmente as noites da criança, que lhe davam as
forças e o vigor para voltar a empurrar as cadeiras pelo quarto, atirar
com os livros ao chão, arrancar as páginas empoeiradas e remexer nas
gavetas (Fried: «Toca nas coisas mais íntimas! Onde é que fui arranjar
um miúdo destes?») e berrar com todas as forças só pelo prazer de
ouvir o som da sua voz. Fried: «E não parava de fazer perguntas, como
e porquê e o que é; pequenas e grandes questões para as quais nem
sequer esperava pela resposta!» Com efeito, o que parecia estimulá-lo
mais era a sonoridade das palavras pronunciadas com uma entoação
interrogativa, como se dentro dele houvesse uma mola dolorosa em
forma de ponto de interrogação sempre pronta a saltar causando-lhe



um alívio temporário. É com os mesmos movimentos gráficos – se
assim se pode dizer – que os salmões saltam as quedas-d’água. Otto:
«Pobre Fried! No princípio procurava responder a sério às perguntas
de Kazik, e às vezes chegava a consultar os velhos livros para ter a
certeza de não se enganar, e de não induzir a criança em erro.» Paula:
«É precisamente esse género de coisas que me impedia de fazer
perguntas a Fried, mesmo as mais simples, porque ele começava logo a
dar uma conferência…» Ao princípio, o doutor enfurecia-se com a
superficialidade da criança, mas depois controlou-se e passou a
surpreender-se com o carácter compulsivo e tortuoso do raciocínio de
Kazik, porque as perguntas lhe lembravam as contrações de um certo
organismo que observara ao microscópio, outrora, quando era
estudante, da espécie dos que realizam um ciclo de vida completo em
cada contração. Markus: «E tens de reconhecer, meu caro, muito caro
Fried, que as perguntas eram sempre interessantes e cheias de
imaginação e esperança e muito mais ricas do que as respostas que
podias dar-lhe…» Momentos depois, o velho doutor afundou-se na
depressão, porque sentia que a criança lhe era tão estranha [v.
Estranheza ]. Fried: «Mas não durou muito tempo. Consegui dominar-
me e deixar de pensar em mim, para pensar apenas nos meios de o
fazer feliz, como qualquer criança deve ser.» 

[V. também Infância , os prazeres da] 
 
 
Infância, as doenças da  
Além de outras maleitas, Kazik teve febre e arrepios durante uma

noite inteira. Gemeu como um cachorrinho, cortando o coração de
Fried. O doutor presumiu que a criança estava a passar por todas as
doenças infantis numa sucessão rápida, e iniciava o seu caminho entre
a dupla fila dos que lhe batiam [v. Biografia ]. Fried via aparecerem e
desaparecerem, no corpo franzino, os arabescos da varicela e os
campos de morangos da rubéola, as cicatrizes lunares do sarampo, e
assim por diante, e beijava a testa húmida e dava de beber a Kazik por
uma colher, passava noites inteiras à sua cabeceira – noites que
decorriam num abrir e fechar de olhos, porque a angústia mede o
tempo à sua maneira especial, e através dos sofrimentos da criança –



mais do que pelos sorrisos ou alegrias – Fried sentiu o quanto amava e
estava ligado a Kazik. 

 
 
Infância, os prazeres da  
Mesmo quando Kazik era insuportável [v. Infância ], o velho

médico fazia o possível por lhe tornar a vida agradável. Dava voltas à
cabeça para se lembrar das coisas que lhe davam mais prazer quando
era criança, em particular tudo o que se relacionava com o pai que, nos
seus primeiros anos, ainda não era tão severo com ele, e não estava
apenas interessado em prepará-lo para a vida. Assim, às 22h13, quando
Kazik tinha cerca de três anos e três meses, Fried ensaboou a cara e fez
rapidamente a barba apenas para que Kazik pudesse sentir a doçura da
sua cara macia; mas não se contentou com isso: apagou todas as luzes
da casa e atirou ao chão algumas moedas. Fried: «Foi um pouco
estúpido, tenho vergonha de o reconhecer, mas tinha uma razão:
quando o meu pai voltava para casa do trabalho e despia as calças,
caíam-lhe sempre umas moedas que rolavam pelo chão, e eu esperava
a noite inteira por aquele som.» Markus: «E o nosso admirável Fried
não poupava o seu velho corpo dorido, lutava afetuosamente com a
jovem fera no tapete, torcendo-lhe o braço para o obrigar a dizer a
fórmula familiar de rendição. Fried: «Declaro render-me total e
incondicionalmente ao senhor meu pai, médico de família do
arquiduque…» e por fim, levantava o menino nos seus enormes pés e
andava com ele para trás e para a frente no quarto a cantar: « Spij
malen´ki zamknij oczka twoje … Dorme meu menino, fecha os teus
olhinhos…» E quando Kazik dava uma gargalhada de prazer, Fried
sentia, pela primeira vez na vida, que era um médico a valer. 

 
 
Criação 
1. Ato de criar. 2. Formação de algo totalmente novo. 3. Trabalho do

artista. 
Durante a grande disputa entre Wasserman e Neigel [v. Armadilha ],

quando o alemão ordenou ao escritor que modificasse a história e
suprimisse as «passagens antialemãs», Wasserman reconheceu perante



a Redação não perceber totalmente a maioria das alusões que ele
próprio espalhara pelo texto em diversas fases da escrita. Jurou que,
durante muito tempo, não sabia porque é que os meninos de coração de
oiro se tinham voltado a reunir, nem contra quem tinham de lutar.
Sabia apenas que tinha de «arriscar a vida» (que dramático!) a fim de
poder «lembrar-se do princípio da história que, pela própria natureza,
lhe estava sempre a escapar da memória». Wasserman: «Ai, ainda não
sei como é que a história vai acabar, mas agora há em mim uma
centelha, uma espécie de paixão que sabe antes de eu saber… uma
faísca que voa de letra em letra, de palavra em palavra e ilumina a
narrativa como uma hanukia 26 … e ao princípio não sabia nada sobre a
arte de escrever; com efeito, a centelha ainda não existia em mim… a
paixão estava escondida… e agora – olha! Que maravilhosa luz! Agora
sei que até um shlimazel como eu, um desgraçado que nunca fez nada
de ousado na vida nem foi admirado, que não foi duque, ministro, ou
intriguista, nem cortejou moças bonitas nem explorou o mundo, em
suma, que um simples judeu como eu tem todos os ingredientes
necessários para fazer a massa de um biscoito capaz de engasgar
Neigel, Deus nos livre! Cuidado, Neigel, digo para mim próprio,
cuidado porque eu sou um escritor!» 

Um pouco depois, quando Neigel acusava Wasserman de «demolir a
história! Não compreendo porque é que não escreves normalmente?
Porque é que não pensas no teu leitor?», o escritor respondeu-lhe, com
uma ligeira nota de orgulho na voz: «Mas esta história é apenas para
mim próprio… Sim, essa é a grande lição que eu aqui tirei, Herr
Neigel, a que nunca consegui aprender em toda a minha vida, mas
agora sei que não há outra via, quando se aspira a criar uma obra de
arte. Quero dizer, uma obra de verdade. É assim: apenas para mim
próprio!» 

 
 
Força 
[V. Justiça ] 
 
 
Coração, a ressurreição dos meninos de… de oiro  



Não há dúvida de que foi graças a Otto Brieg [v.] que o grupo dos
meninos de coração de oiro se voltou a reunir após cinquenta anos de
inatividade. Os acontecimentos que conduziram a essa reunião não são
sempre claros, por falta de Documentação [v.], falta essa devida à
lamentável e mesmo criminosa ignorância de Otto quanto à
importância dos registos históricos e da crónica das ações individuais.
Apesar disso, é possível reconstituir um panorama (hipotético!) dos
dias que precederam o reaparecimento do bando: quando o mundo
ficou «de pernas para o ar» (Wasserman), Otto começou a andar pelas
ruas do gueto à procura de trabalhadores para substituir o pessoal do
zoo que fora recrutado pelo exército e não regressara no fim dos
combates. Os guardas polacos verificavam as licenças de Otto e
mandavam-no procurar entre os trabalhadores forçados alinhados na
Rua Grzybowska, onde se formavam as brigadas de trabalho judaicas –
pedreiros, sapateiros, docentes, professores de violino, etc. –,
encarregadas da limpeza das ruas e das latrinas de Varsóvia. Mas Otto
procurava apenas voluntários, não tinha a menor intenção de forçar
ninguém. Na Rua Karmelicka, junto à última tília que ainda restava no
gueto (os judeus eram atraídos para ela como abelhas pelo néctar e
contemplavam com nostalgia as suas flores douradas e cheias de vida),
um velhote explicou-lhe que os judeus tinham uma aversão inata a
trabalhar com animais, «e já é tarde de mais para nos mudar». Outros
judeus evitavam-no sem quaisquer explicações. Receavam uma
armadilha. Um homem, que Otto conhecia do tempo em que
costumava comprar-lhe restos de carne para o jardim zoológico
(fornecia hotéis), aconselhou-o a dirigir-se à prisão de Pawiak, na Rua
Dalezna, e de untar as mãos do responsável pelos presos a fim de ele
lhe ceder alguns jornaleiros voluntários. A palavra «preso» comoveu
Otto por uma razão qualquer, e ele correu para a prisão cada vez mais
oprimido pela sensação de catástrofe que emanava das pessoas nas
ruas. Otto: «As coisas estavam mesmo más. O coração partia-se-me
diante daquele espetáculo, diante daqueles judeus com ar de animais
perseguidos, e já não tinha forças para fugir. Sim. Foi então que
percebi que tinha de fazer alguma coisa para ajudar. Sim, lutar, é isso
mesmo. E nos primeiros dias em que procurava trabalhadores no
gueto, dizia para mim próprio: então Otto, vais ajudar um pouco estes
pobres coitados, dar-lhes uma boa refeição e tratá-los como seres



humanos. Mas, alguns dias mais tarde, compreendi que aquilo não
bastava, que era preciso fazer muito mais. Porque os alemães tinham
colocado, nas montras das lojas da Rua Krakowska e da Rua
Przedmieście, bem como na Rua Jerozolimskie, fotografias enormes
de uns pobres judeus apresentados como terríveis criminosos, com o
seguinte aviso por baixo: a ameaça judaico-bolchevique, como se
fôssemos tão idiotas para acreditar naquilo, e em todos os cruzamentos
tinham colocado “ladradores”, como lhes chamávamos, que de manhã
à noite liam as notícias da OKW, anunciando as vitórias e acusando os
traidores judeus da captura de dez mil oficiais polacos na batalha
contra os russos em Katyn, perto de Smolensk, o que era um acervo de
mentiras tão infame que disse eu para mim: Otto Brieg, há uns
cinquenta anos eras muito mais corajoso do que agora, não tinhas
medo de nada, eras capaz de ir até ao fim do mundo quando alguém
precisava de ajuda… à Arménia, quando os turcos massacravam os
arménios, ao Ganges, na Índia, no tempo das monções, e até à Lua
com os índios, para já não falar do velho Beethoven quando ficou
surdo, ou de Galileu com os seus problemas, voavas para todo o lado
com o bando, e então, quando pensei no bando, Boże świȩty , o sangue
desatou novamente a correr nas minhas veias como Jessie Owens nos
Jogos Olímpicos, vrum! E pensei: o nosso bando tem de fazer qualquer
coisa, pois se não formos nós quem pode salvar o mundo da sua
loucura, quem tem mais experiência nestes casos do que nós? Porque
se nós não fizermos nada, agora que precisam tanto de nós, juro que
não valemos mais do que o papel em que nos descrevem, não
passamos de tristes figuras literárias, bonecos que fazem o que lhes
mandam, não, Otto Brieg! (Foi o que disse para mim próprio.) Não!
Temos de fazer qualquer coisa! Vocês vão levantar-se todos novamente
e levar a cabo a luta mais justa e mais importante de todas! E embora
naquele momento ainda não soubesse exatamente o que seria aquela
guerra, já começara a cantarolar a palavra-passe: “Coração ao alto?” E
respondi imediatamente: “Coração ao largo!” “Haja o que houver!” E
respondi: “Haja o que houver!” Sim, era aquela a nossa palavra-passe
há cinquenta anos, e nessa época, quando queria reunir o bando para
uma nova aventura, desenhava a giz corações nos troncos das árvores e
nos muros, de modo a eles saberem que tínhamos de nos reunir, e
agora era óbvio que tinha de voltar a desenhar corações, e foi assim,



com aqueles pensamentos todos na cabeça que cheguei a Pawiak
precisamente no momento em que estavam a abrir o portão principal, e
que punham na rua a pontapé um judeu velho que veio a rebolar pelo
chão até mim, fez-me um sorriso sereno, quase sem dentes, e me pediu
um cigarro.» [Acerca do primeiro encontro entre Otto Brieg e Yedidia
Munine, v. Munine .] Fried: «Já que o assunto daqueles primeiros dias
do grupo veio à baila, há que dizer a verdade, e é que Otto mudara
terrivelmente. Tinha dificuldade em olhar para ele. Parecia estar
sempre febril, sempre ocupado, a falar sozinho, a correr. Sempre.
Entregara-me toda a responsabilidade do zoo e passava os dias no
gueto, a entrar e a sair com a sua autorização especial, à procura nas
ruas, na prisão, nos hospícios, no instituto dos jovens delinquentes…»
Otto: «Vocês devem ter pensado que eu tinha um parafuso a menos,
não?» Fried: «Claro. Devias ter olhado para ti nessa época! E uma bela
manhã, acordámos e vimos…» Paula: «Um coração enorme desenhado
a giz no carvalho junto da nossa casa.» Fried: «E em todos os bancos
da Vereda da Eterna Juventude, e no corpo enrugado do elefante
bebé.» Paula: «O meu Fried estava completamente desesperado. E eu
também, claro. Era de partir o coração ver o nosso Otto tão diferente e
tão estranho. E o pior era que não queria dizer-nos o que o
atormentava. Limitava-se a repetir constantemente que queria lutar, e
eu, mamo droga , querida mãe, tinha tanto medo!» Otto: «Deves ter
pensado que era para lutar com espingardas, não foi?» Paula: «O que é
que havia de pensar? É claro que foi isso que pensei! Como é que
podia saber? E depois o zoo ficou cheio daquele bando de tarados, era
de meter medo com tudo o que lá se passava, aquela pobre mulher, por
exemplo, que todas as noites passeava nua diante das jaulas dos
carnívoros [v. Hannah Zeitrin ], ou o pequeno biógrafo com a pasta
malcheirosa, que era um querido, mas que estava sempre a pôr-se na
minha pele de tal maneira que se parecia cada vez mais comigo [v.
Malkiel Zeidman ], e mesmo você, desculpe-me, senhor Markus [v.
Sentimentos ], sempre a analisar os nossos sentimentos e tudo o que
sentíamos ao longo do dia, não falando daquele desgraçado que
tresandava tanto [v. Munine ], e ao pé de quem ninguém podia estar!»
Fried: «Ah, era repugnante! Uma dia decidi que era de mais, fui ter
com ele, enquanto médico já se vê, e perguntei-lhe o que era aquele
cheiro e porque é que ele andava daquela maneira tão esquisita, e ele, o



desavergonhado, baixou as calças no meio do jardim, e mostrou-me
uma espécie de grande saco de pano, com cintos e fivelas e sei lá que
mais…» Munine: «São ovos de avestruz o que ali tenho, Pan Doktor,
tudo por causa da minha Arte [v.] de que Pan Otto lhe deve ter falado,
e dói, doutor, dói mesmo, mas como é que não havia de doer se foi
feito para isso. Temos de sofrer pela arte! Precisamos de sofrer muito
pela “redenção divina num abrir e fechar de olhos”, é sempre assim
connosco, os judeus; para nós não há atalhos milagrosos, como
também não os havia para os nossos profetas, e tal como o pobre
Oseias teve de viver a vida inteira com uma… peço perdão, uma puta,
e ter três filhos dela a fim de cumprir o seu destino divino, a sua “arte”,
também eu, Vossa Excelência, tenho de polir constantemente o meu
pequeno shofar mas sem nunca soprar nele! Deus me livre de soprar
nele! Tudo estaria perdido, se o fizesse! Todo o meu labor! E se você
me disser: Que a tua boca se encha de cinzas, verme, como ousas
comparar-te ao profeta Oseias?, responder-lhe-ei que o Baal Shem Tov
27 nos legou o ensinamento de que o Senhor, bendito seja, quer que o
adoremos de todas as maneiras possíveis, ora desta ora daquela, e aliás
na Cabala está escrito que o apetite pela comida e a bebida não é senão
a centelha que existe em nós e que procura unir-se com a centelha
divina que está na comida, o que quer dizer que lá em baixo, no
caralho, com vossa licença, existe o mesmo desejo, e que até num zero
à esquerda como eu, uma centelha pode acender outra, e juntar-se às
que vieram das alturas, ah! oh! Oxalá assim fosse…» Fried, que não
compreendeu nada, mas teve a impressão de que o velho malcheiroso
aludira a algo de estranho e repugnante, retirou-se no meio do
monólogo para o escritório de Otto, onde exigiu uma explicação. Paula
também lá estava, e concordava com ele. Perante a cólera e o medo
deles, Otto refletiu um pouco e decidiu revelar-lhes o seu segredo.
Falou-lhes da sua intenção de lutar contra os nazis. Fried reprimiu um
grito e disse, com os lábios apertados, que, se Otto queria realmente
lutar, tinha de arranjar espingardas e combatentes verdadeiros, e então
ele também se juntaria a eles. Depois de ouvir, Otto respondeu
calmamente que não tinham forças suficientes para uma ação daquelas.
«Temos de ser realistas», disse ele e Fried olhou para ele, abanando a
cabeça, furioso e consternado. Perguntou a Otto onde é que fora
arranjar o novo «combatente», Zeidman, que viera juntar-se aos outros



inúteis do jardim zoológico, e Otto respondeu que os alemães tinham
posto na rua todos os doentes do hospício da Rua Krochmalna, e que
eles estavam no meio da rua, nus, a tremer de frio e atónitos. Fried: «E
tu, está-se mesmo a ver, escolheste o melhor de todos!» Otto,
alegremente: «Precisamente! Ah… estás no gozo. Escuta, Fried, um
tipo como este sozinho decerto que não, mas três ou dez como ele
talvez consigam salvar alguma coisa. Mudar alguma coisa.» Fried
perguntou o que é que Zeidman sabia fazer, e Otto, levando a pergunta
a sério, disse que Zeidman era um biógrafo que atravessava as
fronteiras que separam os homens e compreendia-os de dentro. Fried,
desprezivo: «Se calhar também tem alguma arma secreta para
combater os alemães?» Otto: «Mas “isso” é precisamente contra os
alemães! Vocês não percebem?» Fried pensou naquilo e disse com uma
ironia amarga: «Temos que ser realistas, não é?» A propósito, foi neste
momento que Neigel ordenou a Wasserman que parasse imediatamente
com a «propaganda anti-alemã» e voltasse ao assunto. Nessa noite,
Neigel preparava-se para partir com uma Licença [v.] de quarenta e
oito horas para visitar a família em Munique, e estava constantemente
a pressionar Wasserman para lhe contar o seguimento da história de
Kazik. Mas Wasserman teimava em contar ao alemão os primeiros dias
dos meninos de coração de oiro. Fazia-o unicamente para irritar o
alemão. E mesmo quando Neigel lhe pediu que deixasse de o provocar
e retomasse a história, Wasserman disse: «Paciência, Herr Neigel» e
prometeu que, se Neigel lhe permitisse continuar a tecer o fio do
enredo, em breve lhe falaria de Kazik. Neigel deitou um olhar
enervado ao relógio, e aceitou com um aceno de cabeça zangado.
Wasserman agradeceu-lhe. Disse ao alemão que um grande silêncio se
abatera sobre as três personagens. Que Fried e Paula compreendiam
pela primeira vez a força com que aquela guerra se estava a infiltrar na
vida deles, minando a intimidade que entre eles se criara ao longo dos
anos, tornando-os frios como estranhos uns para os outros.
Wasserman: «Senti-o na carne, Herr Neigel, quando a minha Sara, o
meu anjo, coseu a estrela amarela no vestido de aniversário da nossa
Tirzale… Ai, as lágrimas amargas que aquela criança verteu! É que
aquela estrela, Herr Neigel, estragava o melhor vestido dela…»
Neigel: «Wasserman! A minha paciência está a esgotar-se! O meu
motorista chega dentro de meia hora e tu fazes tudo para evitar a



história de Kazik! [v. Armadilha ]» Wasserman, que ainda não
entendera porque é que o alemão estava tão interessado em saber o que
acontecera a Kazik, nem porque é que se mostrava tão obstinado sobre
a questão, tinha suores frios. Mas percebia bem que o interesse de
Neigel era um bom sinal e que não devia ceder-lhe em circunstância
alguma. Em consequência, Otto murmurou: «A arca de Noé.» Ou seja,
não, não murmurou, disse-o com grande relutância, como se tivesse
decidido revelar-lhes uma ínfima parte do seu segredo, a fim de poder
guardar para si o essencial. Neigel olhou para Wasserman. Fried e
Paula olharam para Otto, que explicou aos três: «É como a história do
Antigo Testamento, mas ao contrário. Aqui, são os animais que salvam
as pessoas. Estão a compreender? É muito-simples, não é?» Neigel:
«Mas o que é que é simples?» Otto: «Vamos reunir-nos todos aqui, os
do grupo antigo, e alguns novos, porque desta vez precisamos de
muitos combatentes. Não vai ser fácil. Isso, pelo menos, é claro. Mas
quando vencermos este dilúvio, poderemos voltar à nossa vida normal,
não é?» Fried e Paula olharam para ele com o coração despedaçado.
Os olhos de Otto tinham um brilho de azul infinito. Fried estava de pé,
em frente da janela do pavilhão, muito pálido e cansado. Olhou para
fora mesmo a tempo de ver uma criatura mitológica, com a parte
dianteira de um bode barbudo, e as traseiras de um homem [v. Munine
], a atravessar o caminho com gemidos e balidos terríveis.
Desesperado, sentindo que o mundo inteiro enlouquecera e desabava
sobre os seus ombros, Fried desatou a correr atrás do animal violado.
Enquanto corria, percebeu a intenção de Otto e ficou ainda mais aflito.
O velho doutor já não tinha quaisquer dúvidas: a idade dos contos
infantis acabara de vez. 

 
 
Nascimento 
Ato de trazer ao mundo um ser vivo. 
Nascimento da criança imaginária de Paula. Otto pensou nesse

parto, no seu pavilhão, enquanto Kazik, Fried e os outros Artistas [v.]
vinham a caminho para o ver [v. Sonâmbulos , a marcha dos]. Otto
acordou e deixou-se estar na cama a pensar no bebé que levara a Fried
há algumas horas. Lembrou-se então da noite em que Fried e ele
tinham acompanhado Paula ao serviço do doutor Wretzlaw no hospital



que servia simultaneamente de hospital militar. Otto: «Havia lá
mulheres em trabalho de parto e doentes polacos, bem como soldados
alemães feridos nos combates contra os judeus do gueto; os gritos dos
soldados e das parturientes eram iguais, e a cada instante nascia um
novo ser e outro morria, como numa corrida louca de estafetas, e Fried
veio connosco, claro, embora a sua autorização fosse apenas válida
para circular no zoo, e pudessem dar-lhe um tiro, mas ele não se
importou e veio, e ficámos ambos a olhar para a nossa Paulinha que
estava deitada numa cama branca muito limpa, com o rosto em suor,
mas a sorrir.» Mais tarde, os médicos mandaram-nos sair, e após três
horas de espera o doutor Wretzlaw chamou-os e disse-lhes que podiam
entrar, mostrou-lhes Paula e saiu com um ar zangado – considerava-os
a ambos responsáveis pela morte dela. Fried deu um passo e fez um
gesto que Otto não imaginava possível: introduziu delicadamente a
mão por baixo do lençol branco e, com ternura e galanteria, ajudou
Paula a dar à luz o bebé imaginário e pousou-o no seu peito
inanimado; o sensível Otto começou a chorar e, através das lágrimas,
viu o nascimento do grito contra o que a vida faz aos sonhadores, e viu
também – Otto: «A testa de Fried dividida por um traço vertical, como
se o desgosto a tivesse cortado do interior com um único golpe.» No
dia seguinte de manhã, depois de terem enterrado Paula no cemitério
do zoo, junto às jaulas dos pássaros, Otto viu, pela primeira vez, o
doutor traçar com o pé um risco na poeira do chão, e era a mesma
linha vertical. Compreendeu então que alguém marcara Fried do
interior a fim de poder reconhecê-lo mais tarde se necessário. Otto viu
o destino de Fried marcado no seu rosto e foi por isso que fez tantos
esforços para o trazer de novo à vida, a fim de que, quando chegasse o
momento, ele pudesse lutar e defender-se. O próprio Fried não
reparava na nova cicatriz que tinha na testa: não havia espelhos no
jardim zoológico, para além dos da máquina Prometeu [v.] que só com
risco da própria vida podiam ser usados. 

 
 
Munine , Yedidia  
Citando Wasserman: «Um homem com desejos mais ardentes do

que qualquer outro… com sonhos florescentes, alados como anjos…
cavaleiro da semente não derramada, artista da ejaculação



interrompida, arquicopulador que há anos não toca numa mulher,
Casanova das fantasias vãs, D. Juan das ilusões…» 

De acordo com o seu próprio testemunho (duvidoso), Munine tinha
nascido no seio da família de hassidim Maseritz, de Przemyśl («Eu sou
vinagre de vinho», disse ele a Otto na primeira vez em que se
encontraram ao lado da prisão de Pawiak), e desde a mais tenra
infância era incapaz de dominar os seus fortes instintos sexuais («Satã
dançava na minha frigideita»); após um casamento falhado, fugiu para
Varsóvia, onde se meteu numa série de negócios escuros, sem sucesso
em nenhum deles, e passou a dedicar toda a sua energia e tempo livre a
uma atividade que só alguém tão magnânimo como Otto podia
apelidar de Arte [v.]. Quando se encontraram, Otto viu diante de si um
velho magro, alto e curvado, com um fraque imundo e um par de
óculos de sol por cima dos óculos normais para ver. As duas armações
estavam presas por um elástico amarelo. O bigodinho de dândi
também estava sujo e amarelado. Emanava dele um cheiro forte, como
os das alfarrobas. Expulso do pátio da prisão aos pontapés, levantou-se
e, com uma calma estoica, pediu um cigarro a Otto. Este não tinha
cigarros, mas propôs-lhe irem juntos comprá-los. Pelo caminho, Otto
reparou pela primeira vez na forma estranha de andar de Munine: as
coxas curvavam-se para dentro como para… Markus: «mungir os
testículos.» Otto: «Mais ou menos. E estava sempre a cochichar
sozinho e a dar risadas, a apalpar o corpo todo, e eu não sabia como
havia de começar a falar com ele, pensava que era um pobre louco,
mas compreendi rapidamente que seríamos amigos, e finalmente
agarrei na minha coragem e perguntei-lhe se trabalhava ali, na
prisão…» Markus: «Otto e a sua maravilhosa delicadeza.» Yedidia
Munine parou, espantado, desatou a rir num riso horroroso, cheio de
baba e cuspo, depois espetou um dedo pontiagudo no peito de Otto e
disse: «Eu sou Yedidia Munine e multiplicarei a tua semente como
grãos de areia, atentado ao pudor, Vossa Excelência.» Levantou
orgulhosamente as calças até ao peito e segredou: «Mil cento e vinte e
seis até à noite de ontem, quando me prenderam. Prendem-me sempre
à noite e libertam-me de manhã.» Otto: «Não percebi de que é que ele
estava a falar, mas tive a sensação de que era melhor não perguntar.»
Na Rua Nowolipki, compraram dois cigarros Machorkowa a um
vendedor ambulante, encontraram um banco livre e sentaram-se a



fumar. Otto: «A rua estava cheia de pessoas. Multidões. Mas ao
mesmo tempo muito silenciosa. Se quisesse chamar um amigo no
outro extremo da rua, bastava-me sussurrar o seu nome. O cavalheiro
que estava comigo fumava animadamente e, quando chegou a meio do
cigarro, apagou-o apertando a ponta com dois dedos e deixou-o
pendurado nos lábios. Foi só nesse momento que me permiti começar
a falar com ele, e fiquei muito contente por ele não ter medo e confiar
imediatamente em mim!» Wasserman: «Verdade seja dita, Herr Neigel,
que o senhor Munine era bastante desconfiado e cuidadoso naquele
tempo de delatores e informadores, mas, quando Otto começou a
conversar com ele, o judeu desfez-se de todas as suas suspeitas,
espertezas e grosserias, e reconheceu…» Munine: «Até o ter
encontrado, nunca falara assim com ninguém sobre a… minha arte,
bem, mas também quem é que, para além de Otto, teria imaginado que
aquilo era uma arte? E realmente, naquele banco da Rua Nowolipki,
começou a brotar da minha boca uma enchente de palavras, que me
assustou um pouco, como se, Deus me perdoe, aquele pequeno polaco
tivesse poderes mágicos, tfu , tfu , tfu , diabo seja cego, surdo e mudo!»
Otto: «Eu apaixonei-me logo por ti! Que sorte a minha ter-te
encontrado ali naquela manhã!» Markus: «Não vale a pena pedir a
Otto que descreva alguém. É o mesmo que perguntar a um candeeiro
de rua o que vê; diria: está tudo banhado de luz.» Nesse encontro,
Munine mostrou a Otto o mapa que guardava no fundo do bolso, num
envelope castanho a desfazer-se. Aquele envelope era o segredo mais
precioso de Munine, e mostrou-o a Otto com veneração. Era um mapa
do gueto, cheio de sinais estranhos, centenas de estrelas de David
espalhadas ao acaso pelas ruas. Otto supôs tratar-se de um mapa que
indicava os esconderijos de armas no gueto. Munine não parava de
falar, e Otto olhava, fascinado, para o cigarro apagado que seguia a sua
vida independente no lábio superior. Subitamente o judeu calou-se,
olhou à sua volta desconfiado e segredou ao ouvido de Otto: «Estão
todos mortos.» Depois, afastou-se para a outra ponta do banco, fechou
a boca com força e não disse mais nada. Há que dizer que Otto
compreendeu logo que Munine não estava a referir-se apenas aos
judeus do gueto. Passados alguns minutos, Munine voltou a
aproximar-se de Otto com ar de conspirador e murmurou-lhe que se ia
embora. Munine: «Vai ver, Pani. Os filhos do raio elevar-se-ão às



alturas. Eu levantarei voo. E o mundo ouvirá falar do assunto. Os
próprios irmãos Wright nunca imaginaram uma coisa assim. Nem os
irmãos Montgolfier, inventores do balão, nem mesmo Dédalo e Ícaro
da mitologia dos gregos, que profanaram o nosso Templo! Bem vê o
senhor que eu sou muito versado em todos esses assuntos! Não
descurei livro algum!» Encantado por aquela mistura de grosseria e
espiritualidade, Otto propôs-lhe ali mesmo que viesse trabalhar para o
jardim zoológico. Munine olhou para ele, surpreendido, abriu a boca
num sorriso desdentado e disse: «Toda a minha vida sonhei em limpar
caca de leão, Pani.» Cumprimentaram-se, mas foi só quando já
estavam para se separar, que o delicado Otto ousou perguntar o
significado do número que Munine mencionara. O judeu olhou para
ele espantado, e até um pouco desiludido, porque estava convencido de
que Otto percebera tudo imediatamente. Depois, começou a sorrir –
Otto: «Um sorriso tão aberto que transbordava dos dois lados da cara»
–, explicou-lhe simplesmente que «se tratava de mil cento e vinte e
seis coitos de prazer, mais conhecidos pelo nome de orgasmos,
obviamente, o que é que ele pensava?» Otto corou até à raiz dos
cabelos, olhou para a ponta dos sapatos e para o céu, e por fim
perguntou baixinho se o senhor Munine dormira com tantas mulheres.
Munine desatou novamente a rir com o seu riso nojento e exultou:
«Coito? O que é que tem? Já lá dizia o rabi, nu , esqueci-me do nome
dele… ah, sim! O rabino Dov Ber dizia n’ Os Portões do Caminho que
os desejos devem ser purificados e santificados, para que os maus
instintos do coração do homem se transformem em amor de Deus, de
maneira a ele nunca mais ser escravo das faíscas do fogo proibido, mas
sim de Deus, obviamente. Conhecer mulheres, qualquer tolo pode
fazer! Mas eu, Vossa Excelência, contive-me .» 

O segundo encontro com Munine teve lugar quando Fried olhava
desesperadamente pela janela do pavilhão de Otto [v. Coração , a
ressurreição dos meninos de… de oiro] e viu um estranho Minotauro –
meio bode, meio homem – a atravessar o caminho. Fried foi a correr
atrás dele, a coxear com a sua bengala, cheio de raiva; contornou o
lago dos crocodilos, tomou um atalho secreto, e deu de caras com a
horrorosa criatura. Munine foi o primeiro a levantar-se e a abotoar as
calças por cima da gaiola de pássaros feita de pano, cintos e outros
acessórios que lhe cobria a bacia. A grande ovelha afastou-se com um



balido amargo (Munine: «o balido da amarga deceção»), e Fried,
lançando fogo pelos olhos, levantou-se pesadamente da relva, ergueu
uma mão de profeta irado e exigiu explicações. Em sua defesa, Munine
declarou: «O que há aqui para explicar? Precisamos de nos despachar!
O tempo é curto e há muito que fazer, Pan Doktor, aqui não há
mulheres, para além de Hannah Zeitrin [v.] que, como se sabe,
pertence apenas a Deus, e da senhora doutora Paula, que pertence a
Vossa Excelência.» Fried: «Como é que tu, meu malandro, ousas
pronunciar o nome dessa senhora?!» Munine: «Desculpe, mas eu digo
sempre a verdade. E já vai em mil cento e trinta e oito. Está tudo
registado! Talvez o senhor doutor queira ver as fichas? As ações estão
todas registadas, e também há um mapa. Sim, Pan Doktor pode ter a
certeza de que Yedidia Munine é muito fiel à sua arte!» Fried, que se
lembrava vagamente de outro número, mais baixo, que Otto
mencionara na semana anterior, ia sufocando de raiva ao imaginar com
nojo as façanhas do velho sátiro no jardim zoológico. Fried: «Mas
explica-me, explica-me por favor, porquê?» Munine: «Porquê? Para
me dominar. Então, Pan Otto não disse nada ao senhor?» «Não!» «Ah,
eu pensava que o senhor sabia tudo! Que estava aqui para zelar pela
execução fiel da nossa arte! Então é por isso que o senhor está
zangado! Desconhece pura e simplesmente a história! Vou pôr os
pontos nos is, como se costuma dizer, e contar-lhe tudo. Porque não é
nenhuma vergonha. Tudo o que faço é em nome do céu. É muito
simples, Vossa Excelência, eu peso sessenta quilos, agora já será um
pouco menos, porque aqui não há muita comida, o senhor desculpar-
me-á o atrevimento em lho fazer notar, mas…» «O que é que o teu
peso tem a ver com o que fizeste à ovelha?!» «Ah, sim… a ovelha…
uma criatura tão simpática… Escute: de cada vez que eu… nu … o
senhor é médico, com certeza já ouviu falar de muitas coisas
semelhantes, não é?» Fried: « Do jasnej cholery , raios te partam,
queres dar comigo em maluco? O que é que eu já ouvi?» «Na, na, na,
isso não é bonito, doutor. Quanto mais fúria, mais dor… Ah! Ah! Uma
piada… E o esperma, Vossa Senhoria deve saber que o esperma, a gota
fedorenta como lhe chamam, é muitíssimo mais do que uma gota
fedorenta…» «Ah, bom?» «Precisamente! Também ele contém uma
centelha divina! E o órgão, o smitchik , nem vale a pena falar! Nos
Comentários de Rabi Nahman está escrito que o mundo inteiro foi



criado para o bem do povo de Israel, mesmo os mais humildes, como
eu por exemplo, e até o mais ínfimo dos órgãos do mais humilde, a fim
de que Israel possa ser redimida e construir o carro divino, e Vossa
Senhoria talvez tenha ouvido falar dos cabalistas de Safed na terra de
Israel, que escreveram no Zohar , o Livro do Esplendor, que cada
movimento que o homem faz neste baixo mundo faz mover o de cima!
E o sapateiro, sim, mesmo o sapateiro, que remenda solas, liga o alto e
o baixo, e eu então, com o que faço, o senhor já imaginou?!» Fried:
«Por favor, peço-te insistentemente que pares de te esfregar enquanto
falas comigo. E fala de maneira a que eu te entenda! O que fazes aqui,
no meu zoo?» Munine: «Mas eu já expliquei a Vossa Senhoria! Ele,
quer dizer, o esperma jorra do corpo com uma força enorme! Pch! E
não estou a falar por falar! Não! Conheço bem as revistas mais
científicas, Pani! E li que a força de propulsão do jato de esperma é
igual à do êmbolo que impele o avião para o céu! Relativamente, é
óbvio.» Fried: «Claro… Mas para de te esfregar!» Munine: «Veja, eu
descobri isto, e sou um homem simples, Vossa Senhoria. O mais
ínfimo de Israel. Vinagre de vinho. Gato-sapato. Não estudei muito ao
longo da minha vida. Em casa do meu pai – nu , naturalmente, aprendi
os salmos de cor, e mais tarde, aqui e ali, as compilações do Moharan ,
um pouco do Zohar , e um fulano deixou-me dar uma olhadela ao Anjo
Raziel e ao Livro das Transmigrações ; também não desdenhei os
estudos profanos, proibidos entre nós, e em Varsóvia, a capital, os
meus olhos abriram-se a todas as maravilhas da criação, li jornais
científicos, onde descobri grandes prodígios! Frequentei as bibliotecas,
onde li tudo acerca das últimas pesquisas científicas! Vossa Senhoria
ouviu falar de Tsiolkovsky? Decerto, não. Pois eu, sim. Foi um dos
maiores homens de ciência russos. Pobre e modesto como só ele!
Inventou a ideia de voar no espaço utilizando foguetes! Há que
reconhecer que é genial, não acha? Foguetes! E naturalmente li as
obras completas do americano Godard, do alemão Oberth e tive uma
revelação…» Fried: «E se me explicasses a fim de eu também
compreender?» Munine: «Mas eu já expliquei! Porque é que Vossa
Senhoria não me ouve em vez de estar sempre a olhar cá para baixo! Já
lhe disse que o esperma sai do corpo com uma força gigantesca, mas
se eu… poupar essa força… Está a entender agora, Vossa Senhoria?»
Fried, baixinho: «Não.» Munine: «O doutor está a gozar, ih, ih! Não



uma vez, mas centenas de vezes. Milhares de vezes, sim, sim! E toda a
gente sabe que um homem, mesmo o mais humilde entre os humildes,
tem milhares, dezenas de milhares de espermatozóides no corpo, tantos
quantas as estrelas do firmamento, como está escrito, e se eu os
preservar e armazenar dentro de mim, e permitir que tudo aquilo jorre
cá para fora de uma só vez, quero dizer uma espécie de “deixa sair o
meu povo”, que grande e forte não será esse povo! Porque essa enorme
força de propulsão podia projetar mesmo um peso pluma como eu – de
sessenta quilos e agora talvez menos, devido, com sua licença, à
comida daqui –, resumindo podia projetar-me até lá, está a ver?» Fried:
«Até lá?» Munine: «Então, até onde ela me levar… E os filhos do raio
elevar-se-ão às alturas…» Fried: «E para onde voarás? Para onde? Para
Deus?» Munine: «Quem é suficientemente sábio para saber? Se me
levar até Ele, irei. Voarei para onde me mandar. Pode ser que seja para
Deus, mas o que conta é que seja lá para cima. Acima dos mortais a
quem chamam homens. É um erro. Eu sei que há outro lugar que me
está destinado. Aqui não. Não, não é aqui.» Fried: «Queres dizer que…
vais voar assim, para o céu? Para Deus?» Munine: « Nu , mas já se viu
alguém com uma cabeça tão dura? Já lhe disse mil e uma vezes: Ele,
bendito seja, está em todas as sementes. É a alma de todo o ser vivo.»
«E tu acreditas mesmo nisso? Achas que vais conseguir? Acreditas que
vais conseguir elevar-te acima da terra, um milímetro que seja?» «Com
todo o meu coração, Vossa Senhoria! Como um pombo-correio que
regressa ao dono.» «Mas Deus… é sagrado! Transcendente e tudo isso,
enquanto tu, pf! Que sacrilégio!» Munine: «Na aparência, apenas,
Vossa Senhoria! Na aparência, de facto, é uma abominação! mas não
há lugar que não dependa Dele, é o que diz o Zohar , com comentário
de Munine: não há lugar em que Deus não esteja, Ele está até naquilo a
que se chama pecado, e as centelhas que caem lá de cima estão agora
baças e manchadas pela corrupção, a gota de sémen também, e nós,
filhos de Israel, temos a obrigação de servir o Senhor com fervor, a fim
de fazer com que as centelhas voltem ao seu lugar, e mesmo o pecador
mais impenitente será o Seu suporte, pois quem, senão Ele, bendito
seja, aliciou o rei David a contar o Seu povo? No Livro de Samuel está
escrito que foi Deus, mas o Livro das Crónicas diz “Satã”! Vossa
Senhoria percebe? Eu tenho a alma de uma besta, e já na minha
infância me chamavam “o vitelo”, mas mesmo a alma de uma besta



como eu tem as suas raízes num invólucro de luz, e de amarga pode
tornar-se doce, e aqui neste mapa escrevo a palavra “luz” em todas as
ruas de Varsóvia, uma espécie de sistema que eu próprio concebi, aqui
nesta fronte! Chamam-me Vitelo! Nu, porque é que me hei de enervar?
Em breve o meu destino deixará de estar ligado ao deles, espera-me
um mundo diferente, um mundo de seres alados! De anjos! O senhor
está a ver? Aproxime-se! Não tenha vergonha! Aproxime-se e olhe
para o mapa! Veja, em todos os sítios em que me masturbei e me
contive, desenhei uma pequena estrela de David, e aqui, ao longo das
ruas Gensha e Lubeckiego, já tenho quase um L , e das ruas Niska e
Zamenhoff, já quase consegui formar a letra U , mas ainda me falta a
letra Z que vou conseguir completar na Rua Wołyn´ska… Agora já
está a compreender?» Fried: « Boże mój ! É isso que fazes às minhas
ovelhas? Divertes-te com elas para te conter? E acreditas que Deus vai
acolher-te por causa disso?» Munine: «Oh sim, Vossa Senhoria, o
gentio demorou mas acabou por perceber. Entre nós, judeus…» Fried:
«Acaba lá com essas histórias… porque eu também sou judeu!»
Munine: «Vossa Senhoria é dos nossos? E eu não sabia! Seja bem-
vindo! Não parece, no entanto… e a senhora dona Paula partilha o seu
quarto… Quem havia de crer? Um dos nossos! Agora posso explicar-
lhe abertamente. Um dos nossos! Nesse caso, o senhor deve saber que
mesmo os maus pensamentos, quando devidamente usados, podem
tornar-se uma espécie de alavanca do avô Arquimedes, uma espécie de
voo de águia, um despertar da alma. Eis uma coisa que li e que vale a
pena o senhor ouvir, uma coisa de grande sabedoria! Podemos
compará-la com os pensamentos profanos de Tamar, mulher de Judá
que, com sua licença, fingiu ser prostituta. E o que é Tamar senão a
junção das palavras tam e mar , em que o pensamento profano é mar –
amargo –, mas na realidade ela é tam – inocente. Entendeu? Tam-mar !
É bonito, não é? Sim. O senhor está um pouco cansado. Sente-se aqui
nestas pedras (talvez seja judeu, mas tem a cabeça de um goy , e umas
migalhinhas de Tora esgotaram-no). Sim, mas agora o senhor já
percebe o que eu pretendo fazer; desde a minha infância tive más
inclinações, sofri tormentos, era pequeno e miserável, um franganito. E
o meu órgão, então, ainda era mais curto do que a oração para o
orvalho e a chuva do sidur , o pequeno livro de orações! Mas a minha
tendência, ai! Era fogo nos ossos que eu me esforçava por conter… E



os maus pensamentos perturbavam as orações e os preceitos, apesar de
os meus pais, de bendita memória, se terem esforçado muito para me
arranjar uma mulher, mas os pensamentos não me abandonavam… a
minha pobre mulher tinha muita pena de mim, era fraca e não podia
satisfazer nem metade dos meus desejos… E finalmente, fugi.
Abandonei-a, viúva de um homem vivo com seis pintainhos, porque
uma voz me disse, vai, vai, foge, serás um vagabundo à face da Terra,
sim, sim, mas não vos maçarei mais, doutor (vê-se logo que é um
judeu ignorante, uma cabeça que nunca pôs tefilin , filactérios!), e
espero apenas que os meus atos agradem ao Senhor, bendito seja, pois
mesmo o santo Ari, o leão de Safed, diz que a Tora tem, não apenas
setenta faces, cada uma das quais se revela na sua geração e no seu
tempo, mas seis vezes esse número, e cada filho de Israel tem a sua
maneira secreta de ler a Tora, que é como um corpo vivo através do
qual o indivíduo adere ao discurso divino, uma maneira secreta de
envolver as raízes da alma individual nas esferas superiores, que só ele
conhece, sim, cada um adora Deus à sua maneira, e eu também à
minha, com a minha oração, já que não conheço outra, e talvez tivesse
sido para mim que foi escrito que a oração é uma flecha enviada ao
céu por quem reza, e daí que talvez não seja uma má inclinação como
eu pensava na minha juventude, mas um anjo do Senhor, tal como diz
o rabi Nahman, pois quem teve a felicidade de conhecer Deus tem essa
má inclinação que tem de ser superada e temperada com justiça até se
tornar bondade, e tal como a luz da vela brilha à custa da destruição da
mecha, transformada em chama, também a luz da Shekhina 28 ,
resplandece sobre a alma divina destruindo a alma bestial,
transformando as trevas em luz, o amargo em doce entre os justos, e
não pense, Vossa Senhoria (Um judeu! Quem diria?), que o fardo que
eu carrego seja leve! Não é nada leve! E, por vezes, uma abstinência
destas pode levar uma pessoa a perder a cabeça! E para além disso há
muitos outros perigos…» Fried: «Perigos?» Munine: «Perigos, sim,
perigos de morte, mesmo! O que é que o senhor pensa? Lilith, maldito
seja o seu nome, espreita-me! A arrenegada está à espera que uma das
minhas sementes lhe faça nascer diabinhos, um rebanho sagrado! De
cada vez que eu estendo a mão para ele, para o meu pequeno shofar ,
ela salta de lá dos infernos a assobiar piiiii!! Mas, como o senhor já
sabe, eu contenho-me. Mordo os lábios! Por pouco não me venh…



Mas contenho-me! E não preciso de fazer penitência como os infelizes
que sucumbem à tentação e derramam a sua semente!» Fried: «Basta!
Cala-te! Tenho a cabeça a rebentar com o teu palavreado! Desde
quando… quer dizer – há quantos anos é que tu…» Munine: «Que eu
me contenho? Há mais de sete anos, Vossa Senhoria. Desde que as
coisas começaram a ficar más.» 

 
 
Sexo 
1. [V. Amor ] 
2. Uma noite, enquanto o doutor Fried se atormentava de saudades

da sua defunta Paula [v. Educação ] e Markus lhe chamava a atenção
para «a triste e banal contradição da nossa natureza», teve lugar entre
Wasserman e Neigel uma conversa pouco habitual sobre o assunto; ou
seja, «todas as forças do amor, todas as poderosas energias do desejo, a
quem as destinamos? A uma só pessoa, um sorriso, um sinal de beleza,
uma simples junção de hábitos e convicções, em suma, a um saco de
carne cheio de manias. Que maravilha, ah, que maravilha: uma pessoa
ama outra. Nem mais nem menos». Neste ponto, Wasserman baixou o
caderno e absorveu-se nos seus pensamentos. Depois, pôs-se a contar a
Neigel coisas que não tinham nada a ver com o assunto. Falou de
Zalmanson, o amigo adúltero, que lhe confessara uma vez que, ao
passear pelas ruas de Varsóvia, em especial na primavera, quando as
mulheres se ataviam com os melhores trajos e andam de saltos altos,
era dominado por um enorme desejo sensual. Zalmanson: «Nesses
momentos sou capaz de arrasar o mundo inteiro! De o espezinhar! E
ando pelas ruas a gemer em voz alta, sem vergonha, e as mulheres…
olham para mim e riem, as cadelas! Passo pelo meio delas como um
sátiro, mas justamente nesses momentos – que coisa estranha! –,
justamente nesses momentos sinto por elas ódio, uma hostilidade tão
estranha…» Wasserman, que escutara a confissão de Zalmanson com
sentimentos bastante ambivalentes («Porque aquele canalha quase
violou a minha mulher! E eu estava ali sentado à frente dele na
penumbra da sala da redação, com um sorriso nos lábios… Um sorriso
de ámen, pf!»), perguntou a Zalmanson o que é que ele entendia por
«ódio», e este, pondo momentaneamente de lado a arrogância e o
sarcasmo habituais, disse que o ódio que sentia não era por elas lhe



terem causado qualquer mal, longe disso, porque só lhe tinham feito
bem, todas elas, e ele era um amante declarado de mulheres [ A
Redação aposta que neste ponto Anshel Wasserman esboçou um
sorriso de simpatia ], mas por causa do que elas o obrigavam a ser pela
própria natureza delas. E pela sua própria, porque ele, se lho
perguntassem, podia amar tudo, tudo. Zalmanson: «Amar o mundo
inteiro e a coisa mais insignificante com a mesma paixão.» Conhecer
as novas e mais delicadas nuances que o amor do lilás em flor, do voo
caprichoso das borboletas, ou do som do acordeão despertam. Aqui as
ideias de Zalmanson são pouco claras. Podemos supor que a sua
concupiscência pelas mulheres o humilhasse porque, sendo por
natureza um revoltado, esse desejo imperioso era, para o seu espírito
retorcido, uma limitação. Sentia-se humilhado como Aharon Markus
[v. Sentimentos ] no dia em que compreendera que somos todos
prisioneiros dos nossos sentimentos limitados, e que devido a isso –
Markus: «Estamos amarrados à porta de um mundo pálido e miserável,
que nos fala com a sua voz única e hesitante!» Zalmanson, suspirando:
«Quanto a elas, às mulheres, sou completamente louco por elas, como
tu sabes, venero-as, venero os seus movimentos, o seu cheiro, o seu
corpo deslumbrante, e no entanto, o que são elas senão a
materialização limitada, acabada, pequena e monótona do desejo
sobre-humano inscrito em mim, em todos nós… porque elas são a
prisão, a via estreita, a língua pobre na qual tenho de traduzir a riqueza
que existe em mim…» Wasserman, com uma coragem que não tem:
«E imagino que elas sentem o mesmo por ti, ou seja, por nós.»
Zalmanson: «É claro! Tenho a certeza! Elas e nós – tal como os presos
condenados a viver juntos um exílio sem inspiração numa ilha
deserta.» Tendo dito isto tudo a Neigel, Wasserman calou-se, e pelo
seu rosto passaram claramente todas as expressões humanas
indicativas de uma grande hesitação e embaraço, e de repente, com
uma urgência inexplicável, contou ao alemão uma coisa muito íntima
que embaraçou a própria Redação e Neigel ainda mais: como fazia
amor com a mulher. É provável que o tenha feito porque se habituara a
falar a Neigel como se falasse consigo próprio. Ou talvez houvesse
outra razão, totalmente incompreensível. De qualquer modo,
manifestou surpresa, «diga-me, Herr Neigel, o senhor que, afinal de
contas, é uma pessoa inteligente, diga-me como é possível que com um



amor tão grande entre um homem e uma mulher, uma paixão que
consome o coração e a carne, tudo se resuma a meter um pequeno
shmitshikel num buraco, e pronto! Será só isto? Não deveria o corpo da
mulher rasgar-se e abrir-se como o mar Vermelho diante da vara de
Moisés? E o Sambation, esse rio lendário, não deveria correr
impetuosamente e afogar-nos sete vezes, e nós levantarmo-nos
cambaleantes e cinzentos como cinzas, com os olhos exorbitados,
incapazes de pronunciar uma palavra durante um ano inteiro, caso
tivéssemos atingido a terra do amor?! Como se tivéssemos visto o
rosto de sabe-se-lá-quem e nos salvássemos por milagre!» Neigel ficou
calado e fez que sim com a cabeça. Por momentos, pareceu invejar o
judeu por ele ser capaz de dizer aquelas coisas em voz alta, por confiar
daquela maneira numa pessoa. Markus disse: «Está a ouvir, Reb
Anshel? No que diz respeito ao amor, digo eu que o homem é capaz de
amar tudo. Tudo no mundo, mas o verdadeiro amor, ah, o verdadeiro
amor sente-se apenas por uma única pessoa.» Wasserman: «Mas você,
se não me engano, gosta muito de música. Chega a ficar à beira das
lágrimas com a música.» «Ah, sim, é um grande amor, é verdade. Mas
é abstrato e por isso não é um verdadeiro amor. Falta-lhe algo. É
demasiado sublime e ideal.» Fried: «Eu prefiro inverter a fórmula,
Markus, e dizer que um homem pode odiar tudo, tudo o que existe no
mundo, mas nada tanto como outro ser humano.» 

 
 
Armadilha 
Durante as suas reuniões, Neigel afirmou duas vezes que

Wasserman lhe tinha «colocado uma armadilha». A primeira foi
quando introduziu Hitler e as leis de Nuremberga nas relações entre
Fried e Paula [v. Hitler , e também Porcarias ] e Neigel lhe pediu que
suprimisse aquelas provocações antialemãs. Há que dizer que Neigel
estava muito irritado: andava de um lado para o outro no quarto com
grandes e violentas passadas, batendo raivosamente na porta aberta do
armário do escritório; depois inclinou-se por cima da secretária,
apoiando-se nela com toda a força dos seus dez dedos. Wasserman
desviava o olhar, interiormente revoltado contra aquela censura. Sorria
amargamente em direção à cadeira vazia de Neigel, ao mesmo tempo
que puxava, furioso, os pelos da barba, e insistia: «A história levar-



nos-á aonde ela quiser.» Neigel, com as costas voltadas para
Wasserman, de frente para as cortinas, teimava que este tinha intenções
secretas que devia revelar. Estava furioso contra Wasserman por este
pretender ter escolhido escrever sobre a guerra por acaso, «porque
antes nunca escrevias sobre coisas semelhantes! Escrevias sobre os
índios da América, as cheias na Índia, Beethoven e Galileu! Histórias
completamente diferentes! Sobre lugares diferentes! Nunca escreveste
sobre a realidade atual! Conheço bem de mais a merda da nossa vida
aqui! E quero esquecê-la um pouco quando ouço uma história! Não é
para isso que as histórias servem?!» Wasserman, que ouviu zangado,
mas com muito interesse, respondeu logo para dentro das palmas das
mãos com que tapava a boca: «É sempre a mesma guerra. Uma única
guerra, sempre. E as minhas historietas são a sua crónica escrita. É só
isso.» Neigel, a espumar de raiva e a bater com os pés como se
quisesse aplanar o solo de madeira, berrou ao escritor «retira todas as
provocações sobre Nuremberga!». Gritou várias vezes a palavra
«armadilha» em direção a uma das fendas da parede de madeira à sua
frente. É claro que Wasserman não percebeu de todo a que armadilha é
que ele se referia, mas enquanto eles inchavam e desinchavam numa
espécie de pantomima grotesca de raiva dirigida aos objetos da sala,
mas nunca diretamente um contra o outro, o escritor judeu sentiu que
Neigel estava longe de pensar na armadilha que ele lhe queria pregar:
ser um ser humano. Não, Neigel, ainda não estava suficientemente
«infetado de humanidade» para que Wasserman ficasse satisfeito.
Neigel temia uma coisa muito mais concreta e próxima, que
Wasserman não era capaz de imaginar o que fosse. Inquietava-o o
facto de o alemão ter subitamente tomado a sua história muito a peito,
com uma seriedade fatalista, quando apenas há pouco dissera que
Wasserman tinha ilusões sobre o poder das palavras. 

A segunda vez em que Neigel gritou «Armadilha!» foi na noite
anterior à sua partida de Licença [v.]. O comboio para Berlim saía de
Varsóvia às 6h da manhã. O motorista já tinha feito todos os
preparativos necessários. Mas Neigel recusava-se a partir sem ouvir o
resto da história da vida de Kazik. E foi precisamente nessa noite que
Wasserman teimou, maliciosamente, em contar ao alemão a história da
ressurreição do bando dos meninos de coração de oiro [v. Coração , a
ressurreição dos meninos de… de oiro], fazendo-a durar uma noite



inteira, como Scheherazade no seu tempo. Quando finalmente a
terminou, Neigel pediu-lhe que cumprisse a promessa de contar
«mesmo resumidamente, Scheherazade, é muito importante!» o resto
da vida de Kazik. Wasserman recusou. Estava lívido de medo, mas
sabia que tinha de recusar. Neigel sentiu-se traído. Gritou « Traição !»
[v.], deu um murro na mesa e voltou a exigir a continuação da história.
Nesse momento, Wasserman já percebera porque é que Neigel queria
absolutamente ouvir a continuação [v. Plágio ], e por isso recusou
ainda mais firmemente. Sorriu e disse que, se Neigel quisesse, podia
contar sozinho o resto da história. Neigel deu uma olhadela apavorada
ao relógio, e depois atirou-se a Wasserman e bateu-lhe. Pela primeira e
última vez. Wasserman: «Agarrou o meu pobre pescoço, esmurrou-me
com toda a força, e eu não dei um ai. Fiz-me muito pequenino,
esperando que o meu fim estivesse por pouco, porque era a primeira
vez que tentavam dar cabo de mim desta maneira, com esta
proximidade; fora sempre de longe, sem me tocar.» Mas Neigel caiu
subitamente no chão, perto de Wasserman, a gemer, ofegante, e depois
levantou-se pesadamente, lavou a cara, estendeu uma toalha ao judeu,
dizendo-lhe para se lavar. Wasserman: «O meu manto de
Scheissmeister estava coberto de sangue. Os dentes abanavam, quando
lhes tocava com a ponta da língua – três caíram ao chão. Seja. Menos
dinheiro que pago ao Dr. Blumberg.» 

 
 
Consciência 
1. [V. Moral ] 
2. Quando – na conversa que tiveram – Neigel disse a Wasserman:

«A consciência é uma invenção dos judeus, o próprio Führer o disse»,
o judeu respondeu imediatamente: «Sim, com efeito, é uma grande
Responsabilidade [v.] e uma carga muito pesada que nunca
esquecemos, nunca… Por vezes chegámos a ser as últimas almas à
face da terra que ainda se lembravam do que é a consciência, e
sentíamo-nos, nós e ela, tão sós e abandonados que já não éramos
capazes de distinguir o inventor da invenção…» [ Nota da Redação: as
últimas palavras de Wasserman devem ser julgadas com indulgência,
porque não se pode esperar que um judeu como ele, «condenado» a
uma vida de valores morais e de consciência absolutos, e sem outra



arma à sua disposição, compreenda a complexidade e as facetas
múltiplas do problema da consciência. Também convém não esquecer
que, para os fracos, falhos de meios de defesa e de capacidade de se
afirmar, existe uma única forma de ação possível: reagir às situações
criadas por outros. Não são capazes de reconhecer a possibilidade
cruel e comum de optar entre duas escolhas justas. Os fortes têm
poder, e quando o poder se manifesta, cria situações complexas em
que por vezes há que escolher entre duas aproximações imperfeitas da
justiça, que conduzem necessariamente a uma injustiça relativa. Ai, o
bom e ingénuo Wasserman! ] 

 
 
Revolta 
Ato de insurreição contra a autoridade. 
A única revolta no campo de Neigel deu-se uma manhã em que

Wasserman estava a trabalhar no jardim. Tinha acabado de chegar um
novo transporte de comboio de Varsóvia, e os recém-chegados já
estavam a correr nus no Caminho do Céu, uma cena que se tornara
habitual, porque se repetia quatro vezes por dia e duas à noite. Mas,
dessa vez, aconteceu algo de excecional: um jovem de aspeto
miserável atirou-se a um dos guardas ucranianos e arrancou-lhe a arma
das mãos. Começou a dar tiros, a gritar e a correr às cegas
precisamente na direção de Wasserman. Os olhos estavam
completamente desorbitados de medo como os de um caranguejo. Os
ucranianos demoraram uns segundos a organizar-se e a disparar.
Desencadeou-se um grande tumulto. Os judeus, aterrados, corriam em
todas as direções e caíam com as balas dos guardas. Ao ouvir os
ruídos, Neigel saiu da barraca com o revólver que Wasserman tão bem
conhecia na mão. [ Nota da Redação: Convém dizer que este
acontecimento se produziu no dia a seguir à discussão sobre
Responsabilidade [v.], Escolha [v.] e Decisão [v.], durante a qual
Neigelprometeu a Wasserman que, de futuro, não mataria sem
primeiro reconsiderar a sua decisão inicial, o que, segundo ele,
apenas «confirmaria a sua fé no Führer e na sua missão». ] Os
acontecimentos desenrolaram-se da seguinte maneira: Neigel surgiu da
sua caserna e deu quase de caras com o jovem judeu armado. Bateu-
lhe e forçou-o a largar a arma. Nesse preciso momento Stauke [v.]



vinha a sair do Lazaret, onde acabara de matar os velhos, os enfermos
e as crianças que tinham chegado no último transporte. Um silêncio
mortal caiu sobre o Caminho do Céu, apinhado de mortos e feridos. O
jovem judeu caiu de joelhos, com a cabeça contra o chão, a arfar como
um animal. As costelas escanzeladas subiam e desciam a uma rapidez
surpreendente. Com o terror, evacuou um jato de excrementos. Neigel
apontou a arma contra ele. Fê-lo lentamente para todos poderem ver
bem e entender a lição. Olhou em volta para a multidão. O seu olhar
cruzou por momentos o de Wasserman, que se encontrava muito perto.
O olhar de Wasserman lançava chispas. Gritava-lhe alguma coisa,
lembrava-lhe, exigia algo. (Wasserman: «Durante um segundo, Neigel
hesitou. Podereis perguntar o que é um segundo? Todas as florestas de
canetas e os rios de tinta juntos não chegariam para escrever a história
desse segundo. Em consequência, expressar-me-ei o mais
concisamente possível: Neigel deu um, dois, dez tiros. Esvaziou o
carregador no corpo puro do jovem. E continuou a disparar à toa,
porque não era contra o jovem que Neigel estava furioso, mas contra si
próprio, ou talvez contra mim, porque, sem querer, cumprira a
promessa que me tinha feito. É possível que, se eu não estivesse ali, de
pé, naquele momento, ele não se lembrasse, mas o meu olhar ordenou-
lhe e ele obedeceu. Hesitou durante uma fração de segundo, uma
hesitação quase impercetível antes de disparar, e todos notaram. Todos,
Stauke, os ucranianos, toda a gente.») A seguir, Neigel rodou nos
calcanhares e entrou na caserna batendo com a porta atrás de si.
Parecia aterrado, como alguém que perde súbita e inexplicavelmente
um dom natural; como um nadador que se dá conta no meio do mar de
que esqueceu os gestos necessários. Os ucranianos não perderam
tempo e massacraram os judeus que ainda viviam. Duas balas bateram
em Wasserman, mas não o lesaram. Estava sentado, com a cabeça
entre os ombros, e a corcunda bem saliente. Dez minutos depois,
estava tudo calmo. Mandaram vir os «azuis» para levarem os
cadáveres. Nessa noite, Neigel não pediu a Wasserman que viesse ler. 

 
 
Markus, Aharon  
[V. Sentimentos ] 
 



 
Inferior, o homem  
Termo usado pelos nazis para designar quem não pertencia à «raça

superior». 
Para obter uma autorização de casamento [v. Casamento ,

autorização de], os membros das SS tinham de provar que a futura
esposa não pertencia a uma raça dita inferior. Neigel mostrou a
Wasserman a circular referente ao assunto. O documento, divulgado
em todas as unidades das SS, reproduz partes do panfleto intitulado
«Homem Inferior» (edições Nordland, Alemanha): «O homem inferior
tem uma estrutura biológica semelhante à do homem natural, com
mãos e pés, olhos e boca, e algo que se parece com um cérebro. Mas,
apesar dessa espantosa aparência humana, é um monstro,
completamente distinto do homem. Ai daqueles que esquecem que não
basta parecer um ser humano para o ser necessariamente.» 

 
 
Casamento, autorização de  
Documento sem o qual os membros das SS não podiam casar com a

mulher da sua escolha. 
O documento entrou em vigor em 1932, com a promulgação da lei

sobre o matrimónio dos membros das SS. Esta autorização só podia ser
concedida pelo Reichsführer Himmler em pessoa. Falando do seu
casamento a Wasserman, disse Neigel: «Felizmente para nós, casámo-
nos antes de 1932.» «Felizmente para eles», porque a esterilidade
prolongada de Cristina no início do casamento podia ter prejudicado a
progressão de Neigel no Movimento. Como Wasserman não
compreendia o que é que ele queria dizer, Neigel explicou-lhe que,
para obter a autorização, a futura esposa tinha de ser examinada por
um médico e declarada apta para dar filhos ao Reich. Os candidatos
tinham igualmente de juntar ao pedido uma fotografia da futura esposa
«nua» ou «em fato de banho», de acordo com os termos da lei, a fim
de que os peritos da raça germânica pudessem observá-la à lupa.
Wasserman abanou a cabeça com espanto e tristeza. Neigel explicou-
lhe que a preocupação principal dos especialistas era evitar as uniões
com pessoas consideradas Inferiores [v.], e o judeu pensou «de facto



deve ser, pois quem considera os seus próximos como não humanos
torna-se isso mesmo». Neigel, a quem aquela atmosfera de franqueza
agradava, acrescentou: «Em 1938, a nossa situação tornou-se ainda
mais, hum… complicada. Quer dizer, um pouco delicada», porque
nesse ano entrou em vigor na Alemanha a lei sobre o divórcio, que
permitia que um homem se divorciasse no caso de a mulher se recusar
a dar-lhe filhos ou ser estéril. Além disso, quando uma mulher que
tivesse tido filhos ultrapassava os quarenta anos, o marido podia
divorciar-se alegando esterilidade, e casar com outra mais nova.
Wasserman, amargo: «O Reich precisa de crianças, não é?» Neigel:
«Precisamente! Todas as mulheres têm de dar filhos ao Führer e ao
Reich. É a mania de Himmler. A propósito, Himmler deixou a mulher,
Marga. Conheci-a. Foi viver com uma amante e Marga enviou-lhe uma
carta de parabéns. Imaginas uma coisa assim? Escreveu: “Oxalá
Hedwige te dê filhos!” Que dizes a isto, Wasserman? O teu povo seria
capaz de tal generosidade?» Wasserman ignorou a pergunta: «E o que
é que fizeram, o senhor e a sua esposa, quando saiu essa lei do
divórcio?» Tentando minimizar a importância do que ia dizer, Neigel
respondeu: «Naturalmente, a minha Cristina propôs logo que nos
divorciássemos. Não queria comprometer as minhas possibilidades de
progressão.» E após um breve silêncio: «E o mais curioso foi que,
passados alguns meses, Tina ficou grávida. Tudo se resolveu. Tudo.
Karl nasceu quatro meses depois do início da guerra, em fevereiro de
1940, e Liselotte há um ano.» Wasserman: «Foi porque ela soube
conquistar o seu coração.» Neigel quer repelir este sentimentalismo
com o habitual Qvatsch mit Sosse (disparates com molho!), mas
detém-se, como se achasse piada à ideia. Silêncio. A seguir
Wasserman diz em voz alta: «Herr Neigel, uma vez há muitos anos, a
minha mulher foi a uma festa, em casa de Zalmanson, parece-me que
já lhe falei dele, e Zalmanson levou-a para um canto do vestiário, e
beijou-a na boca.» Neigel olha para Wasserman, ao princípio sem
compreender, mas depois, aos poucos, percebeu. A coisa em si tinha
menos importância do que o facto de Wasserman lha ter contado.
(Wasserman: «Que Dibuk , que demónio, me levou a dizer-lho? Só
Deus sabe. Se calhar foi por ser filho de merceeiro e ter aprendido
perfeitamente a lição que o meu pai, de bendita memória, me deu: um
homem não deve receber mercadoria sem a pagar. Sim, tinha de lhe



revelar um dos meus preciosos segredos em troca do que ele me
contou sobre a mulher e o seu amor. Ai, Anshel, que tagarela te
tornaste com a idade!») 

 
 
Invalidez 
Condição da pessoa que sofre de incapacidade física. 
Segundo Wasserman, é essa a condição de todos os seres «criados à

imagem de Deus». Expressou essa opinião quando Kazik começou a
perguntar a Fried o que é que as pessoas pensavam sobre a sua vida e
se gostavam dela [v. Juventude ]. Neigel que, nesse momento, estava
cansado e desorientado, protestou fracamente contra «a tua crueldade,
Wasserman», pronto a jurar que, «antes de te encontrar, estava
satisfeito com a minha vida. Gostava de viver. Entendes? Gostava de
me levantar de manhã e de fazer o meu trabalho! Gostava de respirar
ar puro, de andar a cavalo e de estar com a minha mulher e os
pequenos, gostava disso tudo!» Ao que Wasserman respondeu com o
seu sorriso amargo: «Somos todos mutilados, Herr Neigel, doentes de
corpo e de espírito. E, se reparar melhor, verá que no fundo todos nós,
mesmo aqueles que se consideram felizes, sentimos a mesma tristeza
corroer-nos, o mesmo bichinho amargo do desespero. Porque sabemos
bem que a felicidade é tão transparente e esquiva como uma bola de
sabão, e que nos foi roubada e perdida para sempre. Mesmo se por
direito a merecemos, fomos espoliados dela por desconhecidos
maldosos; é por isso que eu lhe digo, Herr Neigel, que somos todos
inválidos, amputados da felicidade, mutilados da alegria, paralíticos do
sentido. Mas, como um membro amputado, o corpo continua a sentir-
lhe a falta e faz o possível por imaginar que ainda o possui e que sente
a sua pulsação morna, e é essa tristeza, essa saudade do que foi
amputado e perdido para sempre que despedaça o nosso coração, não
é, Herr Neigel?» 

 
 
Milagre 
Fenómeno extraordinário, quer do ponto de vista da origem quer do

do significado e da finalidade. 



1. Foi um milagre que salvou Wasserman. Este produziu-se quando,
tendo perdido o fio da história, não sabia que resposta dar à pergunta
lógica que Neigel lhe estava a colocar pela terceira vez, por teimosia e
mesquinhez: Como é que Paula, uma mulher polaca, podia viver em
plena guerra, e apesar das leis, com o judeu Fried? Wasserman não
conseguia encontrar uma explicação satisfatória. Vieram-lhe ao
espírito várias respostas inteligentes, mas rejeitou-as todas, umas a
seguir às outras. Aparentemente deixara de ser capaz de «recordar a
história eternamente esquecida». Precisamente nesse momento, Neigel
sentiu necessidade de lhe contar a proposta que a mulher lhe fizera há
anos de se separarem, a fim de evitar que a sua esterilidade
comprometesse a carreira do marido nas SS [v. Casamento ,
autorização de], e como essa ameaça exterior à relação os tinha
aproximado mais um do outro. Wasserman: «E nesse mesmo instante
soube que tipo de história lhe ia contar! Contei-lhe que ao ouvir falar
das leis odiosas [v. Porcarias , aquelas], Paula fora ter com Fried e
caíra-lhe nos braços… Talvez fosse um milagre, ou a minha estupidez
que me impedira de pensar nisso antes, ou talvez, hum, as duas coisas
ao mesmo tempo. E como é sabido, é preciso sorte para acreditar em
milagres, como costumávamos cantar: «O rabi faz milagres / vi-o com
os meus olhos / subiu ao escadote / e caiu com um piparote. O rabi faz
milagres / vi-o com os meus olhos / mergulhou no lago / e saiu todo
molhado…» 

[V. também Hitler ] 
2. Dois dias a seguir à Revolta [v.] no Caminho do Céu, depois de

acabar de contar a Neigel o episódio da noite, e antes de se despedir, o
judeu exigiu o seu tiro. Neigel levantou-se sobressaltado. «Nem por
sombras!», disse ele. «Mas o senhor prometeu-me! Prometeu-me!»,
exclamou Wasserman, e Neigel: «Hoje nem penses.» «A palavra de
um Offizier alemão já não tem valor para si?», perguntou Wasserman.
Neigel corou, deu um estalo com os dedos e exclamou furioso: «Ouve
bem, Wasserman, foste tu próprio que disseste que eu tinha de decidir
antes de cada tiro, foste tu que me enfiaste isso na cabeça! Pois bem,
decidi: não te dou tiro nenhum! Nem agora, nem nunca! Não, não e
não! Percebeste?» Wasserman, fingindo-se mais zangado do que na
realidade estava: «Mas prometeu-me, prometeu-me! Indrerd ! Maldito
seja, Neigel!» Neigel, com o rosto desfeito: «Não! Ah! Para ti não é



nada! Não sentes nada quando te dou um tiro! Nenhuma dor! Mas para
mim é diferente! Conheço-te! Já não és igual aos outros judeus que
estão lá fora!» Apontava para as janelas com as cortinas fechadas.
«Não, Wasserman. Não penses mais nisso. Já não sou capaz.» E calou-
se, apavorado com o que acabara de dizer. Wasserman procurou levá-
lo a perder as estribeiras: «Você é um oficial alemão, Herr Neigel, um
fruto apurado do III Reich, e eu não passo de um zero à esquerda, um
Untermensch ! [v. Inferior , o homem]. Dê-me um tiro, Neigel, porque,
se não o fizer, não continuarei a contar-lhe a minha história!» Neigel,
aos gritos: «Não podes fazer isso! Tens de continuar a contar!» «Ah,
sim? E porquê? Porque é que pensa que eu me esforço tanto todas as
noites diante de si? Pelos seus lindos olhos?» Neigel, completamente
fora de si: «Porque tens prazer nisso! Porque gostas!» «Não! Porque
quero morrer, Neigel! O judeu Shylock exige o seu litro de sangue!
Feuer , fogo, Herr Neigel!» O grito de Wasserman acalmou Neigel, ou
talvez tivesse um efeito imediato naquela parte dele habituada a
obedecer às ordens. Levantou-se, branco como a cal, sacou do
revólver, engatilhou-o e colou à testa de Wasserman o cano a dançar.
(Wasserman: «Como um bufão diante da noiva.») Num tom severo,
Wasserman pediu a Neigel que se controlasse e parasse de tremer.
Neigel confessou que não era capaz. Nunca lhe tinha acontecido tal
coisa na vida. Perguntou, ansioso: «E se desta vez morreres?»
Wasserman sorriu interiormente e ordenou, num tom quase militar:
«Dispare, Neigel! Um tiro! Eu sou apenas um judeu, um judeu como
os outros!» Quando conseguiu finalmente dominar o tremor da mão e
segurar firmemente na arma, Neigel pediu timidamente: «Hum,
talvez… quer dizer – podes virar a cabeça para o outro lado? Para a
porta, por exemplo?» Wasserman: «E o que é que lá há? A Meca dos
assassinos?» Neigel: «Não, é só porque… bom, porque é que hei de
partir mais um vidro, não achas?» Wasserman desatou a rir. Neigel
também se deu conta do ridículo da desculpa e pôs-se a rir com ele. Há
que frisar que riram juntos. Durante breves instantes, sentiram a que
ponto se compreendiam um ao outro. Wasserman disse um dia que o
homem é feito de um material extremamente flexível, e tinha razão:
matar parece ser uma coisa a que nos habituamos, tal como a não
morrer, e começamos a fazer pequenas negociatas com o milagre.
Quando o riso de ambos se extinguiu, Wasserman disse num tom



delicado e amigável: «E agora, suplico-lhe que dispare.» Neigel fechou
os olhos e disparou. Wasserman: «O zumbido voou de orelha a orelha
e, entretanto, fiquei a saber o que Neigel anotara no bloco enquanto eu
lhe contava a história. Ai! Neigel baixou o revólver e pôs-se a rir, desta
vez porque eu estava vivo e porque acontecera um milagre: a bala
batera na dobradiça da porta, fizera ricochete em direção à janela e
estilhaçara o vidro. O milagre recusara a negociata.» 

3. À medida que se aproximava o fim da vida de Kazik [v. Kazik , a
morte de] e que as esperanças que os artistas tinham colocado nele
pareciam quase perdidas, visto que a última missão dos meninos de
coração de oiro não tivera êxito, Neigel e Wasserman começaram a
falar numa voz baixa que soava a derrota. Procuraram determinar o
motivo do falhanço. Wasserman supunha que este se relacionava com
a própria natureza dos milagres. Neigel admirou-se: «Milagres? O que
é que queres dizer com isso?» E Wasserman: «Então, Herr Neigel,
quer o senhor quer os meus meninos de coração de oiro tentaram, cada
um à sua maneira, obter uma espécie de milagre… um exagero da
natureza humana… Ambos quisemos criar um homem novo… e
falhámos. Perdeu-se tudo. Vocês, com os vossos atos… nu , vocês
sabem muito bem o que causaram, e eu com os meus, pois bem, o
costume: queria contar uma linda história, uma vez na vida. Uma
história perfeita, com uma moral, tomei-me por filósofo! Que velho
tonto! Para isso é preciso ter talento e dons de inteligência e coração! E
eu, que fiz eu de bom durante estas semanas? Uma lamentável
comédia. Uma miserável graçola. Um Munine, um Zeidman, ou uma
Hannah Zeitrin… A sua esposa tem razão, Herr Neigel: eu não passo
de uma curiosidade. Topou-me bem! E eu que queria fazer milagres!
Um homem desejoso de se elevar aos céus, uma mulher querendo
conquistar o coração de Deus! O nosso mestre Moisés de Varsóvia, era
o que eu queria ser! Oi , não, Herr Neigel. Não devemos esperar nada
dos milagres, sejam eles do demónio ou da graça. Da massa humana
não se fazem milagres! Há que avançar a passo e satisfazer-se com o
estrito necessário, amando e odiando o que existe, sim, amarás o teu
próximo como a ti próprio, odiarás o próximo como a ti próprio, eis a
Tora, eis a lei. E também há que ter Compaixão [v.]. A nossa glória
não brilhará através de um milagre, Herr Neigel…» 

 



 
Juventude 
Período de transição entre a infância e a maturidade de uma pessoa. 
À meia-noite e meia, Kazik tinha já dezassete anos. Acabara de

despertar do seu torpor larvar [v. Adolescência ] e estava novamente
enraizado no tempo. Seguiu-se um período difícil. Torturado por forças
tirânicas, dilacerado por estados de espírito contraditórios, depressivos
e esgotantes. Não conseguia controlá-los de modo algum e isso
humilhava-o. Mesmo quando estava feliz, era uma felicidade agitada.
O corpo nu, embrulhado em fraldas, começou a cobrir-se de pelos, e
isso embaraçava-o. A voz tornou-se grave e levemente rouca, e os
traços do rosto mais largos. Fried, que nunca o largava, ouviu de
repente uma sucessão de pequenos estalidos, e viu, à luz do candeeiro,
o rosto de Kazik encher-se de horrorosas borbulhinhas, que
rebentavam com pus. A energia vital borbulhava debaixo da pele. Uma
penugem esbranquiçada alastrava sobre as faces, como nevoeiro.
Kazik desconfiava de toda a gente, e até de Fried. Quando o doutor
não cedia imediatamente a um dos seus caprichos, desatava a bater
com os pezinhos no chão, com uma expressão de fúria e hostilidade
tão grandes que Fried cedia logo. Fried: «É tão infeliz, o pobre! Ainda
não sabe bem o que quer. Temos de ajudá-lo a atravessar esta fase.»
Fried sentia-se por vezes como se estivesse no ateliê de um pintor
colérico, que pintava com as duas mãos, estava sempre a fazer caretas,
a rasgar uma tela e a começar logo outra. Já nem se podia agarrar à
ilusão de que o menino lhe pertencia. Kazik estava à mercê das sete
abominações, e o rosto exprimia sensações desagradáveis que
procuravam desesperadamente uma saída. Mas nem por um momento
Fried deixou de gostar dele, estava sempre a inventar razões para amá-
lo e desculpar-lhe tudo, atribuindo-lhe qualidades, intenções e
sentimentos a que se agarrava desesperadamente para manter o
contacto com aquele jovem que lhe era tão estranho. Além de tudo o
resto, Kazik tinha um dom natural deprimente: devido à sua relação
ambivalente com o Tempo [v.], podia observar simultaneamente os
processos de crescimento e decadência em tudo e em todos. Cada ser
vivo, cada planta, eram para ele campos de batalha nos quais se
desenrolava uma luta cruel e sem fim. Esse facto deprimia-o e
intensificava a violência que irrompia dele sem limites. E todavia,



como por vezes acontece, deste cocktail de emoções nasceu um rapaz
que chegava a surpreender o próprio doutor pela força, determinação e
otimismo que dele irradiavam, como um antídoto fabricado pelo corpo
para curar os males da adolescência. Por volta das 3h30 da manhã, a
impulsividade de Kazik atenuou-se um pouco. Era possível detetar
uma espécie de coordenação nos movimentos dos membros, e os olhos
tinham um brilho novo, curioso, confiante, claro. O coração do doutor
transbordava de alegria. Kazik veio sentar-se aos pés dele, agarrou na
velha mão e perguntou se era verdade o que ele lhe contara, há anos,
na sua infância. Kazik lembrava-se vagamente que Fried lhe falara do
mundo para lá do pavilhão fechado, de outras pessoas [v. Educação ].
O coração do doutor fez-se pequenino. Agora ia perder a criança
também. Quantas separações poderá uma pessoa suportar? Com uma
voz surda, reconheceu que existia um mundo para lá do pavilhão. Que
havia pessoas, também. Durante segundos, detestou o sorriso
deslumbrado do rapaz. Kazik perguntou que tipo de vida viviam essas
pessoas, e o doutor respondeu «vida». Então Kazik perguntou se as
pessoas gostavam da sua vida. Fried quis mentir, mas não foi capaz.
Havia algo no jovem que fazia a mentira parecer uma perda de tempo
revoltante. Kazik ouviu a resposta de Fried [v. Invalidez ] e ficou
pensativo. Depois perguntou quantas pessoas havia lá fora, e o doutor
deu-lhe um número que lhe parecia próximo da realidade. O jovem
ficou de boca aberta. Não entendia o número. Então, voltou a fazer o
seu sorriso doloroso, e disse que não interessava quantos eram, que
devia haver pelo menos um que gostasse da sua vida, e que ele, Kazik,
queria ser esse. O doutor, comovido, perguntou-lhe o que eram, para
ele, o amor da vida e a felicidade. Mas estas perguntas eram demasiado
complicadas para Kazik, cujas capacidades de reflexão e expressão
eram infelizmente limitadas. Só conseguiu dizer: «É uma coisa boa.
Uma coisa que eu quero. Uma coisa que está ali. Vamos buscá-la.» E
então, sem mais demora, puseram-se a caminho. 

[V. também Sonâmbulos , a marcha dos; Viver , a alegria de viver] 
 
 
Sofrimento 
1. Peso, fardo, carga; 2. Por analogia: carga de preocupações,

problemas ou aflições. Opressão material e moral. 



Segundo Wasserman: É a bússola, o farol, o critério de qualquer
decisão humana. Para Wasserman, a sensibilidade ao sofrimento e a
consciência dele são o fim supremo do homem na Terra. Mais, são o
seu protesto, a expressão mais alta da sua liberdade. Para Wasserman,
a medida da humanidade do homem define-se pela quantidade de
sofrimento que ele consegue reduzir ou evitar aos outros. [ Nota da
Redação: é quase inútil frisar que o próprio Wasserman nunca
conseguiu encarar de frente o tipo de dilema segundo o qual, por
exemplo, para salvar a sua vida teria de «causar» sofrimento a
outrem. Todavia, a Redação supõe que a atitude passiva, tão virtuosa,
estava de tal maneira enraizada nele que é provável que preferisse ser
destruído a causar sofrimento. Discutir com Wasserman sobre o
assunto seria o mesmo que falar a um cego sobre as cores do arco-íris.
] 

 
 
Sonâmbulos, a marcha dos  
Marcha que Fried, Kazik e os outros Artistas [v.] efetuaram do

pavilhão de Fried até ao de Otto. Começou às 4h27 da manhã, quando
Kazik atingiu a idade de vinte e dois anos. Andaram ao longo do
caminho das jaulas de pássaros, passaram ao lado da campa de Paula e
dirigiram-se para a Vereda da Eterna Juventude. Era um grupo muito
cansado, quase sem forças, que via em Kazik a sua última esperança.
Mostraram-lhe o sítio onde moravam, onde dormiam ou criavam a sua
arte, explicando quem eram e quais eram os seus talentos específicos.
Não falaram muito. Apenas algumas palavras ou gestos (Munine: «A
mim bastavam-me os gestos.»). Markus: «Porque entre nós há aqueles
que nunca param de falar consigo próprios ou com os outros, mas
quando se lhes faz uma pergunta importante ficam calados, muito
embaraçados. Mas, de facto, quem éramos nós? Os meninos de
coração de oiro de Otto Brieg? Miseráveis “ partisans ” que viviam
nas selvas, longe da espécie humana, como podíamos esperar vencer
sozinhos?» O desespero e a humilhação dos artistas começou
naturalmente a infiltrar-se na alma de Kazik. Ouvia, de boca aberta, a
descrição das suas guerras diversas e estranhas. Dava-se perfeitamente
conta dos imensos esforços que eles tinham realizado. Pela primeira
vez na vida, as suas antenas delicadas pressentiram os limites da



capacidade humana, e ficou surpreendido ao descobrir quão próximo
estava deles. A marcha avançava muito lentamente (durou trinta e
cinco minutos), porque o grupo parava de vez em quando, para
explicar a Kazik uma ou duas coisas e responder às suas numerosas
questões. Durante a viagem, Kazik passou diante do Grito [v.], do
tempo roubado [v. Prometeu ], da campa de Paula, do rosto torto-das-
torturas de Ginzburg [v.], e de outros pontos de referência do género.
Assim decorreram cerca de dois anos da vida de Kazik, aparentemente
decisivos para a formação do seu carácter. Com efeito, essa marcha
permitiu-lhe conhecer o mundo e sentir alguns momentos de felicidade
suprema [v. Viver , a alegria de], mas, na sua maior parte, caracterizou-
se por um doloroso despertar para a vida e as suas promessas [v.
Sofrimento ]. Wasserman: «Quando o seguíamos, Herr Neigel, quando
andávamos atrás dele curvados, cansados, vacilantes, todos sentíamos
o quanto precisávamos dele… e como os nossos destino e combate
estavam estreitamente ligados ao seu destino e à sua vontade… E não
há nada mais cruel do que exigir tanto de uma pessoa tão jovem, mas
guerra é guerra, e que remédio tínhamos nós?» Era uma noite quente
do princípio de abril de 1943. No horizonte, o céu estava iluminado
pela luz avermelhada das chamas. O ar empestava a carne queimada.
Às 5h01, o grupo chegou ao pavilhão de Otto que os esperava à porta. 

 
 
Cigarro 
Pequeno canudo de papel cheio de tabaco e destinado a ser fumado. 
Quando Neigel voltou da sua última Licença [v.] em Munique,

começou a fumar como uma chaminé. Uma noite, num repente de
generosidade, ofereceu um cigarro a Wasserman. O escritor, que nunca
fumara antes, aceitou – em memória de Zalmanson que, durante toda a
sua estada no campo, sentira uma falta enorme dos seus pequenos
cigarros. Wasserman aspirou o fumo e ia desmaiando. Wasserman: «A
minha cabeça parecia uma roda! Mas quem poderia imaginar que um
cigarro pudesse morder daquela maneira? Oxalá arda!» Aspirou
corajosamente uma nova fumaça e atirou o cigarro para longe de si.
«Que tenha um ano negro, aquele Zalmanson duma figa! Porque me
hei de engasgar por causa dele?» 

 



 
Serguei, Semion Efimovitch  
Físico russo. Na sua juventude, foi membro do grupo conhecido

pelo nome de meninos de coração de oiro. Depois de deixar o grupo,
ganhou fama mundial com as suas pesquisas sobre as leis da luz.
Solitário e fechado, preferia a companhia dos instrumentos de
laboratório e das páginas de cálculos à das pessoas. Tinha sido sempre
assim desde a juventude: mãos de ouro e coração selado. Os
sentimentos contraditórios de Wasserman para com ele podem ser
avaliados pelo facto de que, em sete das dezasseis aventuras dos
meninos de coração de oiro, «se esqueceu» de enviar Serguei com os
outros membros do grupo. Wasserman chegou a reconhecer
explicitamente perante a Redação que «se passa qualquer coisa com o
nosso bom Serguei… parece que compreende os mecanismos e as
engrenagens de “dentro”, como se fosse um deles… Nunca consegui
pôr-lhe na boca uma palavra divertida ou de simpatia». Wasserman
suspeitou sempre que Serguei não se interessava realmente pelas ações
humanitárias do grupo, e que apenas pensava nas máquinas que
construía. Visto que Serguei não falava muito e Anshel Wasserman
tinha reticências em relação a ele, desconhece-se como é que se juntou
ao grupo pela segunda vez. Sabe-se apenas que, durante a guerra,
Serguei foi recrutado pelo exército russo devido aos seus
conhecimentos de ótica e das leis da luz. Fez parte de uma das divisões
de Budyony, provavelmente na frente sudoeste, onde contribuiu para o
aperfeiçoamento de um sistema de calibragem dos canhões de longo
alcance. Foi preso pelos alemães e enviado para Berlim, depois para
um campo de prisioneiros russos e, finalmente, para Varsóvia, como
operário numa fábrica que produzia lentes para os óculos dos soldados
da Wehrmacht. Durante estas andanças todas, os alemães nunca
descobriram quem era Serguei, nem qual a extensão dos seus
conhecimentos na especialidade. A partir desse momento, as coisas
não são muito claras. No final do ano de 1942, Otto chegou à fábrica
do exército nos arredores de Varsóvia. Viu Serguei com a farda de
presidiário e reconheceu-o imediatamente. Serguei não reconheceu
Otto. Já estava longe, «para além da sua vida» (Markus). Otto
subornou o responsável pelos prisioneiros (Fried: «com metade do
orçamento mensal do jardim zoológico!») e trouxe Serguei para o zoo.



Depois de lavado, vestido e alimentado, Serguei começou a recuperar,
mas nunca mais voltou a ser o que era. Tinha um aspeto doentio, um
andar estranho («segurava o pescoço como se fosse de vidro!»), e o
corpo parecia uma montagem de pequenos fragmentos delicados e
frágeis. Era extremamente tímido e quando via um ser humano
escondia-se logo atrás dos arbustos. Otto era a única pessoa com quem
ele trocava de vez em quando uma palavra ou duas, e então corava e
começava logo a lacrimejar de um dos olhos. Algumas semanas depois
da sua chegada ao zoo começou a fazer experiências científicas sem
sentido. Mas quando Otto lhe contou gentilmente o que é que outros
artistas faziam no zoo, os olhos dele cintilaram. Era assim que Otto
costumava meter uma ideia nova na cabeça de Serguei, quando eram
crianças. Otto: «Mas desta vez, o que vos hei de dizer, desta vez aquilo
meteu-me algum medo. Não sei porquê. Pensei que talvez tivesse
cometido um erro ao reintegrar um homem como ele no seio do grupo.
Pois ninguém me podia garantir que algum dos nossos não pudesse
mudar e tornar-se “outro”, não é?» Entre as experiências que Serguei
realizou no jardim zoológico, vale a pena mencionar duas: o sistema
do Grito [v.] e a instalação de espelhos paralelos destinados a roubar o
tempo [v. Prometeu ]. As experiências eram um pouco complicadas e
exigiam um equipamento técnico complexo que o jardim nem sempre
podia arranjar. Serguei não era bem-visto pelos outros Artistas [v.], não
apenas pela sua necessidade de isolamento total, mas porque era o
único deles todos que utilizava, para a sua arte, um material diferente
do corpo e da alma como arma e zona de combate. Isto, é claro, até à
sua última experiência, a mais célebre, durante a qual desapareceu em
circunstâncias suspeitas. [v. Prometeu ] 

 
 
Tortura 
Sofrimento físico ou moral intencionalmente causado. 
A tortura de Kazik. Ao aproximar-se do fim da vida, e olhando para

trás, Kazik descobriu que tinha passado a maior parte dos anos da sua
vida num sofrimento fundamentalmente inexplicável. Os seus
instintos, desejos, esperanças, forças e angústias – em suma, a maioria
dos seus recursos espirituais – tinham sido implantados nele com uma
força e quantidade tais que pareciam destinados a agir sobre forças da



natureza, como as tempestades e os oceanos, e não sobre seres
humanos como Kazik, sobre quem se vingavam. Assim, por exemplo,
o ódio que Kazik sentia por si no final da vida era tal que bastava para
rachar o globo terrestre de polo a polo, mas agia unicamente contra
Kazik e os Artistas [v.] que o rodeavam. É provável que essas forças e
instintos de que o seu corpo estava carregado se diluíssem em milhares
de anos, mas, sem as águas dissolventes do tempo, não tinha qualquer
hipótese de felicidade. As suas depressões e paixões faziam-no sofrer e
humilhavam-no, impedindo qualquer luzinha de graça. Nenhuma das
exigências da sua alma atormentada, nenhuma das pulsões dos seus
fortes instintos podia nascer, amadurecer e murchar na estação certa,
de modo a Kazik se tornar uma verdadeira Criação [v.], algo a que
nostalgicamente chamamos coroamento da criação. Wasserman:
«Estava perdido, Herr Neigel, perdido à partida… Mais valia não ter
nascido… O que são essas horas contadas a que chamamos “vida
humana”? O que podia ele ter feito durante essas horas? O que podia
ter aprendido sobre si próprio e sobre o mundo? Ora! E você pensa que
o velho Matusalém no fim da vida sabia mais do que Kazik às seis
horas e vinte minutos dessa noite?» 

Wasserman fez estas perguntas com uma voz cansada, quebrada, na
última noite em que teceu a história com Neigel. Kazik aproximava-se
do fim da vida. Tal como o Obersturmbannführer que voltava da sua
licença em Munique destroçado [v. Catástrofe ]. Quando ouviu a
descrição das torturas a que Kazik fora submetido, Neigel balbuciou:
«Um pouco mais de piedade, Herr Wasserman.» Tinha a testa pousada
num braço e o outro estendido a toda a largura da mesa. Wasserman
contou-lhe como Kazik atacara furiosamente o que lhe restava de vida:
exigira que os artistas lhe dissessem de uma vez por todas quem era,
porque fora criado e para que fim, mas eles não tinham resposta.
Estava constantemente a ser arrastado por novos impulsos
embaraçosos. Não havia nele nada de estável ou previsível. Para os
artistas, a sua curta vida parecia um encadeamento sem nexo de
caprichos e manias contraditórios. Wasserman: «Entusiasmos e
depressões, ai, que trapalhada insuportável!» Alguns meses apenas
antes de morrer [v. Kazik , a morte de], cerca das três horas e meia da
tarde, acalmou-se subitamente. É provável que isso tenha acontecido
devido à fraqueza física, ou muito simplesmente porque a consciência



do absurdo e do desespero da sua vida o tivesse vencido. Foi só nesse
momento que olhou para trás e ficou espantado ao descobrir que tudo
o que até então lhe parecia ter sido uma vida normal, deprimente mas
estável, não passara de uma série de palhaçadas miseráveis. Markus:
«Estava sempre a mudar de gosto, e adotava e rejeitava com a mesma
rapidez opiniões e convicções permanentes…» Compreendeu, com
tristeza, que, de facto, não acumulara nenhuma experiência verdadeira,
que a sua vida inteira tinha sido uma espécie de preparação e que agora
que começava a compreender, tinha de largar tudo. Markus: «É assim
mesmo, meu caro Kazik: para adquirir a experiência da vida, é preciso
pagar com a própria vida. Com a nossa própria vida… Sem querer
comparar, é como quem vende o cabelo para comprar um pente.»
Durante aquelas últimas horas, tornou-se insuportável. O corpo
começou a apodrecer ainda em vida. De vez em quando enchia-se de
remorsos e de amor por tudo e todos, que irradiavam dele em ondas de
fogo devoradoras semelhantes aos seus ataques de maldade e ódio.
Num momento abraçava Fried com ternura, cobrindo de beijos quentes
o seu rosto, e no seguinte acendia-se-lhe a faísca da crueldade e
atirava-lhe um punhado de areia aos olhos. Wasserman: «E Fried,
aquele demiurgo velho e alquebrado, não protestava, continuava a
observar sem se mexer aquela pequena criatura, tão infeliz, que a vida
espezinhava, despedaçando corpo e alma.» Mas o pior era a sensação
de falhanço. Tanto para Kazik, como para os artistas: a consciência
amarga, clara como a água, de que muito perto deles existia uma
oportunidade que eles não tinham sabido agarrar. E era bem provável
que a felicidade que inicialmente os acompanhara durante uma parte
do caminho tivesse ficado desiludida com eles e os tivesse
abandonado. Sentiam que tinham traído algo pelo caminho. Mas não
sabiam o quê. 

 
 
Plágio 
Roubo literário. 
O crime do Obersturmbannführer Neigel foi descoberto na véspera

da partida para a sua Licença [v.] em Munique. Eis a sequência dos
acontecimentos: no princípio da noite, Neigel exigiu que Wasserman
lhe contasse o seguimento da história da vida de Kazik, que ficara



interrompida no momento em que Kazik, com cerca de trinta anos, se
separara de Hannah Zeitrin [v.]. Curiosamente, Wasserman recusou e
impôs a condição de Neigel escutar primeiro uma parte da narrativa
que Wasserman omitira até então por não estar ainda suficientemente
desenvolvida. Neigel quis saber qual era a parte, e Wasserman
respondeu que se tratava do capítulo sobre a ressurreição dos meninos
de Coração de oiro [v.]. Neigel olhou para o relógio: o comboio para
Berlim partia às seis da manhã. O motorista viria buscá-lo às quatro
para o conduzir à estação de caminhos de ferro de Varsóvia. Tinha três
horas diante de si e decidiu ser generoso com Wasserman e deixá-lo
contar primeiro aquele capítulo sem interesse. Wasserman agradeceu e
começou a contar a história. Neigel escutou, furioso, mas em silêncio,
as «provocações antialemãs» como lhes chamou quando Wasserman se
calou. A propósito, nessa noite Wasserman fez durar imenso a história,
recorrendo a todos os processos literários que conhecia, como se
quisesse ganhar tempo. Quando acabou, eram duas horas da manhã e
Neigel perguntou veementemente ao judeu se chegava de brincadeiras
e se estava disposto a continuar a história da vida de Kazik.
Wasserman enfiou a cabeça na marreca e, com uma audácia cautelosa,
informou Neigel que se recusava a contar. Neigel não queria acreditar
nos seus ouvidos. Levantou-se e gritou: «É uma Armadilha !» [v.], e
depois atirou-se a Wasserman e bateu-lhe violentamente. Mas, depois
deste (primeiro) contacto físico com Wasserman, acalmou-se, foi lavar
o rosto num pequeno lavatório de canto, e trouxe a Wasserman uma
toalha para se limpar. Depois sentou-se no chão ao lado dele, e pediu-
lhe que parasse de o atormentar. O judeu espancado deu-se conta de
que o pedido fora feito numa voz doce, não como uma ordem, mas
como um favor pessoal. Respondeu: «Não, não e não, Herr Neigel.
Lamento, mas terá de encontrar outra história para ela.» Ao princípio,
Neigel pensou que não tinha ouvido bem o que Wasserman dissera,
devido à boca inchada e à falta de dentes. Mas quando o olhou nos
olhos compreendeu. Baixou-se para apertar a fivela da bota preta, e
perguntou em voz baixa: «Como é que sabes? Como é que
descobriste?» Wasserman, lentamente: «Pensei um pouco.» Neigel:
«Sim. Agora sabes.» Wasserman, que ainda não sabia tudo, como
queria dar a entender, tentou a sorte: «Escreveu para ela a minha
história, não foi? Nas cartas que lhe enviou, copiou para ela a minha



história toda, não é verdade?» E Neigel: «A história toda. Sim.»
Wasserman riu com nervosismo: « Nu , está bem. E… diga-me por
favor… Ela continua a pensar que eu sou… digamos, uma curio… –
uma anedota?» Neigel: «Não, não. Ela diz que é a melhor história que
alguma vez escreveste. Quer dizer…» «Quer dizer o quê? O quê? Diga
lá, diga lá depressa!» «Quer dizer… hum, deves compreender que…»
«O quê? O que é que tenho de compreender?» «Que ela, quero dizer,
Cristina, não sabe nada sobre ti. Sobre nós os dois, quero dizer…
hum.» «Peço-lhe que me diga, Herr Neigel, não foi da sua própria boca
que ouvi que lhe falou de mim durante a sua primeira licença?
Lembre-se, daquela vez em que foi a Borislav, à mina? Então?» «Sim,
sim», disse Nigel, «mas tens de compreender, Wasserman…» Fez um
risinho envergonhado, baixou os olhos ao mesmo tempo que apertava
e desapertava a fivela da bota, e disse ou tentou dizer: «Disse-lhe,
claro que lhe disse. Disse-lhe que estavas aqui. Ela sabe exatamente o
que isso quer dizer, porque veio aqui uma vez, estás a compreender?»
«Esteve aqui? Ela?!» Que deceção na voz de Wasserman! Por alguma
razão, gostaria de manter aquela mulher tão frágil e feia fora daquele
lugar, tanto por si como por ela. Neigel assente. Wasserman: Nu, ela
pensa que eu… quero dizer, que eu morri?» «Sim. É isso mesmo.
Lamento, Herr Wasserman. Mas tornou-se tudo tão complicado.
Comecei isto como uma brincadeira. Não precisamente como uma
brincadeira, mas, digamos, como um jogo. Tenho dificuldade em
explicar-te, pois não me parece que possas perceber. E a partir de certa
altura deixei de ser capaz de lhe dizer a verdade, entendes?» «Entender
o quê?» (Wasserman: « Nu , de repente percebi tudo, sem precisar de
uma bala a atravessar-me a cabeça. A verdade é que um tonto como eu
devia ser apontado a dedo! Ah! Que grande besta, este Neigel! O
Obersturmbannführer! Mandava a minha história à querida como se a
tivesse escrito ele próprio! Ai, que ato tão vil! Estava completamente
fora de mim!») «Ouça, Neigel!», gritou Wasserman, «isso é plágio! É
o crime mais hediondo que me podia infligir aqui! Ai!» Desatou a
bater no peito e a rebolar no chão de dor, gritando com uma voz rouca:
«Pior do que a morte, Neigel! Roubar a minha história, a minha vida!»
E o alemão, junto do armário, abriu uma garrafa de oitenta e sete
graus, bebeu pelo gargalo em grandes goladas, limpou a boca com as
costas da mão, e disse, de costas para Wasserman: «Mas já te disse que



lamento! Quantas vezes é preciso repetir? Desculpa! Desculpa! Queres
que me ajoelhe diante de ti? Tens de acreditar em mim, não tinha outro
remédio! Escuta…» Vira-se para o judeu que estava deitado no chão,
todo dobrado, e faz-lhe um sorriso forçado, abjeto: «Podes orgulhar-te
de ti, Scheherazade, porque, graças à tua história, Tina e eu sentimo-
nos mais próximos um do outro. Compreendes? Escreveu-me para eu
pedir já uma licença e ir ter com ela. É por isso que parto esta noite.
Quer dizer, daqui a pouco. Escreveu-me a dizer que as coisas
mudaram. Há muito que não ouvia da parte dela uma coisa assim. E é
tudo graças a ti, Scheherazade. Então, não estás contente?» 

(Wasserman: «Deus Todo-Poderoso! Anshel Wasserman
reunificador de famílias nazis! Agora compreendia tudo. As notas que
Esaú tomava desde o princípio, as dificuldades que me apontava, o
incidente íntimo que me contou, ah! E eu é que mantive o seu
casamento destruído!») Neigel aproximou-se, agarrou Wasserman
pelos braços, levantou-o delicadamente e sentou-o na cama de campo
do exército. Wasserman desviava o rosto, indignado. Neigel virou a
cara de Wasserman para si, procurando no fundo dos olhos negros
inchados do judeu um sinal de perdão (Wasserman: «Estava curvado
sobre mim, como o profeta Eliseu para o Kadish da sunamita 29 !»), e
não parava de falar. Tresandava a álcool, e falava com ardor da sua
vida com a mulher desde o começo da guerra [v. Catástrofe ]. Segundo
ele, Cristina não sabia quase nada sobre o seu trabalho, «e é provável
que não queira saber mais». Repetia a Wasserman que, desde o seu
casamento até meados do ano de 1939, Cristina tinha tido «os seus
próprios problemas com os tratamentos para a esterilidade. E não
preciso de te contar mais. Penso que lhe bastava que eu me sentisse
feliz nas SS, e que, depois de tantos anos com toda a espécie de
trabalhos de merda, tivesse finalmente um trabalho fixo no movimento
e um bom salário também, e que todas as noites voltasse para casa,
sim, ela nem sequer se fez membro do partido, não, ela é um pouco
como a tua Paula, sim – é mesmo estranho, sabes, lembrei-me de
repente que na minha juventude procurava sempre raparigas como
Paula, do género… estás a ver – e Tina não percebe nada de política,
não, não percebe nada do que se está a passar agora… Imagina,
Wasserman, uma vez detive-a mesmo a tempo antes que ela enviasse
uma carta de admiração a um escritor de quem talvez tenhas ouvido



falar – Thomas Mann –, conhecia o seu nome das nossas listas negras,
não é incrível! Ela queria enviar-lhe uma carta em 1941, e o traidor já
estava na América! Ou então queria sair para a rua com um chapéu e
uma echarpe em lã, ambos vermelhos! E isso passava-se em 1941,
quando nós estávamos a suar sangue contra as divisões de Vorochilov
em Leninegrado! Felizmente ninguém desconfiava dela, não é
faladora, e não tem outros amigos além de mim, somos ambos
solitários. E depois houve aquele caso com os dedos de Karl». «Que
caso, Herr Neigel?» «Partiu os dois dedos da mão direita, e ela pôs-lhe
gesso, é enfermeira, sabes, ligou-os em forma de V, e durante um mês
inteiro, enquanto eu estava na frente, tive um pequeno Churchill em
casa, estás a ver do que ela é capaz? E as petúnias!» «Petúnias, Herr
Neigel?» «Temos floreiras nas janelas. Tina gosta de flores. Pode ficar
horas a olhar para elas…» Olharam um para o outro e, sem querer,
sorriram. «Sim. É mesmo dela. Mas depois de ter vindo aqui, começou
a fazer coisas ainda mais estranhas: arrancou as petúnias castanhas e
plantou amarelas, cor-de-rosa e vermelhas, de modo que agora nas
janelas da minha casa em Munique há flores amarelas, cor-de-rosa e
vermelhas. Ela diz que é pela beleza, mas eu sei bem que é para me
lembrar os judeus, os homossexuais e os comunistas que vêm para o
campo. É a sua vingança, estás a ver? Porque quando lhe perguntei por
que razão, sim, porque é que ela saía com um chapéu e um cachecol
vermelhos, porque é que me fazia coisas daquelas, ela respondeu-me
sem qualquer vergonha ou remorso que usara aquele chapéu e aquele
cachecol no nosso primeiro encontro, quando fomos ver o filme de
Charlie Chaplin, porque Tina gosta de filmes cómicos, e eu gosto de a
ouvir rir, e foi por causa daquela noite que ela vestiu aquele disfarce
bolchevique em 1941! E recusou perentoriamente prometer que nunca
mais faria aquilo, dizendo que tinha dificuldade em adaptar-se àquelas
mudanças tão rápidas de moda – e não se estava a referir às roupas,
Wasserman –, um dia podes usar vermelho e no seguinte já não, um
dia é muito correto ler Thomas Mann, e no outro é proibido, sim, agora
já sabes tudo, ela vive sozinha com as crianças em Munique, num
pequeno apartamento que alugou, e não quer falar comigo. Quando
muito, deixa-me estar com as crianças umas quantas horas durante as
minhas licenças, mas ela – nem uma palavra. E bastava eu dizer uma
palavra a alguém para ela estar perdida!» Wasserman, sarcástico: «E



porque é que não o faz?» Neigel baixa a cabeça e fica calado.
Wasserman olha para ele e concorda em silêncio. «Ela diz», responde
finalmente Neigel, «que continua a viver comigo, mas pensando noutra
pessoa. No homem que eu outrora fui. E é para ele que ela usa o
chapéu e o cachecol, que pendura a fotografia de Chaplin no quarto,
imagina – Chaplin, depois do filme horrível sobre o Führer! Continua
a usar o mesmo penteado, e toda a gente sabe que os penteados
mudaram radicalmente desde que Hider chegou ao poder, e ao lado da
cama tem sempre pilhas de livros que não sei como é que os arranja,
de escritores cujo nome nem sequer posso pronunciar, e quando olho
para ela, tenho uma espécie de choque, Wasserman, porque ela ficou
parada no tempo, a própria expressão do rosto dela é diferente da das
outras pessoas. Uma expressão de lentidão, se me entendes. A vida e o
aspeto dela agora são precisamente iguais aos que tinha nos anos
trinta, quando entrei para o Movimento. A minha mulher engana-me –
comigo mesmo. Consegues entender uma coisa assim?» Wasserman
não respondeu. Pensava em como as flores podiam continuar a crescer
mesmo debaixo de uma espessa camada de neve. Neigel continuava a
falar. Já não era capaz de se calar. (Wasserman: «Como um bebedor
inexperiente, cuja cabeça começa a andar à roda mal prova a força
inebriante das palavras!») «E não é que seja comunista ou algo do
género. Nada disso. É uma mulher que não tem ideias políticas. Nunca
lê jornais, não sabe o que se passa, mas tem medo das multidões e da
violência. É muito sensível, compreendes, é…» Riu, embaraçado, e
por momentos ficou com um ar tão estúpido e desamparado que
Wasserman fez uma careta de dor e desviou os olhos. «E foi essa
mulher que trouxe aqui?», perguntou Wasserman. Neigel: «Não. Foi
um erro. Uma estupidez deles. Quiseram fazer-nos uma surpresa, e
trouxeram todas as mulheres dos oficiais, no ano passado, antes do
Natal. Nós não sabíamos de nada, e elas chegaram justamente depois
de um transporte, no momento em que os judeus estavam a correr no
Caminho do Céu. Estava a nevar e eles estavam roxos de frio. Tina
desmaiou logo, o que foi uma sorte para mim, visto que não teve
tempo de dizer nada. Desmaiaram ainda mais duas mulheres. Mas,
depois do que aconteceu, podes compreender que tive de me mostrar
ainda mais duro, não fossem começar a falar dela e de mim atrás das
minhas costas.» Calou-se e baixou o braço com um movimento mole



de derrota. «Está a ver, Herr Wasserman, nunca lhe tinha dito qual era
a minha função aqui, nem sequer nas cartas. Não queria metê-la nisto.
Nem todos são capazes de o suportar. E a maioria dos cidadãos
alemães não sabe nada. É melhor. Tina sabia apenas que eu tinha um
posto importante. Mas nem sequer sabia o que era. E nas cartas,
falava-lhe apenas de… amor… Eu escrevo cartas muito bonitas, Herr
Wasserman, cheias de sentimento, quase poéticas, às vezes. E foi ela
que, sem o saber, me deu a ideia de lhe escrever uma história nas
cartas. Há umas semanas, quando lhe contei que tinhas chegado ao
campo, ela começou a chorar. Chora com tanta facilidade… como o
teu Otto… Disse que tinha muita pena de ti. Eras o único judeu cujo
nome ela conhecia que ia morrer aqui no campo. Acho que isso a
chocou muito. Também me disse o que pensava das tuas obras. Ela é
assim, diz sempre exatamente o que pensa, esse é que é o problema,
sem papas na língua, sim, e quando eu tentei defender-te, Herr
Wasserman, ela disse que as cartas que eu lhe escrevia antes de me
tornar um “assassino”, eram melhores do que as tuas histórias. E então,
subitamente, tive uma ideia estranha: pensei que, se lhe escrevesse
uma história, quer dizer uma história de embalar que ela pudesse ler a
Karl, mas que fosse igualmente um pouco mais do que uma história
infantil, porque de qualquer maneira Karl é novo de mais para
perceber, talvez ela compreendesse… não é?» «Compreender o quê?
Por amor de Deus, Neigel, deixe-se lá de rodeios!» «Bom, apenas que
eu posso… que é possível ser fiel ao partido, obedecer às ordens, e
permanecer um ser humano.» Bruscamente, bateu com os punhos um
no outro, entusiasmado. «Sim, é isso que ela tem de compreender! É
isso mesmo!» Suspirou, endireitou-se e alisou a farda manchada de
suor. Tinha novamente um ar forte e combativo: «É isso mesmo que
lhe vou dizer!» Olhou para o relógio. Faltavam apenas alguns minutos
para a partida. «Escute, Herr Wasserman», disse precipitadamente,
«você não sabe o inferno em que eu vivo. Ela não me deixa tocar-lhe.
Diz que lhe meto medo. Que há morte nas minhas mãos, e outras
parvoíces de mulher… Diz que só pensará em voltar para mim se eu
deixar isto tudo! “Pensará”! Não sabe o que diz! Pede o impossível,
como uma criança! Deixar isto tudo? Agora? Em plena guerra? E o
que é que me restará? Mas ela diz: “Lembras-te do que sofremos antes
de Karl vir ao mundo? Tanta dor e Sofrimento [v.], tanta esperança e



tanta deceção pela vida de uma só criança, enquanto no teu campo são
dezenas de pessoas por dia…” Não faz a menor ideia do número de
pessoas que eu realmente… cada dia…» (Wasserman: «Este
grandessíssimo nazi, esta besta cruel, está sentado ao meu lado no
chão, vazio como um odre, a tentar convencer-se, a tentar convencê-la,
a suplicar-lhe, tão fraco e tão estúpido, tão humano que eu, nu , tenho
de reconhecer que nesses momentos consegue tocar o meu coração
endurecido.») Neigel: «Não me condene, Herr Wasserman. Não me
despreze. Ela e as crianças são a coisa mais importante que tenho no
mundo. Não tenho amigos, já não tenho parentes, já…» (Wasserman:
«E agora vai começar a cantar “judeus, tenham piedade de mim, já não
tenho pai nem mãe!”») «E não tenho jeito para me relacionar com as
pessoas. É com ela e com os miúdos que me sinto melhor. Talvez não
acredites, mas aquilo que tive aqui contigo, as nossas conversas e tudo
o que te contei, a história que construímos juntos, é uma coisa que
quase nunca me tinha acontecido. Uma vez por outra, no exército, à
noite, antes de uma batalha, quando alguém se aproximava e começava
a falar connosco, contávamos umas coisas… nunca de mais, porque
hoje não podemos ter confiança em ninguém… ou em viagens de
comboio compridas… Mas nunca mais os voltávamos a ver… Mas
mesmo a esses não podia falar sobre Tina, porque iriam repetir tudo e
ficaria sem ela. Mas contigo, Herr Wasserman, contigo foi outra coisa.
Sim.» Wasserman: «Então, quer dizer que lhe escreveu a minha
história e nunca lhe revelou nada?» (Parecia que Wasserman tinha
finalmente percebido o significado da situação. O que o irritava mais
era provavelmente o facto de Neigel o ter privado da glória e da
«reabilitação» aos olhos de Cristina. Wasserman: «Deus Todo-
Poderoso, se houvesse uma maneira de me matar, não há dúvida de
que Neigel a descobrira: espoliara-me da minha história.») Neigel
confessou novamente o seu crime. Explicou: ao voltar daquela licença,
ainda no comboio, escreveu à mulher uma carta onde lhe dizia que ia
começar a escrever uma história e enviar-lha, e que essa seria a última
história que Scheherazade não chegara a escrever. «Uma homenagem
póstuma a um escritor morto», escreveu maliciosamente, com um
cinismo horroroso, mas – como disse, «com boas intenções; para um
escritor, deve ser muito elogioso que as suas histórias tenham um tal
impacto sobre a realidade, não é?» Wasserman pensou rapidamente



sobre o assunto. A ideia era sedutora, mas ele teimou em manter um ar
zangado. Neigel prometera à mulher a aventura mais bela e palpitante
dos meninos de coração de oiro, e começara nessa mesma carta a
descrever o envelhecimento das crianças, e a sua vida no poço de
lepek. Wasserman: «E eu mudei e virei tudo de pernas para o ar!»
«Sim. E depois voltaste a mudar tudo outra vez, se me permites que te
recorde, e eu ia dando em doido, porque dependia totalmente de ti.
Mas Tina respondeu que a história lhe agradava, que guardava a minha
carta ao pé da cama, entre os seus livros favoritos, já sabes que livros
são. Sim, Herr Wasserman, era a primeira carta de mais de três linhas –
sobre Karl e Lisa – que eu recebia dela desde há mais de um ano. Na
carta seguinte já escrevia algo sobre a minha imaginação que, segundo
ela, era um motivo de esperança para os dois. Sei essa frase de cor.
Acho que fazia alusão ao facto de eu estar sempre a mudar o lugar.»
«Ah? Sim, é possível. É bem possível.» «Desde então escrevi-lhe
imensas cartas. Não imaginarias isso de mim, pois não? Sim, quando
ias dormir, eu ficava aqui sentado horas a escrever-lhe, um pouco
sobre mim e sobre ela, e páginas inteiras sobre os meninos de coração
de oiro, o que não era nada fácil, podes crer. Em primeiro lugar, porque
não tenho qualquer experiência de escrita; é verdade que em
Brunswick segui um curso de correspondência militar durante três
meses, e não era mau de todo naquilo, mas uma história, ah, é
completamente diferente, e além disso, as únicas coisas que li foram as
histórias da Bíblia e as narrativas de viagem de missionários que o pai
nos dava, quando éramos pequenos, e Karl May e as tuas histórias,
claro, e eis que subitamente ali estava a escrever uma. Não, Herr
Wasserman, não era nada fácil! Seria muito mais simples sair e fazer o
meu trabalho normal, mas não desisti. Tinha tomado uma Decisão [v.]!
Noite após noite ficava aqui sentado a debater-me. E o que tornava a
coisa ainda mais difícil, Herr Wasserman, é o que eu considero ser o
teu defeito principal [ sic!!! ] – o teu espírito desordenado. Estás
sempre a saltar de assunto para assunto. E além disso, é muito difícil
escrever uma história quando não se conhece o fim, não é?» «Ah, sim,
Herr Neigel, posso imaginar.» «Não, não podes, porque tu justamente
conheces o fim. Mas, para mim, é quase insuportável, porque além de
todos os outros problemas do campo, ainda tenho de pensar nessa
coisa selvagem e louca, certamente demasiado imaginativa para



alguém mais fraco do que eu… Escuta, podes rir à vontade, mas às
vezes não conseguia pregar olho durante toda a noite, a tentar imaginar
a continuação da tua história [v. Criação ]. Creio que foi nesses
momentos que comecei a sentir-me um pouco, nu , como um escritor.»
«Acredito de boa vontade.» «E não deves esquecer que para mim era
ainda mais difícil do que para ti, porque tinha de pegar em tudo o que
me tinhas contado, e escrevê-lo de maneira a que a nossa censura não
percebesse do que se tratava, entendes? Porque eles leem todas as
nossas cartas. Sim, encontrei um sistema genial, Herr Wasserman. Vais
ficar orgulhoso de mim.» (Wasserman, com amargura: «Ah, finalmente
um pouco de alegria.») «Escrevi-a como se fosse uma história infantil,
uma inocente história para crianças, como a Branca de Neve e os Sete
Anõezinhos . Os factos eram os que tu me contavas, à exceção das
provocações, claro está, mas o estilo era o das tuas antigas histórias, e
acho que fiz um bom trabalho, Herr Wasserman, porque quem não
souber, pensará que o comandante de campo Neigel se divertiu a
escrever um conto para o filho, mas quem souber ler entre as linhas,
como Tina, por exemplo, compreenderá muito bem.» «Esplêndido,
Herr Neigel, o senhor Luftig também iniciou a sua carreira literária
enviando ao filho cartas da frente.» «Luftig? Quem é?» «O doutor
Doolittle.» «Nunca ouvi falar dele. Fui-te fiel, Herr Wasserman.»
(Wasserman: «Isso faz-me cá um bem!») Neigel espreguiçou-se,
endireitou a farda, e bebeu mais um gole. Sentia-se melhor, mais
aliviado. Parecia mais calmo. Agora que desabafara, podia continuar
como se nada se tivesse passado. Perguntou a Wasserman se já
percebia porque é que não podia introduzir uma guerra contra os
alemães na narrativa. Wasserman fingiu-se de tolo e respondeu que
não. Então Neigel enfureceu-se de novo. A sua serenidade desfez-se
subitamente. O que Wasserman escrevera, repetiu, era uma incitação
explícita à revolta. Se uma carta dessas fosse apanhada, Neigel seria
imediatamente executado. Wasserman sugeriu ao alemão que
escrevesse a história à sua maneira, «agora que se tornou um grande
escritor». Foi aqui que Neigel gritou novamente: « Traição! » [v.]
Wasserman, que não conseguiu disfarçar um sorriso, perguntou ao
oficial alemão furioso: «Herr Neigel, acredita sinceramente, de
verdade, que, se eu lhe revelasse agora toda a história de Kazik, o
coração da sua esposa voltaria para si? O senhor sabe que o mundo em



que vivemos não é um conto de fadas…» O alemão disse que não era
isso, não era a história em si, mas o facto de ele ser capaz de contar
uma história que faria com que Cristina voltasse a ter confiança nele.
Olhou para o relógio e arregalou os olhos de espanto. Tinha só mais
cinco minutos. Implorou um indício: «Só umas palavrinhas, por favor,
peço-te que me digas apenas quais são as linhas gerais da ação, para eu
poder contar-lhe alguma coisa quando a vir hoje. Tens de me ajudar,
Herr Wasserman. É o dia mais importante para mim! E o escritor,
obstinado: «Já recebeu hoje de mim tudo o que precisa para fazer com
que o coração dela volte para si.» «Não! Não!» Neigel, apavorado,
abanou a cabeça de touro com força. Tinha os olhos injetados de
sangue: «Não posso contar-lhe coisas dessas! Sobre a guerra deles
contra os alemães, não. Isso, não!» «E porque não? Essas coisas não
passarão pela censura, não é?» «Não. Escuta, eu não posso dizer essas
coisas em voz alta. Seria violar o meu juramento, o meu juramento de
oficial, seria… ach! » «E o que faz com o seu juramento de homem?»,
perguntou Wasserman, com os lábios pálidos e os pelos da barba
eriçados. «Que juramento, Wasserman? Quem prestou juramento?» E
o judeu pronunciou, com frieza e convicção, as seguintes palavras: «A
sua Responsabilidade [v.]! A sua Escolha [v.]! A sua Decisão [v.]!» E
Neigel: «Ajuda-me, Wasserman, ajuda-me. A minha vida está nas tuas
mãos. Tu também tens uma mulher e uma filha algures. Tens de me
compreender.» 

Wasserman ficou petrificado. O motorista de Neigel bateu à porta, e
este berrou-lhe que esperasse no carro. Wasserman disse: «Ouça, Herr
Neigel. Há duas luas e meia 30 , sessenta e sete dias para ser exato,
meteram-me de madrugada, à força, no comboio com a minha mulher
e filha. Quando aqui chegámos, descemos na estação e a minha filha
desatou a correr como uma seta em direção ao falso bufete do oficial
Hopfler. Era louca por chocolate, apesar de o Dr. Blumberg a ter
proibido de o comer, dizendo que lhe fazia mal aos dentes.» Neigel:
«Vamos aos factos, Wasserman, o motorista está à espera.» «O facto é
este, Herr Neigel. Não há outro. Você estava lá de pé com este mesmo
revólver na mão. A minha filha correu até ao bufete e estendeu a mão
para pegar num chocolate. E então, sim, então aquilo aconteceu, está a
ver… você disparou sobre ela. É só, Herr Neigel.» Neigel
empalideceu. O rosto brilhou por momentos com uma luz irreal, como



se uma lâmpada de magnésio tivesse explodido dentro dele. Os joelhos
vacilaram. Encostou-se ao armário metálico. (Wasserman: «Foi só
então que começou a ter medo de mim. Compreendeu o que o
esperava.») Neigel gemeu: «E nunca me disseste nada durante este
tempo todo?» «O que é que eu podia dizer?» O alemão agarrou-se à
cabeça e apertou-a com força. Tinha os lábios crispados de dor. Depois
ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos e assustados. «Podes crer
que gosto de crianças, Wasserman.» 

Fora ouvia-se o motor do automóvel. [ Nota da Redação: a Redação
ainda não conseguiu decidir (v. Decisão) que carro atribuir a Neigel.
A escolha é entre um Horck preto, descapotável, e um BMW maciço,
orgulho da Bayerische Motoren-Werken de Munique. Em boa verdade,
a Redação está mais inclinada para (v. Escolha) o BMW, que é a
própria encarnação da força. Embora ainda não tenha tido a
oportunidade de conduzir um destes automóveis, o elegante catálogo
da empresa bastou para dar a volta à cabeça de um condutor tão
prudente como a Redação. A descrição que aí é feita faz-nos sentir o
acelerador debaixo do pé e o guincho dos pneus quando galopamos
sobre um animal magnífico e selvagem, e tudo isso com a garantia de
segurança total e de Responsabilidade (v.) do construtor. Sim, a
Redação optou pelo BMW. ] Neigel e Wasserman estavam frente a
frente. A barba de Wasserman estava eriçada e os olhos brilhavam:
«Agora vá para casa e conte à sua mulher a minha história. Fale-lhe
sobre Otto, Munine, Zeidman, Ginzburg e Hannah Zeitrin, Paula, Fried
e Kazik. Fale-lhe sobre todos eles, e sobre os corações desenhados a
giz nas árvores. E sobre a única guerra que existe. Estou convencido
de que ela vai compreender. Diga-lhe abertamente e com coragem que
é uma história para adultos, uma história para pessoas muito antigas,
mais antigas do que qualquer partido, igreja, movimento ou Estado.
Conte-lha bem, Herr Neigel, porque é uma história minha, peço-lhe
que cuide dela e a crie como se fosse uma criança cuja guarda eu lhe
tivesse confiado. Tem à sua frente muitas horas antes de ver a sua
mulher, e durante esse tempo, no automóvel ou no comboio, poderá
contar a história para si próprio as vezes necessárias até saber como
levá-la a acreditar que é mesmo sua, que a concebeu no fundo do seu
coração, e que é verdadeira, apesar de não ser muito conforme com a
realidade.» Neigel já se encontrava perto da porta, com a mala na mão.



Virou pesadamente a cabeça para Wasserman, como um grande animal
solitário olhando para a espingarda do caçador. «E lembre-se, Herr
Neigel, que há uma única forma de contar a história como deve ser.»
«Qual é?», perguntou Neigel em voz baixa, e Anshel respondeu com
uma voz ainda mais baixa, quase inaudível: «Acreditando.» 

 
 
Barata, filosofia  
Foi esse o nome que Wasserman deu às reflexões um pouco

confusas de Neigel nos dias que precederam a sua Licença [v.]. De
facto, era surpreendente e até embaraçoso ouvir Neigel – um homem
simples e sem cultura – interessar-se de repente por ideias abstratas e
ocas. Mas Wasserman via precisamente nisso mais um sinal do seu
sucesso. Neigel falava então muito da nova era que sucederia à era do
sangue e da guerra na qual o mundo se encontrava então. Chegou a
fazer uma comparação disparatada entre o filho e o mundo (!):
«Quando o meu Karl está doente, a sua doença funciona sempre como
trampolim para o seu desenvolvimento. Dá um verdadeiro salto em
frente depois de cada doença e eu tenho a certeza, Wasserman, de que
muito em breve a nação alemã também dará um salto em frente.»
Wasserman: «Quer dizer então que vocês agora estão doentes?»
«Talvez. Talvez. Mas é um mal necessário, como as doenças infantis.
O génio alemão está a passar por uma prova difícil. Fomos escolhidos
para lutar contra os micróbios que procuram atacar o nosso corpo.»
«Muito obrigado!» Neigel envolveu-se então num discurso sobre os
fatores misteriosos da natureza, alvitrando que o extermínio maciço de
uma determinada espécie de seres humanos talvez fosse o
cumprimento de um desígnio da natureza. «Como um ato de digestão,
ou algo no género, em que a natureza se purga de vocês.» Baseou a sua
afirmação num argumento que não vinha nada a propósito: «A prova é
que o mundo inteiro o aceita. E não é possível que tantas pessoas se
enganem, não achas? Lembro-me bem dos momentos em que eu
também tive dúvidas. Foi há cinco anos, em novembro de 1938,
quando tomei parte no incêndio das vossas sinagogas e lojas. Ficou
tudo em chamas. Tudo consumido. Nós andávamos desaustinados
pelas ruas, matámos pessoas sem razão nem julgamento, e à vista de
todos. Lembro-me perfeitamente de que, nas semanas que se seguiram,



esperava que acontecesse alguma coisa. Não sabia o quê, talvez uma
mão que saísse do céu e nos batesse. Mas sabes muito bem o que
aconteceu: as igrejas, católicas ou protestantes, não disseram nada. Em
toda a Alemanha nem um único bispo usou a estrela amarela em sinal
de solidariedade. Nós somos pessoas simples, Wasserman, o que
havíamos de pensar? É por isso que te digo: é a vontade de Deus e da
natureza. O mundo está a preparar-se para uma nova era.»
(Wasserman: «Esaú está a tentar ligar as duas pontas. Mas está
dividido no íntimo. Aqueles disparates lembram-me um miúdo a
choramingar cheio de medo. Espera um pouco, Neigel! Não perdes
pela demora.») E a propósito da nova era, contou a Neigel a história de
«David, o nosso rei, a quem Deus não deixou construir o segundo
Templo, porque tinha as mãos manchadas de sangue». Neigel: «Ah, o
vosso Deus judeu!» 

 
 
Prometeu 
1. Personagem da mitologia grega. Um dos Titãs. Quando Zeus

castigou os homens tirando-lhes o fogo, Prometeu roubou-o aos deuses
e devolveu-o aos homens. 

2. Nome que Aharon Markus [v.] deu ao sistema ótico que o físico
russo Semion Efimovitch Serguei [v.] construiu no jardim zoológico. 

A finalidade desse sistema nunca chegou a ser devidamente
esclarecida. O próprio inventor não falava muito do assunto e, mesmo
que falasse, não havia no zoo quem o pudesse entender. Serguei
mencionou-o vagamente a Otto, cujas discussões posteriores com
Fried e Markus deram origem a estranhas especulações. De modo geral
e confuso, os três compreenderam que o sistema se destinava a
«roubar» o Tempo [v.] com base num fenómeno fisicamente
inexplicável. A estrutura de Serguei consistia num espaço rodeado por
um anel de 360 espelhos altos e estreitos (de meio metro de altura
cada) instalados na relva num círculo perfeito, cada espelho refletindo
o outro em frente e assim sucessivamente. No interior do círculo
formava-se assim um «movimento» perpétuo de raios de luz que se
cruzavam até ao infinito. O princípio desse movimento singular
continua, no entanto, por explicar. É quase certo que o próprio inventor
ainda não conseguiu decifrar o fenómeno do ponto de vista científico.



Seja como for, criou-se assim uma nova dimensão espacial a que o
inventor chamou «não-tempo». Esse não-tempo tinha um
extraordinário efeito sobre os objetos que entravam dentro do seu
campo de ação, efeito esse que Kazik presenciou quando, durante a sua
marcha, os Sonâmbulos [v.] descobriram os estranhos espelhos a
brilhar à luz da Lua como campas geladas. Aharon Markus tentou
explicar a Kazik a finalidade dos espelhos, mas, como o jovem não
compreendeu, o pequeno farmacêutico procedeu a uma modesta
demonstração que reconstituía a que o inventor efetuara no zoo dois
anos antes. O mesmo Serguei (Wasserman: «O funcionário do
mistério, o burocrata do milagroso!») colhera uma rosa, vermelha e
viçosa, ainda coberta de orvalho tais pérolas de suor nos lábios de uma
mulher. Markus também colheu uma rosa, colocou-a meticulosamente
em frente de um dos espelhos, esperou um breve instante que o
espelho captasse a imagem e retirou-a logo. A rosa cintilou num
espelho a seguir ao outro, passou de espelho em espelho a uma
velocidade enorme, primeiro projetada num reflexo primário, depois
num reflexo secundário e depois numa ilusão de reflexo… até ao
infinito: rosas vermelhas de luz desdobrando-se umas nas outras,
fundindo-se por breves instantes num raio vermelho, a seguir
empalidecendo vertiginosamente, para logo depois se apagarem e
desaparecerem. O círculo estava cheio de rosas vermelhas, vivas, e
durante o processo todos puderam ver como é que a «rosa em si» – e
não as pétalas, a haste, a cor, ou o perfume, nem nenhuma rosa em
particular, mas a «rosa em si», antes de adquirir forma, perfume e cor,
resplandecendo e desmaiando em todos os espelhos, ardia dentro deles
como uma chama, submetendo-os à essência húmida, vermelha e
imperial da rosa, e tudo isso num breve instante, antes de voltar outra
vez ao primeiro espelho, onde iniciara a viagem em direção à sua
essência, fremindo, corando, perdendo as pétalas e desvanecendo-se.
Foi só então que os membros do bando respiraram. Aharon Markus
mostrou a Kazik a rosa que tinha na mão: estava murcha, desfazia-se
em pó ao mínimo toque, as pétalas caíam ao chão uma após a outra. A
haste também se decompôs. Os Artistas [v.] olharam para o espelho,
apavorados. Kazik disse por fim: «Mas-ela-estava-morta-desde-o-
princípio.» 



Tentaram explicar-lhe de novo. Disseram que Serguei tinha
procurado roubar alguns segundos ao tempo para os guardar dentro da
prisão de vidro. Imaginavam que Serguei estava convencido de que,
dentro do círculo de espelhos, e por uma razão qualquer, se
condensava um outro tempo invertido, que extraía os «fluidos» do
tempo normal. Uma vez disse emocionado a Otto que gostava muito
de poder arrancar as pessoas ao sofrimento e à alegria,
simultaneamente. Para que deixassem de sofrer tanto, dissera. Para
serem como móveis. Como objetos. Aparentemente, foi para isso que
procurou mudar o estatuto metafísico dos seres humanos: para torná-
los as únicas criaturas vivas capazes de existirem na dimensão do
espaço, e não na do tempo. Criaturas unidimensionais cujos membros
podiam ser arrancados sem elas sentirem qualquer dor, tal como uma
cadeira se separa de outra sem tristeza, uma casa se desmorona sem
sofrimento, ou uma página arrancada não chora. Ao que parece
esperava que aquela essência misteriosa acumulada no interior do
círculo – aquele «não-tempo» que murchava e desintegrava os objetos
refletidos no espelho – conseguisse finalmente extirpar tudo o que
impedia as criaturas vivas de se tornarem seres unidimensionais: a
memória, a perceção do passado e do futuro, as esperanças, as
saudades, os ideais, a experiência, a dor e a felicidade, resumindo,
Serguei tentara provocar uma revolta singular para depor o tempo e
libertar assim as criaturas de tudo o que ele chamava «efeitos
secundários do tempo». Estava convencido de que, para conseguir,
tinha de «concentrar» e «melhorar» a dimensão sergueiana do não-
tempo dentro do sistema. Para isso ficou meses ao lado de Prometeu
repetindo a experiência com rosas, maçãs frescas, ratos, pedaços da
sua própria pele, fotografias recortadas dos jornais, ou tiradas de
velhos álbuns, cartazes que Otto, arriscando a vida, arrancara das
paredes do gueto, listas de judeus deportados do Umschlagplatz para
morrerem em Treblinka, poemas de amor de Yorek Wilner («Daqui a
um dia / não mais nos veremos; daqui a uma semana / não mais nos
saudaremos; daqui a um mês / esquecer-nos-emos; daqui a um ano, / já
não nos conheceremos; e hoje à noite, com um grito sobre o rio
sombrio / quase levantei a tampa da túmulo; ouve, salva-me / ouve,
amo-te; ouves-me, já estou muito longe.») Era assim que Serguei
exibia em frente do espelho objetos e pedaços de informação que



tinham um valor pessoal e íntimo. Wasserman: «Eu chamava-lhes
“bens des-conhecidos”, como esta folha de árvore, amarela e murcha,
que a minha Sara e eu trouxemos de Paris, ou o sinal de beleza
escondido de Paula, cuja existência era apenas conhecida do doutor, ou
ainda o segredo que eu guardei no meu coração, aquele tremor na
pálpebra do olho direito de Sara quando nos uníamos… Então, Herr
Neigel, que espécie de lembrança teria você trazido ao nosso
Serguei?» Apanhado de surpresa, Neigel tossiu e refletiu, passando a
mão pela cara. Há apenas duas ou três semanas, teria mandado passear
Wasserman com desprezo por uma «moleza» daquelas. Mas os tempos
tinham mudado e, passado um minuto ou dois, contou que, na sua
infância em Füssen, o pai fizera uma enorme cópia do Zugspitze em
madeira. Trabalhara nela durante meses todos os dias depois do
trabalho, criando uma impressionante obra de arte. Na noite em que o
pequeno Neigel perdeu o primeiro dente de leite, o pai fixou-o num
dos cumes da escultura de madeira do Zugspitze, prometendo-lhe que
dessa forma ficaria eternamente ligado à montanha. Quatro anos mais
tarde, quando fizeram juntos a primeira ascensão da montanha, Neigel
escorregou e ia caindo no abismo. Por milagre, as calças ficaram
presas numa rocha e ele salvou-se. O pai e ele olharam-se olhos nos
olhos, mudos, sabendo o que lhes tinha salvado a vida. Aquele instante
no pico da montanha, o olhar intenso que ele e o pai trocaram naquela
solidão, era o que Neigel traria a Serguei. Pedia-se aos artistas que
anotassem momentos semelhantes a este em pedaços de papel, que o
físico excêntrico passaria depois lentamente diante dos espelhos, à
espera que as palavras caíssem das folhas e se desagregassem, sem
vida. 

Mas Kazik também não entendeu esta explicação: «Tempo-tempo»,
disse, «o-que-é-esse-tempo-de-que-vocês-estão-a-falar», e então eles
compreenderam que ele era totalmente incapaz de perceber o que era o
tempo, tal como eles não podiam realmente perceber o sangue que
corria nas suas veias ou o oxigénio que respiravam. Kazik olhou para
os artistas que o rodeavam e perguntou qual deles era Serguei. Seguiu-
se um silêncio embaraçado. Aharon Markus contou-lhe delicadamente
que uma noite o cientista viera sozinho colocar-se em frente do sistema
de espelhos expondo o próprio corpo diante de um deles. Ninguém
sabia realmente o que lhe acontecera, mas é de presumir que todos os



fluidos do tempo tenham sido aspirados do seu corpo e da sua alma.
De manhã, Otto encontrara as roupas e sapatos na relva, juntamente
com alguns espelhos partidos. Os artistas estavam convencidos de que
morrera, mas passados alguns meses começaram a chegar ao zoo
boatos estranhos: Serguei fora visto – ou alguém que se parecia com
ele – a comandar uma unidade das Waffen-SS; na Rua Niska, na
secção nordeste do gueto, tinham-no visto – a ele ou ao irmão gémeo –
com o uniforme da polícia polaca, a fiscalizar as operações de
extermínio dos judeus que se tinham escondido na fábrica Transavia;
viram-no – ou ao sósia – em todos os jornais, fotografado a dirigir
execuções em massa; chegaram a reconhecê-lo em fotografias tiradas
vários anos antes, quando ainda se encontrava na Rússia, mas estava
sempre noutros lugares, a assassinar ou a cometer crimes do género.
Ao que parece, alcançara o controlo dos movimentos de avanço e
recuo no tempo, mas podia ter um único papel. Nunca foi encontrada
uma explicação satisfatória para estes fenómenos. 

[V. Kazik , a morte de; Grito ] 
 
 
Justiça 
[V. Poder ] 
 
 
Zeitrin, Hannah  
A mulher mais bela do mundo. Artista do amor. 
Quando o grupo dos Sonâmbulos [v.] chegou ao pavilhão de Otto, e

Fried, Markus, Zeidman e Munine encetaram uma virulenta discussão
sobre a melhor forma de educar Kazik e de lhe ensinar «os grandes
princípios da vida», segundo as palavras de Fried, propondo ler-lhe o
Velho e o Novo Testamento, expor-lhe as teorias dos grandes filósofos
ou fazê-lo ouvir as composições musicais mais sublimes (Aharon
Markus propôs imediatamente o Fidelio de Beethoven), Otto disse
calmamente: «Kazik precisa de uma mulher.» E sugeriu logo que
levassem o rapaz a Hannah Zeitrin, que nessa hora (5h25), como todas
as noites, estava no seu posto de vigília habitual, no carreiro em frente
das jaulas dos carnívoros. Hannah Zeitrin: «Durante os



bombardeamentos de Varsóvia, perdi o meu filho mais velho, Dolek.»
Wasserman: «Ela era a mulher mais bela à face da Terra. Debaixo das
rugas e das espessas camadas de pintura com que esborratava a cara
toda, das imagens obscenas que desenhava no corpo com bocados de
carvão e giz de cor, das setas com que enfeitava os braços e as pernas,
algumas pintadas com tintura de iodo roubada da sacola de Fried, e
outras traçadas com a ponta de uma faca afiada que lhe deixava
cicatrizes brancas, setas que até um cego podia seguir para ir ter com
ela, com vossa licença, sim, debaixo daqueles sete véus, a nossa
Hannah era mesmo muito linda.» Hannah: «E a minha pequenina, a
minha Ruchke, apanharam-na sem mais nem menos numa rua, em
abril de 1941.» Wasserman: «Ainda me lembro dela quando trabalhava
no café Sommer, onde Sara e eu íamos às vezes, em ocasiões especiais,
dias de festa ou aniversários, e Hannah fazia-nos um grande sorriso
que nos alegrava o coração. Era simpática com todos, uma verdadeira
balebuste , dona de casa, com a sua travessa cheia de chávenas, ah,
felizes os que a viam! Movia-se como uma bailarina quando nos
segredava ao ouvido que o strudel , nebech , coitado, está a ficar velho,
mas, se tiverem um bocadinho de paciência, o sovina do Sommer está
a acabar de fritar os blintzes , os crepes, para sabat, para a bar mitzvá 31

do filho Kadish, e decerto vai vender alguns no café, pois não está para
trabalhar de borla para encher a barriga dos convidados…» Hannah:
«O meu marido, Yehuda Efraim, foi apanhado na grande Aktion , em
agosto de 42. E eu fiquei sozinha, sem pais, sem marido e sem filhos.
A minha vila natal, Dynow, já tinha sido arrasada no começo da
guerra. Não me restava nada. Mas, passado um mês, um mês apenas,
decidi que não queria ser uma morta-viva. Casei com Israel Leib
Berkow, o pasteleiro de Sommer. Tocava acordeão e gostava de cantar
canções russas. Uma vez, dois anos antes, após ter perdido de uma só
vez a mulher e os dois filhos, Nehemia e Ben-Zion, disse-me que,
apesar do que lhe acontecera, apesar da guerra e dos alemães, ainda
amava tanto a vida que não se importava de morrer, desde que a vida
continuasse para o melhor e para o pior, e que as pessoas como ele
continuassem a sentir no coração aquela alegria. Aquela vontade de
viver. Foi o que ele me disse e eu resolvi que o queria. Ficara-lhe uma
filhinha. Abigail. Tinha oito anos. E juntos tivemos um filho.
Chamámos-lhe… não interessa.» Wasserman: «E esse bebé também



foi morto, nos braços da irmã, quando ela voltava uma noite com ele
do café para casa, e uma sentinela polaca os abateu aos dois, assim,
para se distrair… uns minutos apenas antes do toque de recolher, ah…
e aqueles anjos inocentes ficaram ali a noite inteira na calçada. Hannah
e Israel Leib não puderam ir buscar os corpos… Nessa noite a nossa
pobre Hannah bebeu o cálice da amargura…» Hannah: «Nessa noite eu
e Berkow parecíamos dois animais esfomeados. E demos à luz o nosso
filho. Dolek. E a nossa Rushke. E depois Nehemia, e Ben-Zion e
Abigail. E o nosso último filho. Berkow fez amor comigo vezes sem
conta. Não parava. Arranhámo-nos e mordemo-nos até fazer sangue.
Estávamos alagados em suor. E bebemos baldes de água para ficarmos
ainda mais alagados. O meu ventre era um funil gigantesco, um celeiro
de trigo, uma cornucópia. Mar e terra, montes e florestas. As crianças
escorriam de mim e de Berkow e enchiam as ruas. Enchiam o gueto e
Varsóvia inteira. E o nosso desejo nunca se satisfazia. Os nossos filhos
eram assassinados na rua e nós fazíamos outros. E a seguir ouvíamos
mais tiros na rua. E fazíamos mais filhos. De manhãzinha
compreendemos que nunca mais poderíamos parar. E sentimos que
tudo se movia connosco, a cama, o quarto, a casa e a rua. Tudo subia e
descia, se torcia, suava e gemia. E, ao romper da aurora, já todo o
mundo estava connosco. Todo o mundo entrara na dança. Pessoas,
árvores, gatos e pedras. Na dança. Mesmo quem estava a dormir
entrou na dança em sonhos. Em sonhos. E era evidente para todos que
Deus capitulara. Que o seu terrível sonho fora descoberto. Que Ele só
sabe criar uma única coisa. Que nos condenou ao desejo carnal. Ao
amor desta vida. Ao amor da vida a qualquer preço. Amor sem razão.
E à fé na vida. E às saudades dela. Um artista infeliz. Desgraçado.
Gravou a sua criação única na nossa carne como uma tatuagem.
Imprimiu-a nas nossas almas. Inscreveu-a em cada coisa. Nas árvores
e nas montanhas. No mar e no vento. Cuspiu-a como uma maldição.
Criou este mundo todo para se libertar da sua infelicidade. Da sua
culpa. Da sua doença. E Israel Leib arrancou-se de mim à força.
Arrastou-se até à janela e atirou-se dela abaixo. E então percebi o que
tinha a fazer. Não desci à rua. Para a rua, não. Fiquei em casa. Frente
ao espelho. Pintei-me e enfeitei-me. Muito. Por todo o corpo. As
pessoas vieram falar comigo. Palavras. Pensavam que eu estava
doente. Maluca. Não perceberam nada. Otto foi o único. Mal me viu,



percebeu logo. Eu resolvera ser bonita. Tão bonita que a minha beleza
atraisse o olhar Dele . O olhar de Deus Nosso Senhor. O Seu olhar
esfomeado sempre à procura. Para que pudesse ver-me como vê os
desertos. As selvas. Os oceanos. Os Himalaias. Para que me visse.»
Otto: «Tirei-a do asilo de mulheres, onde também tinha ido procurar
combatentes, e tive razão. A vigilante contou-me em segredo que,
antes de ali chegar, Hannah vadiara pelas ruas sozinha durante meses,
violada por judeus, polacos e sabe-se lá quem mais, e limitava-se a rir,
como se não sentisse nada, e só não engravidou devido à anemia e à
fome. Aqui no nosso jardim zoológico, ninguém sonharia em magoá-
la, ou sequer em tocá-la, à exceção do senhor Munine que se esconde
sempre atrás de um arbusto para olhar para ela e praticar a sua arte,
quando ela se passeia a noite inteira nua, quer faça sol ou chuva, no
caminho junto das jaulas dos carnívoros, a tentar seduzi- Lo , na sua
guerra contra Ele , e podem crer que não é uma guerra fácil.»
Wasserman: «Ai, às vezes nas noites de calor sufocante, sentíamo- Lo
lá em cima a lutar contra Si próprio… Os cortinados do céu pareciam
abrir-se um pouco e Ele espreitava pela abertura, envergonhado, a
tremer de excitação. Ai! O universo todo enchia-se então de suor e
arrepios, o sangue nas nossas veias ardia inflamado, e acima dos sete
firmamentos, envolto em nevoeiro, ouvíamo- Lo bater com a provecta
cabeça contra as paredes e gritar de dor.» Markus: «Nessas noites, a
senhora Zeitrin faz gala de todos os seus encantos para O seduzir.
Percorre o jardim zoológico a bambolear-se, enrolando os caracóis
loiros da peruca, meneando as ancas sem vergonha. Sim, e lá no céu,
Deus urra como um touro. Enrosca- Se de dor como um gato enorme.
A lua fica vermelha e o vento para de soprar. Não: o ar está calmo,
cheio de um pólen amarelo e perfumado que tolda o espírito. No zoo,
os animais acasalam num frenesim. Animais velhos a quem a fome
não deixou mais do que pele e osso, atiram-se uns aos outros
desvairados por um desejo súbito. Nos troncos das árvores secas,
arrancadas pelos bombardeamentos quatro anos antes, florescem
botões violeta e vermelhos. A terra treme: verga-se debaixo dos pés.
Então a nossa Hannah, a mais bela das mulheres, põe-se a dançar, a
rodar de olhos fechados, com um sorriso doce e encantador nos lábios,
e o corpo escorre mel deixando sinais misteriosos na terra – como
cartas de amor – e nos sítios onde ela cai crescem arbustos compactos



de lilás e jasmim, e Ele lê-os e perde a cabeça. E receio que não seja só
a cabeça…» Munine: «Ah! Ah! O justo que adora o Senhor, bendito
seja, com os seus maus instintos é superior ao justo que O adora sem
esses instintos, é o que dizem As Crónicas de Jacob Joseph , e que o
Maggid confirma: “Criei os maus instintos e criei a Tora para seu
condimento, mas o essencial é a carne e não o condimento.” Oh, uma
noite da senhora Zeitrin como esta vale pelo menos sete para mim!»
Markus: «Mas de manhã está tudo acabado. Ele não se rende. Luta
contra o seu instinto e vence-o. Acordamos exaustos, espalhados por
todos os cantos do jardim zoológico, na relva, nas valetas, nas jaulas,
abraçados a criaturas lendárias que se dissipam ao nascer do Sol, e à
nossa volta, no solo, estão inscritos os sinais da terrível destruição, as
marcas dos dentes de Deus: árvores desenraizadas e rachadas a todo o
comprimento, ramos secos de arbustos aromáticos mágicos e
efémeros, rochas fraturadas pela enorme tensão… e a nossa Hannah?
Nu, sim, a senhora Zeitrin está a dormir a sono solto, enroscada como
um bebé inocente sobre uma meda de feno ou debaixo de uma árvore,
e nem sequer dá por Otto que, cheio de compaixão, a cobre com o seu
casaco, está a sonhar com a guerra da próxima noite…» 

E foi Aharon Markus quem – a pedido de Otto (a Otto nada se
recusa!) – levou Kazik que, nessa altura, já tinha mais de vinte e cinco
anos, até ao caminho das jaulas dos carnívoros. Os outros Artistas [v.]
seguiram-nos em silêncio. Era quase dia. Hannah tinha precisamente
terminado a sua dança, e durante um último instante espelhou-se-lhe
no rosto uma expressão de desejo e expectativa que lhe estremeceu as
pestanas fechadas. Escutou durante mais um momento: talvez Ele
venha hoje! Aharon Markus aproximou-se dela, um pouco embaraçado
pela proximidade daquela nudez gritante e viva. Tocou-lhe ternamente
no braço, ela tremeu e ficou paralisada. O pequeno farmacêutico
sussurrou-lhe que podia parar de dançar. Disse-lhe mais: «Ele veio,
senhora Zeitrin, Ele veio para todos nós», o que, em certa medida, era
verdade. Hannah não abriu os olhos. Virou-se para Kazik – com o
rosto vermelho emoldurado pela cabeleira loira semelhante a um
grande girassol. Kazik estava de fraldas. Um homenzinho minúsculo,
de cinquenta e um centímetros, segundo a estimativa de Fried. Ela
ainda não abriu os olhos… apenas mexeu os lábios e perguntou em voz
baixa: «É Ele?» Markus fez que sim com a cabeça e ela, como se



tivesse ouvido o movimento da brisa leve, sorriu. Munine murmurou
ao longe: «Então, a-shokl , um pequeno esforço, meu menino! Corre e
apanha!» E Markus disse: «Sente o cheiro dele, minha senhora?» Ela
sorriu de novo, como que adormecida. O cheiro de Kazik vinha direito
a ela. O cheiro fresco e acre de um desejo forte, selvagem. Um desejo
que não podia ser ignorado. Até Wasserman, que não tinha olfato,
sentiu algo de muito subtil. «Não sei, Herr Neigel, como é que a
senhora Zeitrin imaginou que seria o semblante luminoso de Deus,
quando Ele viesse finalmente ter com ela, mas posso garantir-lhe que o
cheiro de Kazik lhe subiu diretamente às narinas.» E Hannah Zeitrin
murmurou: «Vem.» Não é fácil descrever o que se passou entre eles.
Remete-se o leitor para as entradas Amor e também Sexo . É grande a
tentação de recorrer a uma descrição «poética», tal como: «O que se
passou entre eles foi como se a memória, a razão e a imaginação se
tivessem fundido numa única torrente.» Que disparate! O que se pode
dizer com certeza é que: 1. Por instantes, tiveram ambos a impressão
de que se conheciam desde sempre; 2. No instante seguinte, pareciam
dois desconhecidos com repugnância um pelo outro. Mais outro
pormenor: entrou um grão de areia no olho de Kazik; ele inclinou-se,
baixou as pálpebras e quando reabriu os olhos olhou por engano noutra
direção. Os olhos de Hannah ainda estavam fechados. Começaram à
procura um do outro às apalpadelas. Uma nuvem passou à frente da
Lua, passaram mesmo ao lado um do outro, mas não acertaram devido
à escuridão. De acordo com os cálculos do doutror Fried, perderam
assim quatro meses de amor. Quando a Lua reapareceu encontraram-
se. Agora não tinham outro remédio senão passar a esponja sobre a
estupidez da sua separação e alimentar a ilusão de que o seu
reencontro era um milagre; e que não era tão arbitrário e triste como a
despedida. A inevitável querela, barulhenta e venenosa, durou nove
minutos, o que, segundo os cálculos de Fried, equivalia a meio ano.
Kazik zangou-se subitamente contra os membros do grupo por estarem
a mirar a nudez de Hannah. Até então não sabia que ela devia ter
vergonha. Virou-se para eles a agitar os pequenos punhos para os
escorraçar. Hannan desatou a rir com um riso estranho, cheio de
prazer, o que o irritou e humilhou. Seis minutos. Foi ter com ela
novamente, encolhendo os ombros. O tempo que passara diminuíra um
pouco o seu desejo. Agora começava a vê-la tal e qual ela era, uma



mulher idosa e feia. Culpava-a pelo desgaste do corpo, porque não
havia mais ninguém a quem ele pudesse atirar as culpas. O seu próprio
corpo também já não tinha a frescura e o vigor da juventude, e por isso
transformou a tristeza que daí decorria em maldade contra ela, porque
não tinha mais ninguém contra quem se virar. Desejava-a, mas sentia
que aquele não era o amor que o seu desejo fantasiara: sabia já que não
seria capaz de lhe dizer as coisas realmente importantes, e que quanto
mais a amasse, mais ela seria inatingível. Uma estranha. Pensou: estou
só. Só. Se ela se tivesse aproximado naquele momento para o abraçar,
a sua fé no Amor [v.] seria restaurada, mas Hannah também fora
assaltada pela mesma angústia amarga e chorava interiormente a sua
própria Solidão [v.]. Tinham deixado passar a ocasião de se ajudar
mutuamente e perdoar. Kazik fitou-a com hostilidade. Hannah reparou
no brilho de maldade nos olhos dele e curvou-se desesperada. As mãos
caíram dos dois lados do corpo. Os seios pendiam, compridos e
flácidos. Mas então, algo dentro dele se comoveu, aproximou-se dela,
e abraçou-lhe os joelhos com as mãos pequeninas. Ela começou a
chorar. O corpo tremia todo. As lágrimas escorriam ao longo do corpo
apagando os desenhos obscenos que ela traçara, as setas e a pintura. O
choro desnudou-a e tocou o coração de Kazik. Sentia confusamente
que ela chorava por ele também, e pelo amor que lhe fora roubado
antes mesmo de ser dado. Hannah Zeitrin sentou-se na terra húmida e
Kazik veio aninhar-se entre as pernas dela e abraçou-a. Nesse
momento sentiu o seu cheiro. Ela deu-se conta disso imediatamente e
parou de chorar. O primeiro raio de luz surgia no céu, como se alguém
tivesse aberto uma caixa grande para espreitar lá para dentro.
Wasserman: «Em boa verdade, Herr Neigel, seria muito difícil
descrever o que lá se passou entre eles… São coisas sobre as quais
mais vale não falar… e eu ainda não estou completamente curado da
vergonha… Mas, apesar disso, vou falar, porque já não resta ninguém
a quem contar a história.» E contou a forma como Hannan Zeitrin
pegou em Kazik ao colo como um bebé. Como o farejou como um
animal, fechando os olhos com um gozo obsceno e debochado, mas
simultaneamente inocente. Depois tirou-lhe as fraldas molhadas,
atirou-as para longe e começou a passar lentamente o homenzinho pelo
corpo todo… Wasserman: «Como se lhe estivesse a mostrar cada um
dos pelos, rugas e curvas do corpo, e tornou-se evidente que o que



tinha de acontecer estava justamente a acontecer, quer dizer…
compreende… ou seja, que o shmitshikel dele ficou ereto como um
lulav , como um ramo de palmeira, e Kazik começou a bufar, a
transpirar e a corar, e ela, quero dizer a senhora Zeitrin, cobriu os olhos
e a boca dele de beijos, e depois o corpo todo, chegando a beijá-lo
“naquele sítio” sem vergonha nenhuma, e sem nunca abrir os olhos, e
estava tão profundamente mergulhada no amor e no sonho que se
deixou pesadamente cair na terra dura, pousou-o sobre o seu montinho
de feno, sobre o seu ventre inchado de fome, e muito embora não
tivesse andado no heder , na escola, soube muito bem o que lhe
competia fazer… Ai, como eles nadavam em suor, como brilhavam e
luziam à luz da Lua, e como se refletiam nos dois pares de óculos do
senhor Yedidia Munine, que não parava de se apalpar e de murmurar
obscenidades, porque então a mulher abriu as pernas, oi , Herr Neigel,
muito abertas, e, com toda a força dos seus braços, plantou-o “lá”, bem
fundo dentro de si.» Munine: «Ooooh!!!» Wasserman: «Tem de
acreditar em mim, Herr Neigel, mal o víamos! Só se viam os dedinhos
dos pés a espreitarem lá de dentro, em convulsões, porque ela estava a
começar a dá-lo à luz, com prazer e dor, sei-o porque vi o seu rosto
inundado de felicidade, de desejo e de subtil beleza, e lá estava o
pequeno Kazik em baixo, a debater-se com todas as forças, chocando
contra a muralha de carne das coxas dela, até que por fim se ouviu um
terrível soluço. Pela primeira vez, Herr Neigel, senti a mágoa contida
nos sons que todos nós, homens e mulheres, fazemos nesses momentos
de intimidade, de prazer carnal… Uma espécie de suspiro de
desespero, impregnado de dor, o suspiro de secreta compreensão
ejaculado num espasmo e instantaneamente esquecido…» Fried: «Foi
nesse momento que aquilo aconteceu! Aquele crime bárbaro! Ah, a
assassina!» Markus: «A senhora Zeitrin sacou de repente de um
pequeno instrumento muito afiado – ninguém viu de onde, se calhar
foi de dentro da peruca amarela – e começou a bater nas costas de
Kazik com toda a força e ódio, sem parar…» Hannah Zeitrin: «Esta é
pelo amor. E esta pela esperança. Esta pela alegria de viver. E esta pela
renovação. E esta pela força criadora. Esta pelo poder do
esquecimento. Esta pela fé. E esta pela ilusão. E esta ainda pelo
maldito otimismo que insuflaste em nós. E esta por…» Harutian: «Eu
fui o primeiro a perceber, atirei-me a ela e tirei-lhe a faca das mãos.



Feriu-me aqui e aqui também. Não faz mal. O principal é que o
pequeno esteja bem.» Otto: «Mulher infeliz, que fizeste tu?» Malkiel
Zeidman: «Eu! Eu! Já me sinto outra vez eu! O que é que se passou
aqui?» Fried: «Kazik, meu Kazik!» Kazik estava a gritar
desalmadamente. Das feridas escorriam pequenos jatos de tempo. As
costas eram uma fonte. Otto pediu a Fried que se apressasse a ligar as
feridas de Kazik, «para ele não perder demasiado tempo». Mas até que
Fried conseguisse arrancar a camisa do corpo coberto de ramificações
[v. Eczema ], as feridas já tinham parado de escorrer e começavam a
fechar-se. Otto tinha na mão a pequena faca que Hannah guardava
escondida na peruca loira há meses. Foi só então que os artistas
compreenderam a maquinação audaciosa que aquela mulher forte e
silenciosa preparara. Otto pesou a lâmina com a mão. Refletiu um
momento e depois disse: «Tome, Hannah. Pertence-lhe.» Fried:
«Enlouqueceste, Otto!» Otto: «Não vamos interferir na obra de um
verdadeiro artista, não é Albert?» Fried gagueja: «Mas… cholera ! Ela
é perigosa! Já o constataste por ti próprio!» Otto: «Ela só é perigosa
para Ele . E Ele não é dos nossos.» Estendeu-lhe a navalha e ela, com
um olhar de animal desconfiado, escondeu-a precipitadamente na
peruca. Os artistas deram meia volta e afastaram-se, tristes e
desanimados. Kazik ainda soluçava um pouco, mas já esquecera a dor.
Mas, por mais estranho que pareça, não esquecera o desejo que ela lhe
inspirava. Estava sempre a virar a cabeça para trás com vontade de
voltar para ela. Agarrou no pénis e começou a masturbar-se [v.
Masturbação ]. Ainda não era capaz de alcançar toda a extensão da sua
perda. 

 
 
Pintor 
Artista que pinta. 
Ocupação de Kazik nos anos que se seguiram à sua relação com

Hannah Zeitrin [v.]. Este capítulo da sua vida deve-se totalmente à
imaginação do Obersturmbannführer Neigel. Não há dúvida de que os
acontecimentos que ocorreram durante a sua curta Licença [v.] em
Munique [v. Catástrofe ] foram um fator determinante para isso.
Wasserman supõe que, depois de ter perdido simultaneamente a fé no
seu trabalho e na sua «missão», o amor da mulher e a esperança de



poder um dia voltar para ela, Neigel enveredou pela única via estreita
que lhe restava: a história. Wasserman reconhece ter ficado por
momentos alarmado com as «forças estranhas» que emanavam de
Neigel: «Quem era o profeta capaz de adivinhar que a minha miserável
historieta viria a tornar-se a pedra angular da fé deste pobre goy ? Ai,
Anshel Wasserman, que com as próprias mãos escreveste um Terceiro
Testamento para este Esaú!» Estavam os dois sentados, como de
costume, no quarto de Neigel, com a diferença que desta vez era
Neigel quem carregava o fardo de tecer a narrativa: falava e fumava
sem parar, e bebia. Tinha os olhos muito vermelhos e o rosto brilhante
de suor. Os gestos já não eram controlados nem comedidos: até o
piscar de olhos se tornara nervoso e precipitado. Juntos procuravam a
Arte [v.] mais adequada a Kazik, algo capaz de estancar um pouco a
enorme fome que a descoberta do Amor [v.] despertara nele e,
consequentemente – no seguimento da marcha dos Sonâmbulos [v.] –,
a da profundidade dos seus Sentimentos [v.], e do poder da alegria e do
sofrimento que rodeiam o homem. Algo que o ajude, explicava Neigel,
a curar-se rapidamente das feridas do amor e da desilusão. «Que o
ajude a transformar o Sofrimento [v.] em Criação [v.]», concordou
Wasserman, acrescentando que Kazik já era um homenzinho na posse
das suas faculdades, que proclamava bem alto o seu enorme amor da
vida apesar da amargura desta. A vida parecia abrir-se à sua frente,
segura e cheia de prazeres e felicidade, e ele estava disposto a pagar,
por ela, o preço ocasional da dor. Eram 10h30 da manhã, e Kazik tinha
cerca de quarenta anos. Uma agradável manhã, azul e límpida, e a voz
de Kazik ecoava. Falava muito: sobre o seu «amor eterno», sobre o
passado e as esperanças para o futuro. Havia algo de metálico e
forçado na forma como tentava convencer-se de que a vida era boa e
que valia a pena ser vivida. Aquela nova tagarelice era um bocado
irritante, mas talvez fosse a sua maneira de cicatrizar as feridas. Em
todo o caso, Neigel não reparava nas ligeiras contradições de Kazik.
Escutava avidamente, desejoso de acreditar. E então Wasserman
acrescentou a descrição de como até os velhos artistas, sem ilusões, se
sentiam tentados a acreditar em Kazik, e de como uma onda de alegria
selvagem tinha feito nascer no corpo de Fried uma nova folhagem
aromática. Neigel manifestou o seu acordo. Serviu-se de mais um
copinho da garrafa quase vazia. Wasserman esperou que ele acabasse



de beber para o informar de que não sabia que arte escolher a fim de
Kazik poder exprimir a sua felicidade. Mas Neigel transbordava de
sugestões. Wasserman: «Esaú transbordava de ideias brilhantes. Nem
todas davam para fazer um shtreimel casher , mas via-se claramente
que estava imbuído de um espírito novo.» «Pintor!», gritou Neigel
com uma voz rouca, e esboçou as suas ideias em voz alta: «Retratista?
Pintor do deserto? Do mar?» Desabotoou a camisa, acalorado. «Meu
caro Wasserman, ele será um pintor da imaginação.» Wasserman:
«Agradeço que me explique.» Neigel pousou o copo, encostou-se para
trás, pôs os pés em cima da secretária e cruzou as mãos atrás da nuca.
Aflorou-lhe um sorriso ao rosto. Um sorriso que Wasserman nunca
vira nele: o sorriso de resignação perante uma má nova, o sorriso que
fica quando já tudo foi dito e feito. Explicou ao escritor judeu que
Kazik seria um pintor que não precisava de pincel ou cavalete. E que
seria capaz de pintar também sem tela. «O que vê ali, Herr
Wasserman?» Sorria, a apontar com o dedo. «Mais para leste, se faz
favor. Entre a jaula dos ursos e a dos tigres.» («Ah? Como? Será que
perdeu a cabeça?») «Estás a ver a mulher deitada no carreiro?
Reconhece-la?» Wasserman, desconfiado, virou os olhos para leste,
com uma careta de nojo perante o aspeto e o cheiro de Neigel, mas
subitamente percebeu a intenção do alemão, e abriu os olhos de
espanto. («Ai! Já estava, tinha acontecido! Conseguira, estás a ouvir,
Shloïmele? Shloïmele!») E respondeu em voz alta: «Mas decerto, Herr
Neigel, meu senhor! É a nossa Hannah Zeitrin, não é? A mulher mais
bela do universo!» E Neigel começou a descrever-lhe em voz baixa a
forma como o céu se abrira por cima de Hannah, deitada no solo, e um
relâmpago rasgara uma nuvem, e como graças apenas à sua
imaginação Kazik conseguira pintar a aparição dos pés de Deus,
primeiro um e depois o outro, os seus passos na terra, e finalmente
como se deitara com a mulher mais bonita do mundo, e como ela,
Hannah, tão louca de amor e desejo, esquecera totalmente a faca
escondida, unicamente atenta às mágoas de amor Dele e ao desejo que
Ele sentia por ela. A seguir, Neigel levou o atónito Wasserman ao
túmulo de Paula no montículo próximo das jaulas dos pássaros, onde
ela dera à luz, com dor e prazer, o filho único, o feto do grito, e ele
estava vivo e ela também estava viva, e os olhos de Fried estavam
repletos de amor pela mulher e pelo filho, e logo a seguir a Neigel ter



dito «mulher» e Amor [v.], palavras que na sua boca soavam a súplica
e desespero, começou a falar muito depressa, como se receasse não ter
tempo para dizer tudo o que guardara na alma durante aqueles anos
todos, tudo o que deixara «em suspenso» e que «mandara de férias»,
sim. «Olhe agora para o norte, meu caro Herr Wasserman, e veja o
senhor Munine deitado em cima de uma mulher muito bonita…» Mas
quando Wasserman se virou na direção dos olhos velados e raiados de
sangue de Neigel, viu que a porta da caserna estava aberta, e que à
entrada estava – quem sabe há quanto tempo? – o Sturmbannführer
Stauke [v.], de cabeça rapada, chapéu preto na mão, e um sorriso fino
nos lábios. «Continuem, por favor, continuem», disse melosamente,
entrando dentro do quarto com passinhos de veludo. «É realmente um
conto das mil e uma noites o que ouvi aqui atrás da porta nos últimos
minutos, Herr Neigel.» E como se dirigiu a Neigel pelo título civil e
não pelo seu escalão militar, Wasserman baixou a cabeça e, sem
alegria, realmente sem alegria, congratulou-se pela sua vitória. 

Há que assinalar ainda que, após uma conversa extremamente curta
entre Stauke e Neigel – venenosa da parte de Stauke e
extraordinariamente apática da parte de Neigel –, aquele arrancou o
revólver de Neigel do coldre, deixando duas balas no carregador, uma
para o próprio Neigel e a outra para Wasserman. Antes de se virar para
sair, exprimiu o desejo de que Neigel soubesse cumprir o seu dever de
homem de honra. Quando a porta se fechou atrás de Stauke, Neigel
disse febrilmente: «Continuemos. Ainda temos tempo. Era um pintor
da imaginação o nosso Kazik, não era? Continuemos.» 

[V. Caricaturista ] 
 
 
Grito 
Clamor ou lamento em voz alta de dor, tristeza ou pedido de

socorro. 
O grito é o nome de um mecanismo complexo de canos soldados e

instalados na jaula vazia dos porcos, por Serguei [v.], numa das suas
experiências. Em agosto de 1942 ficou preso nos canos um grito, que
levava a maioria dos habitantes do zoo a perder a cabeça, que já não
era lá muito forte. Markus: «Já nem conseguíamos seguir o nosso
pensamento! Aquele som medonho perturbava o espírito, baralhava as



ideias! Mas Otto… ah! Otto nunca quis que o libertássemos daquele
labirinto. O nosso Otto é um ardente defensor dos direitos dos seus
artistas.» Otto: «Hão de habituar-se.» E, de facto, habituaram-se de tal
maneira que deixaram de ouvi-lo. Ou antes, deram-se conta dele pela
última vez na noite em que o velho Fried jurou dar um sentido à vida
de Kazik [v. Prece ], quando este ainda era muito novo. Tão novo. Por
um momento, depois de Fried ter tomado a decisão heroica de nunca
ceder ao desespero e de lutar com todas as suas forças, o Grito tornou-
se mais forte transformando-se – durante um segundo – num berro
dilacerante e provocador. Otto, que dormia o sono dos justos no seu
pavilhão, sorriu no sonho e disse: «Estás a ouvir, Fried? Penso que é o
teu grito. És tu que acabas de nascer.» Kazik passou em frente do Grito
durante a marcha dos Sonâmbulos [v.]. Não compreendeu o que é que
aquele amontoado de lata estava a fazer dentro da jaula vazia, mas
todos repararam no seu estranho nervosismo. No rosto crispado. Como
se estivesse a ser batido por violentas rajadas de vento. Tentou de novo
aproximar-se da jaula – mas foi mais uma vez afastado. Fugiu. Parou.
Voltou atrás, hesitante e desconfiado. Via-se claramente que estava a
sofrer. Puxou pela manga de Fried e perguntou que sítio era aquele. Foi
Aharon Markus quem lhe explicou, na sua maneira delicada, para que
servia o mecanismo. Disse-lhe que Serguei utilizara a jaula dos porcos
(mortos nos bombardeamentos), para construir aquele labirinto de lata,
aquela rede de caminhos e meandros retilíneos e angulosos, ondulantes
e em forma de espiral. Otto: «Gastei metade do orçamento do jardim
zoológico a comprar detritos de lata e alumínio aos vendedores de
ferro-velho das margens do Vístula. Serguei disse que o alumínio era
mais adequado porque produzia ótimos ecos, e não era lá muito barato,
podem crer, mas quando se está em plena guerra não se poupa em
coisas dessas.» Serguei concebeu o labirinto de modo a que, depois de
alguém gritar para dentro dos tubos, o eco não só não perdesse nada da
sua amplitude, como se tornasse cada vez mais forte, duplicando o seu
volume a uma velocidade fantástica, enchendo em poucos segundos a
estrutura inteira de gritos, fragmentos de gritos e ecos de gritos, uma
energia acústica compacta e densa, capaz de se transformar numa
potência sonora carregada de alta tensão e vibrações, oscilando –
segundo a opinião do inventor, pelo menos – no no man’s land entre o
som e a massa. Fried: «O pobre louco. Na nossa terra chamavam a



essas pessoas pickholz . Tarados.» Markus: «Mas o entusiasmo com
que ele falava sozinho da sua invenção! Andava pelos caminhos do
zoo a perorar, e quando via um de nós – desaparecia logo! Num
momento estava ali e no seguinte já não estava!» Otto: «Tinha um olho
sensível que começava a lacrimejar mal olhávamos para ele, a corar e a
gaguejar. Coitado!» Paula: «E se ao menos soubéssemos o que lhe
tinha acontecido desde que nos tínhamos separado há cinquenta anos,
talvez, sei lá? Talvez o pudéssemos ajudar. Mas ele não dizia nada.
Ficava calado, como um estranho. Um verdadeiro fonie , um russo. Ou
até, Deus nos livre, como um inimigo.» Otto: «Comigo falava às
vezes. Porquê precisamente comigo, não sei. Usava uma linguagem
científica para me explicar as suas ideias complicadas.» Fried: «A
tensão vocal do grito, era o que ele dizia sempre ao pobre Otto, e Otto
perguntava-me o que era aquilo, mas é óbvio que eu também não
percebia nada do assunto.» Markus: «Só mais tarde, muitos meses
depois de ter feito a experiência com os espelhos [v. Prometeu ] e de
ter desaparecido, é que começámos a compreender. Sonhava que se
viria a criar uma enorme tensão entre as ondas de choque de ecos
multiplicados por cem, por mil; então, que me dizem a isto?» Serguei
costumava andar pelo jardim a traçar os movimentos ondulatórios dos
gritos que se refratavam uns nos outros com uma inércia acrescida,
infinitas ramificações de choques e cruzamentos projetados contra as
paredes de lata e alumínio, esmagando-se contra os ecos dos próprios
ecos. Fried: «E a tensão? Não esqueças a tensão vocal! Ah! Era mesmo
tarado de todo!» Otto: «E o hidrogénio? Já esqueceste? Teimava em
introduzir hidrogénio no sistema, pois, segundo ele, os ecos propagar-
se-iam melhor no hidrogénio… Aquilo estava a tornar-se um bocado
perigoso, mas, mesmo assim, deixei-o fazer…» Munine: «E a “cisão”?
Toda aquela conversa sobre a “cisão”! A certa altura cheguei a pensar
que com aqueles esforços todos ainda podia ter uma rotura da hérnia!»
Markus: «Sim, isso também se veio a esclarecer mais tarde. O pobre
falava de cisão, de cindir o grito em energia acústica e em desgosto
humano…» Com efeito, de acordo com as notas disparatadas do
inventor, descobertas após o seu desaparecimento, constatou-se que
Serguei estava convencido de que o grito humano se compunha de dois
elementos distintos. E dado que era impossível aumentar a quantidade
de desgosto num grito, concentrara os esforços na intensificação



infinita da energia vocal. Esperava assim fazer com que essa energia
de alta potência veiculasse a angústia humana como um supermotor.
Previa que a cisão faria rebentar os canos, a jaula e o jardim inteiro.
Paula: «Jesus Maria! E Varsóvia também! Dizia: “Este grito chegará
muito longe!”» Kazik: «Mas porquê?» Markus: «Para que, talvez
daqui a mil ou dois mil anos, alguém o ouça algures, num dos mundos
longínquos, numa remota galáxia do universo, que alguém o ouça e
finalmente repare no que se está a passar aqui, porque pode ser que nos
tenham esquecido… nos tenham descurado um pouco…» Há que
sublinhar que, embora a ideia possa parecer completamente absurda, a
verdade é que não deixa de lembrar ideias do género surgidas no
decorrer da história humana, como, por exemplo, a de que as
gigantescas pirâmides dos incas da América Central foram construídas
a fim de chamar a atenção dos habitantes dos mundos remotos. Serguei
acreditava piamente no êxito futuro das suas experiências. Paula
espantou-se e chegou mesmo a assustar-se uma noite quando ele se
precipitou para ela de dentro de uns arbustos, agitando na mão uma
folha cheia de gatafunhos de cálculos, para lhe pedir antecipadamente
perdão pelos prejuízos que as suas experiências podiam causar no
jardim. Paula: «Sim, e depois daquilo tudo, quando a experiência ia
começar realmente, podes imaginar, meu filho, que estávamos todos
bastante histéricos.» Kazik: «E-então-o-que-aconteceu?» 

Há que assinalar que Kazik escutou a história de olhos arregalados
de espanto. Embora não percebesse grande coisa, sentiu que os
Artistas [v.] estavam a conter os seus suspiros dentro do peito. Via-se
bem que o brilho límpido da Juventude [v.] nos seus olhos se estava a
tornar baço. Kazik: «E-o-que-aconteceu-o-que-aconteceu?» Markus:
«Aconteceu uma coisa horrível, o pior que podia acontecer. Um belo
dia, Pan Professor Serguei acabou de construir o labirinto e nós
reunimo-nos todos em volta da jaula, à espera, cheios de expectativa.
Aquilo era, meu caro Kazik, o que se podia chamar um caso
prodigioso. Afinal não é todos os dias que os sonhos de alguém se
realizam! O professor surgiu de um dos seus esconderijos, o pobre,
com um fato de cerimónia um pouco puído, que eu lhe emprestara, e
uma rosa vermelha na lapela. Ficou um momento parado a olhar para
nós com a sua expressão desconfiada e medrosa. Se calhar pensou que
merecia um público mais seleto, porque nós, que Deus nos proteja,



parecíamos uns sem eira nem beira…» Serguei ficou de pé, a olhar
para o ar, com as orelhas arrebitadas, provavelmente à espera de ouvir
uma fanfarra, mas depois voltou a si, abanou a mão em sinal de
desistência e impaciência, puxou a tampa metálica de um dos canos
que conduziam ao labirinto e, com uma pequena vénia, convidou
Aharon Markus a vir gritar para dentro do cano. O pequeno e douto
farmacêutico fora escolhido porque desde há alguns anos se dedicava
com todo o coração a uma investigação especial [v. Sentimentos ], que
envolvia a localização, classificação e cartografia dos cambiantes da
sensibilidade humana e a sinalização dos espaços vazios na atmosfera
afetiva do homem. 

Três meses antes da demonstração pública do «grito», Serguei linha
ido ter com Markus e pedira-lhe timidamente ajuda. É claro que não
lhe revelara o desígnio que se escondia atrás da monstruosa construção
de lata que erguera na jaula dos porcos, nem qualquer dos seus
segredos físico-mecânicos. Queria uma única coisa: utilizar os dons
monumentais de Aharon Markus no campo dos sentimentos para a sua
experiência. Markus: «Bom, não vale a pena determo-nos sobre esse
assunto, agora; o principal é que, a pedido do inventor, e depois de
muito esforço, encontrei dentro de mim a nuance mais delicada, a
oitava mais pura do desgosto humano, o desgosto mais terrível, o grito
da alma na sua nudez, a que, sempre a pedido de Serguei, acrescentei
uma nota subtil de desafio, e um punhado de protesto, e durante
semanas, andei para trás e para a frente com aquela nuance a ressoar
dentro de mim, repetindo-a, estudando-a profundamente. O sentimento
era realmente cortante como uma lâmina, a própria essência do grito.»
Para obter aquele som depurado, o artista dos sentimentos fizera obra
semelhante à do escultor, burilando as camadas de pedra que escondem
as figuras que lá estão. Usou o seu grande talento para desencantar, nos
artistas que o rodeavam, o arco mais fino, o arco fundamental, esticado
ao extremo. Wasserman: «O arco que todo o homem vivo usa para
atirar a sua única flecha.» Depois disso, Markus isolou-se durante
quatro semanas inteiras para se preparar para o papel de intérprete
musical. 

Markus: «Quando o momento chegou finalmente, e o professor
Serguei tirou a tampa do cano – que emoção, Kazik! Que frémito nos



percorreu a todos! Encostei a minha boca à abertura – não! Encostei o
coração! – Ah! E depois, gritei.» 

«E-o-que-é-que-aconteceu-o-que-aconteceu-então?», perguntou
Kazik, e Neigel ao mesmo tempo que ele, e os artistas responderam
todos ao mesmo tempo. Fried: «O que aconteceu? Foi horrível! Fiquei
com os cabelos em pé quando ouvi o grito de Markus!» Paula: «Caiu
uma bétula no extremo do jardim – catrapuz! – como se tivesse sido
tocada por um raio! De manhã demos com ela toda queimada por
dentro.» Otto: «As coelhas sugaram os fetos novamente para dentro do
ventre!» Munine: «E as serpentes voaram para fora dos ninhos…
pfff!» [ Nota da Redação: Nenhum artista fala da aflição e do
desespero que sentiu ao ouvir o grito. ] O professor Serguei, a quem o
grito varreu os últimos vestígios de sanidade, apressou-se a tapar o
cano e, com os joelhos vacilantes e a voz a tremer, gritou aos artistas
que corressem para salvar as suas vidas, que fugissem, que
procurassem um abrigo, embora não ouvesse abrigo… Markus: «E o
meu grito começou a correr através do labirinto de lata, a correr?! A
voar!» Otto: «Escondi-me atrás do meu pavilhão, e de lá podia ouvi-lo
a correr pelos canos.» Markus: «A bater com toda a força, a chocar
com os próprios ecos, a guinchar, a explodir.» Paula: «Eu estava
apavorada! O coração caíra-me aos pés.» Munine: «Silvava como um
vento mau! Lilith voando para fora dos infernos! O anjo Rahatiel a
galope!» Otto: «Tudo, mas completamente tudo começou a tremer, a
jaula, o jardim, a terra.» Wasserman, num murmúrio: «O universo.» Os
animais começaram a gemer. Apavorados pelos tremores da terra,
escondiam as cabeças e berravam. Fugiram e esconderam-se todos. Só
o próprio inventor, Serguei, ficou de pé ao lado do sistema de canos
vibrante e guinchante; levantou os braços ao céu, agitou-os
energicamente como um diretor de orquestra louco e berrou, com um
sorriso amargo estampado no rosto: «Mais! Mais! Mais força! Mais
força!» Wasserman calou-se e baixou os olhos. Neigel, astucioso, fez
então apelo a Kazik para perguntar o que aconteceu depois.
Wasserman e os artistas ficaram calados. Kazik: «Porque-é-que-vocês-
não-contam-o-que-aconteceu?» e Fried: «Não te zangues connosco,
Kazik. Não é fácil falar do assunto.» Markus: «Assim é. O que
aconteceu, é o que queres saber, meu amável Kazik? Aconteceu
que…» Paula: «Não aconteceu nada. O grito circulou lá dentro sem



parar de gritar. Não houve nenhuma explosão, nenhuma catástrofe.
Nada.» Markus: «Nem sequer somos capazes de gritar como deve ser.»
Fried: «Sim, meu filho. É precisamente o grito que estás a ouvir
agora.» Kazik: «Mas-eu-não-ouço-nada.» Paula: «O que não é de
espantar, pois não é verdade que nasceu com ele?» 

 
 
Kazik, a morte de  
Ocorreu às 18h27, com a idade de sessenta e quatro anos e quatro

meses aproximadamente, segundo os cálculos do doutor Fried. Causa
da morte: Suicídio [v.]. Fator que contribuiu para a morte do
Obersturmbannführer Neigel. 

Os últimos anos de Kazik foram anos de sofrimento constante, quer
para ele quer para os seus velhos amigos. Ouvindo isso, Neigel sofria
de forma intolerável. Wasserman tinha contado a história sem qualquer
lógica aparente ou vestígio de enredo, sem se preocupar com a
sacrossanta regra da unidade de tempo e de lugar. Os heróis da
narrativa moviam-se constantemente entre o jardim zoológico de
Varsóvia e o campo de extermínio. Essa falta de controlo da narrativa,
altamente reprovável, não parecia incomodar Neigel, que nunca se
queixou. Na mesa, à sua frente, estavam pousados o revólver e as duas
balas que o adjunto Sturmbannführer Stauke [v.] lhe deixara. Neigel
parecia não ver o revólver. A sua atenção estava totalmente
concentrada em Kazik, que fora um dia um jovem sedento de vida, e
declarara, alguns anos antes [v. Pintor ], que mesmo uma vida de
sofrimento era preferível a uma não-vida, e se tornara um velho
amargo [v. Tortura ]. A sua vida, tal como a via, não passava de uma
trama de injustiças perpetradas contra ele sem qualquer culpa da sua
parte. Procurava, cansado e com ódio, um meio de aliviar um pouco a
angústia da sua vida e o pavor do fim próximo. Kazik: «Sinto-me-mal-
e-quero-que-vocês-também-se-sintam-mal.» Otto, docemente: «O que
é que queres que nos aconteça, meu filho?» E Kazik: «Não-sei-quero-
que-vocês-não-sejam-quero-que-vocês-fiquem-em-jaulas-como-eles.»
Fried: «Mas eles são animais!» E o velhinho monstruoso: «Eu-quero-
eu-quero.» Otto olhava para ele com tristeza, e Fried, chocado. Os
Artistas [v.] estavam à espera do veredito de Otto. Ninguém tinha força
para decidir o que quer que fosse. Queriam apenas que Otto fizesse um



sinal e que aquele pesadelo se desvanecesse como uma bola de sabão.
Mas também sabiam bem que não lhes restava nada mais do que
aquele sonho. E Otto, calmamente: Ajuda-o, Harutian [v.]. Fried
gritou: «Mas… Otto!» E o diretor do zoo: «Fomos nós que trouxemos
esta criança para aqui, e ensinámos-lhe uma ou duas coisas. Somos
responsáveis [v. Responsabilidade ] pela sua Arte [v.], e ele fará o que
tem de fazer. É esse o nosso costume, Fried, e tu sabe-lo bem.» O
doutor: «Tenho medo, Otto.» E Otto: «Sim, eu também. Ajuda-os por
favor, Harutian!» Harutian bem queria recusar, mas olhava para os
olhos azuis de Otto e não conseguia. Então fez aquilo que mais
detestava no mundo e, graças ao poder mágico que Wasserman lhe
tinha confiado uns cinquenta anos atrás, numa pequena gruta da sua
aldeia natal na Arménia, erigiu uma grande jaula em torno dos artistas
de Otto Brieg. Neigel escutava a gemer. Quis pedir algo a Wasserman,
talvez Compaixão [v.] pelos artistas, mas já não era possível deter
Wasserman: a história saltava da sua boca em jatos rápidos. Sem parar.
(Wasserman: «Não nego que a história, com o seu triste fim, jorrava de
mim como de uma fonte, enquanto, para inventar um fim feliz e
agradável para as aventuras dos meninos de coração de oiro, tinha de
suar sangue, Deus nos livre! Naquele tempo sofri torturas para inventar
histórias da carochinha, e agora, vejam só, corre como água! Palavras
terríveis, assustadoras, a dançarem na minha língua como setenta e
sete bruxas sedutoras: vem, sê mau, conta lá mais, endurece o teu
coração como se fosse de pedra, porque afinal não dizes senão a
verdade, ai, é mesmo. Foi preciso eu viver e morrer mil e uma vezes
para compreender que o horror é apenas uma caricatura daquilo a que
estamos habituados, um exagero do que já nos é familiar… pf!»)
Kazik deu várias vezes a volta à jaula, olhando para os que lá estavam
encerrados. Depois afastou-se e desapareceu no zoo. Wasserman
apresenta aqui uma descrição um pouco monótona e infantil das
catástrofes que Kazik provocou no jardim zoológico: as jaulas que
abriu, os carnívoros que libertou, as terríveis carnificinas que se
seguiram, o elefantezinho Tuzinek a balançar-se como se estivesse
bêbedo, com os caninos vermelhos de sangue e uma pata de veado a
sair da boca… em resumo: Wasserman foi longe de mais, inventou
mais do que o necessário. De toda essa verborreia, há apenas uma
única passagem que vale a pena mencionar, que é aquela em que ele



descreve o zoo uma hora mais tarde, quando os animais selvagens já
estavam satisfeitos e se restabeleceu um certo equilíbrio vital: macacos
endiabrados reunidos à volta da jaula dos artistas, a palrarem. Alguns
abanavam as grades e olhavam para dentro com curiosidade. Os
rinocerontes ruminavam as rosas que Paula tratara ao longo da vida.
Os dois elefantes velhos, pais de Tuzinek , andavam lentamente,
apalpando cautelosamente o chão com a tromba, antes de pousarem o.
pé. O jardim, com as jaulas vazias, os animais, os artistas fechados
todos juntos, o bebé velho a correr de um lado para o outro na bruma
da noite parecia, à luz das primeiras estrelas, o acampamento de uma
caravana muito antiga, errando por maldição de terra em terra, para
expor ao mundo criado as fantasias do seu criador: homens, sonhos,
animais, céus, primeiros e tímidos esboços de uma criação mais feliz,
ou Plágio [v.], cometido por um grande desejo, reprimido, mas sem
qualquer dúvida desprovido de talento; esforço colossal votado ao
perpétuo fracasso, eternamente escorraçado para o gigantesco depósito
do ferro-velho universal, essa imensa feira de diversões de ideias e
esperanças que enferrujam e caem aos bocados e reaparecem
constantemente ao serviço de uma nova geração de crianças. Kazik
surgiu agora do nevoeiro, curvado como um velho, a perder tufos dos
seus cabelos de albino, a peidar-se constantemente, um destroço.
Wasserman olhou para Fried que estava a olhar para Kazik. O médico
culpava-se por tudo o que acontecera. Passara tão pouco tempo em
companhia da criança – continuava a chamar-lhe assim – e nesse
pouco tempo conseguira transmitir-lhe os germes da destruição. Fried:
«Não deve ter sido pelo que lhe disse, ou pelo que fiz por ele, porque
me esforcei tanto, mas…» Markus: «Mas os legados mais pesados
transmitem-se sem palavras, meu bom Albert. Esses legados para lá do
tempo… transmitem-se em menos de nada…» Munine: «Deus do céu!
Olhem para a cara dele! Está cheio de sangue!» Fried: «Está ferido.»
Wasserman: «Devorou uma presa.» Markus, em surdina, com tristeza:
«Devora, devora, meu filho!» E Kazik: «Vocês-não-fiquem-aqui.»
Otto, delicadamente: «Mas para onde queres que vamos?» Kazik:
«Não-fiquem-talvez-eu-comer-vocês.» Otto: «Não. Receio que não.» E
o velho Kazik: «Comi-um-pequeno-assim-orelhas-compridas-não-é-
bom-o-que-vai-acontecer.» Caiu por terra ao lado da jaula, a gemer em
voz alta. Kazik: «Sinto-me-mal-sinto-me-mal-porquê-porquê?»



Wasserman: «O que é que podemos dizer-lhe, Herr Neigel? As forças
da vida e da morte agitavam-se cruelmente no seu pequeno corpo.
Kazik bateu com a cabeça nas grades e rompeu a chorar. Depois
levantou-se, andou de um lado para o outro a arrastar os pés e a agitar
as mãos, a gritar, a bufar, a defecar, a urinar, a suplicar, ai, não
encontrava paz.» De repente parou. Tinha os olhos vermelhos e
apagados, resfolegava como um cão: «Quero-estar-com-vocês», disse.
Olharam todos para Otto, que fez que sim com a cabeça, e Harutian fez
uma abertura no muro, tão pequena que desapareceu mal Kazik entrou.
A velha criança arrastou-se penosamente, e eles juntaram-se à roda
dele, demónios gigantes, ídolos de pedra roídos pela tristeza e pelas
desilusões, olhando em silêncio para aquela criaturinha com que
tinham sonhado, ilusão criada pelo seu desespero. Neste ponto,
Wasserman parou por um momento, e Neigel perguntou como é que
aquilo acontecera. «Onde é que falhámos?», perguntou, e Wasserman
respondeu-lhe muito seriamente [v. Milagre , 3]. Kazik estava ali
parado, e de repente desmoronou-se como se tivesse perdido as forças
todas. Enfraquecido, e com a voz quase apagada, repetiu que se sentia
mal e que queria que eles também sofressem. Esta foi a última coisa no
seu espírito, que estava a perder rapidamente o domínio sobre tudo o
resto. (Munine riu com amargura: «Partilha connosco tudo o que tem.
Se calhar é comunista?») Embora fosse ficando cada vez mais
decrépito à vista deles, Kazik não desistia: «Como-se-sentem-mal-
como», e Otto, que se sentia aparentemente obrigado a prosseguir com
aquela odiosa experiência até ao fim, como se tivesse de beber até à
última gota o remédio amargo contra a doença que estava a minar a
sua fé no homem, sim, mesmo agora Otto não escondia nada:
«Sentimo-nos mal por causa de muitas coisas, Kazik. Muitas coisas.
Sentimo-nos mal, por exemplo, quando ficamos velhos e doentes.»
Zeidman, num murmúrio: «E quando nos batem e nos deixam à fome.»
Markus: «Quando nos humilham.» Hannah Zeitrin: «E quando nos
tiram a esperança. E quando no-la devolvem.» Harutian: «Quando
perdemos as ilusões.» Fried: «Quando estamos sozinhos e quando
estamos juntos.» Paula: «Quando nos matam.» Wasserman: «E quando
nos deixam ficar vivos.» Markus: «Sentimo-nos mal quando fazemos
mal.» Zeidman: «Somos tão frágeis.» Munine: «É verdade, que
inferno, é verdade. Basta uma dorzinha de dentes para que a vida já



não valha a pena ser vivida.» Fried: «Quando alguém de quem nós
gostamos morre, nunca mais somos verdadeiramente felizes.» Markus:
«A nossa felicidade depende de uma tal perfeição…» « Bitte , Herr
Wasserman», pediu subitamente Neigel agarrando na mão deste.
(Wasserman: «Não havia morte na sua mão. Era uma mão de homem.
Cinco dedos quentes, um pouco húmidos, talvez devido ao medo.
Dedos que tinham tocado em lágrimas, as lágrimas do menino que ele
fora, e na boca de um bebé e até, sim, entre as coxas de uma mulher.»)
«Não é de um milagre que precisamos», sussurrou-lhe então
Wasserman, com o rosto vermelho junto ao de Neigel, «mas do toque
de uma pessoa viva, de contemplar o azul dos seus olhos e provar o sal
das suas lágrimas.» Então Neigel, cujos músculos do rosto estavam
todos deformados pelo esforço, pediu a Wasserman que não deixasse
morrer os meninos de coração de oiro. Que não deixasse Kazik matá-
los. Wasserman, sorrindo com um ar cansado: «Não vão morrer. Você
já os conhece melhor, não é? São todos feitos do mesmo material
imperecível. São artistas, Herr Neigel, partisans …» Neigel fez
lentamente que sim com a cabeça. Tinha um olhar vítreo, longínquo:
«Fala-me dele. Da sua morte, Scheherazade. Depressa.» 

Wasserman contou como Kazik tombou por terra. Já não era capaz
de suportar o fardo da sua vida. Pediu a Otto que o ajudasse a ver o
mundo no qual vivera. A vida para lá da cerca, que não chegara a
provar. Otto fez um sinal com a cabeça e Harutian abriu uma passagem
entre as grades da jaula. Em vez do jardim zoológico, o que apareceu
foi o campo de Neigel. [ Nota da Redação: Não é de espantar. O
campo esteve sempre lá. ] Kazik viu as torres de vigia altas e sombrias,
as vedações de arame farpado eletrificadas, e a estação de onde se
parte unicamente para a morte. Sentiu o cheiro da carne humana
queimada por seres humanos, ouviu os gritos e o estertor de um detido
pendurado pelos pés desde o princípio da noite, e outros gemidos
atormentados, os do Obersturmbannführer Neigel, que estava preso
com ele. Wasserman contou-lhe – com uma voz neutra – que nos
primeiros dias em que trabalhara nos fornos crematórios do campo, os
responsáveis que distribuíam o petróleo para ele e os amigos
despejarem sobre as pilhas de mortos tinham descoberto que as
mulheres ardiam melhor, sobretudo as gordas, e consequentemente
tinham ordenado aos coveiros que pusessem as mulheres mais gordas



na parte de baixo da pilha. Assim poupa-se muito petróleo, explicou
Wasserman. Kazik esbugalhou os olhos. Uma lágrima irrompeu com
tal força que lhe fez sangrar o olho. Balbuciou qualquer coisa e Fried
inclinou-se para ele para o ouvir. O doutor endireitou-se logo, com um
ar horrorizado. «Ele quer morrer, Otto. Agora. Já não tem mais
forças.» Fried olhou para o relógio: de acordo com os seus cálculos,
ainda faltavam duas horas e trinta e três minutos para Kazik completar
o seu ciclo de vida. Mas parecia já não ser capaz de aguentar. Fried
implorou: «Espera um pouco, Kazik. O tempo é tão curto. Espera.
Talvez as forças te voltem. Talvez consigas ir até ao fim. Isto não passa
de um mau momento. Por favor.» Apercebeu-se da futilidade e da
miserável mentira das suas palavras e calou-se. Otto abanou a cabeça.
«Se ele quer morrer», disse devagar, «vamos ajudá-lo, Albert.» Fried
tapou o rosto com as mãos e deixou escapar um som estranho, uma
espécie de soluço. Os artistas desviaram o olhar. Em seguida, Fried
curvou-se e levantou Kazik nos braços. O minúsculo corpo exalava um
cheiro putrefacto. Ao menor movimento caíam-lhe da boca dentes
amarelos e estragados. Fried, cujo corpo cheio de folhagem espalhava
um aroma fresco a rosmaninho, levou Kazik ao colo até ao grande
relvado. Dois olhos marejados de lágrimas brilharam por momentos de
dentro dos arbustos. O velho doutor curvou-se e pousou delicadamente
Kazik no círculo de espelhos [v. Prometeu ] construído pelo físico
russo Serguei [v.]. Parecia que o doutor queria ir atrás dele, mas Otto
deu-se conta a tempo e puxou-o para trás. Fried voltou-se e disse,
zangado: «Deixa-me, deixa-me! Nós é que somos os culpados!» Mas
Otto agarrou-o com força, até ele se acalmar. Kazik ficou sozinho.
Desencadeou-se então uma pequena tempestade no meio dos espelhos.
Kazik dilatou-se e contraiu-se. Foi sugado pelo tempo e expelido de
novo: era evidente que tinha dificuldade em ser engolido por uma
existência desconhecida. A sua imagem era projetada e enfraquecia de
espelho em espelho, nos quais se refletiam as infinitas possibilidades
do seu destino. Otto garantiu mais tarde que certos espelhos laterais
tinham criado uma espécie de variações rápidas de uma beleza
indescritível. Mas o principal movimento de reflexão captou apenas o
seu enfraquecimento e deterioração. Alguns poucos espelhos
quebraram-se devido ao excesso de esforço. Talvez também tivessem
uma capacidade limitada de assimilação da matéria obscura do



homem. Os artistas estavam parados a observar. Para a maioria deles, a
proximidade da morte despertou o mesmo sentimento: que a morte era
a coisa certa . Que a vida não passa de um bilhete gratuito que no fim
nos manda contra a nossa vontade para o campo de alguma força
invisível, grave e inevitável que nos cobra a sua dívida, sem
Compaixão [v.] nem simpatia. A vida, a vida deles parecia-lhes de
súbito errada, vã e sem sentido [v. Vida , o sentido da], e mesmo os que
não eram religiosos sentiram subitamente respeito por Deus, ao mesmo
tempo que tinham pensamentos inabituais sobre os pecados cometidos
e os castigos merecidos. Aharon Markus foi o único que pensou com
tristeza que a morte era provavelmente tão arbitrária e sem sentido
como a própria vida. E mal a criança velha desapareceu pela última
vez, os trezentos e sessenta espelhos caíram uns a seguir aos outros,
como as pétalas de uma flor murcha levadas pelo vento. 

Wasserman: «Sim, Shloïmele, foi o que eu lhe contei nas últimas
horas daquela noite fatal. E quando me calei, o dia começava a nascer.
Alguns minutos depois, Neigel deixou-me. Quando deu o tiro na
cabeça, eu saí do quarto, porque um homem tem o direito de morrer
em privado. E então o tiro soou, ouvi a porta da caserna abrir-se
devagarinho, Stauke tossiu educadamente e entrou.» 

 
 
Catástrofe 
Um desastre súbito. Uma desgraça imprevisível. 
Foi o nome que Neigel deu ao que lhe aconteceu durante a sua

última Licença [v.] em Munique, com a família. A licença durava
quarenta e oito horas, mas ele voltou passado apenas um dia.
(Wasserman: «Eu estava a trabalhar no meu lindo jardim, feliz com os
primeiros rebentos – igorava até ali os meus talentos de trabalhador da
terra – quando Neigel voltou repentinamente com cara de desgraça.
Parecia que a morte entrara pela janela. Olhei para ele e o meu coração
parou de bater, como que petrificado, e passou-me pela cabeça uma
ideia tola, parva: a mulher não gostou da minha história, disse para
mim próprio, e pô-lo fora de casa! Ai, nesse momento fiquei como um
escritor a quem tivessem acabado de recusar o manuscrito… Deus
Todo-Poderoso, disse baixinho, é bem verdade o que se diz que
quando se enterra um pobre diabo parte-se a enxada! Ai, gemi eu, tudo



menos isso, meu Deus, porque a história é a única coisa que me resta
na vida.») 

Os pormenores da malograda «licença» só chegaram a Wasserman
dois dias mais tarde. Entretanto, Neigel evitava-o. Não deixava a
caserna durante o dia e à noite, quando Wasserman voltava, Neigel
saía para fazer as rondas de inspeção e descarregar a sua fúria sobre os
guardas. No segundo dia – ainda não se tinham encontrado –,
Wasserman ouviu gritos furiosos na caserna, enquanto os oficiais
entravam e saíam com caras de enterro. Mas eis que, às onze da noite
desse mesmo dia, quando Wasserman já estava deitado em cima do
saco, no sótão, e Neigel, em baixo, tinha acabado de mandar passear
um jovem oficial que viera pedir uma licença especial, Wasserman
ouviu subitamente Neigel chamar o seu nome. (Wasserman: «Fiquei
apavorado! Os meus joelhos tremiam como varas verdes!») Precipitou-
se pelo escadote abaixo («o jovem Samuel nunca correu tão depressa
para o sacerdote Elias!») e apresentou-se diante de Neigel. O rosto do
oficial estava cor de cinza e, de acordo com o testemunho de
Wasserman, parecia «a lápide viva do seu próprio túmulo». Neigel
mandou-o sentar-se, limpou a garganta e disse bruscamente: «Acabou-
se a história, Scheissmeister ! Para Cristina!» E como Wasserman
ficasse calado, acrescentou no mesmo tom: «Ela deixou-me. Para
sempre.» 

Os olhos do judeu arregalaram-se de espanto. Dardejavam a
pergunta que ele não ousava perguntar. Neigel respondeu: «Não, não é
por causa de outro homem. É por causa de mim. Já to disse. Por causa
do que eu fui.» De repente a máscara de dureza desfez-se, o rosto
contraiu-se-lhe de dor, de descrença, e gritou do fundo da alma ferida:
«Ai, Wasserman, está tudo kaputt !» 

Com uma delicadeza não de todo destituída de tensão, Wasserman
perguntou: «Ela descobriu que lhe mentiu?» E Neigel: «Pode-se dizer
que sim.» Wasserman, sentindo-se como um autor dramático a quem
um mau ator tivesse arruinado a peça, explodiu de raiva: «Devia ter-se
esforçado um pouco mais, Herr Neigel! Eu pedi-lhe insistentemente
que amasse a minha história e velasse por ela como pela menina dos
seus olhos! Ai, Neigel, você mata-me…» Torcia as mãos de desespero,
erguia os olhos ao céu e puxava pela barba. Estava fora de si, de tão
infeliz que se sentia, como se o fio que o ligava à vida tivesse sido



cortado. Parecia subitamente fraco e tão imaginário como as suas
personagens. Acusou interiormente o seu miserável talento, mas
também culpou Neigel por este ter deixado o seu sentimentalismo
alemão «impregnar cada letra». «Não!», berrou de repente como um
animal ferido, «uma história como esta não pode ser sentimental, Herr
Neigel! Devia ter impedido uma coisa dessas! É uma história sobre
pessoas miseráveis, ridículas, sobre os seus esforços vãos e risíveis…
para que precisava de exagerar, porquê?» O alemão olhou para ele
durante um momento, e depois agitou mansamente a mão: «Não, não
compreendeste. Eu contei-lhe a tua história como deve ser. Exatamente
como deve ser.» «Verdade? Então quando é que se enganou?»
«Precisamente nisso», respondeu Neigel com um risinho amargo.
«Imagina, Wasserman, imagina-me a mim no comboio da manhã de
Varsóvia para Berlim. No compartimento de primeira classe, eu e três
oficiais superiores das SS… e dois outros membros do governo polaco.
Sentados juntos durante umas horas, a fumar, a falar do trabalho, do
Führer, da guerra, e eu com eles, sempre a falar com eles, e ao mesmo
tempo comigo próprio. A repetir o que me contaste: Fried, Paula, o
pequeno Kazik, os corações gravados nas árvores, e aquela beleza que
pertence apenas a Deus, precisamente como me tinhas dito para fazer
[v. Plágio ], e até tinha a ideia de meter mais um louco na história,
uma ideia minha, muito pessoal [v. Richter ], oh, a merda que eu sou,
um traidor, escuta: ela deixou-me. Aconteceu uma coisa horrível.
Enganei-me. Mas não tinha remédio. Aconteceu pura e simplesmente.
Era impossível de evitar. Que espécie de pessoas somos nós,
Wasserman?» Enojado com aquela choraminguice, este interrompeu
Neigel com uma impaciência um pouco cruel: «Será que devo
entender, Herr Neigel, que já não precisa dela, da minha história?»
Silêncio. A seguir Neigel levantou o seu olhar derrotado e disse:
«Tu… meu filho da puta. Sabes perfeitamente que eu preciso da
história. O que é que me resta além dela?» (Wasserman: «Ai, a minha
cara ficou a arder. Foi o seu elogio que me fez corar daquela maneira,
porque era a primeira vez que um alemão me insultava na língua dos
seres humanos. Já não era o “porco” ou o “porco judeu” naquele tom
alemão de nojo, mas “filho da puta” na língua dos seres humanos! Ah,
sim, era como se me tivessem pregado uma medalha no peito! Estava
mais orgulhoso do que quando ele me chamou “Herr Wasserman” pela



primeira vez!») Depois Neigel começou a contar a sua chegada a
Berlim, onde participara numa reunião de trabalho muito aborrecida, e
de lá – diretamente para Munique. Chegou à cidade às cinco da tarde, e
Cristina estava à espera dele na estação. Era a primeira vez que vinha
esperá-lo desde que se tinham separado e até deixou que ele a beijasse.
(Neigel: «Uma boca de mulher, Wasserman. Sabes que eu fiquei aqui à
fome durante um ano? Um ano inteiro sem tocar numa mulher. Nem
polacas, nem prisioneiras, nem das nossas. E podes crer que não me
faltaram as oportunidades de o fazer, mas eu mantive-me fiel a ela,
sim.») Gritou estas palavras com amargura, batendo no peito com uma
força capaz de dar cabo de um boi. («Aqui, contigo, vive um homem
dentro da prisão de um marido fiel! Fiel, estás a ouvir?») Cristina
propôs-lhe voltarem para casa a pé, passando pelos fontanários da
Wittelsbacher Platz, e Neigel aceitou. Caminharam ao longo das ruas
esburacadas pelas bombas, passaram diante dos grandes cartazes de
recrutamento da Wehrmacht, por jovens amputados que se arrastavam
pelas ruas com um olhar morto, falaram do vestido quase novo que
Tina comprara na liquidação de uma fábrica que falira, e dos sonhos
que Tina tivera, e de Marlene Dietrich, e de… (Neigel: «Foi estranho,
porque não falámos da guerra. Nem uma só palavra. Todas aquelas
ruínas, os pobres inválidos, era como se fossem um erro, uma ilusão.
Era tudo falso, e só nós dois éramos reais. Nós éramos a vida. E eu
escutei-a. Era ela quem falava, como sempre, e eu adorava ouvi-la. E
agora ainda me era mais agradável, porque com todas aquelas
conversas dela esqueci aquilo de que não me queria lembrar.»
Wasserman: «Eu, Herr Wasserman?» Neigel fez de novo o seu sorriso
forçado: «Podes não acreditar, Wasserman, mas precisamente de ti não
me esqueci. Quando Tina estava a falar, eu dizia para mim às vezes:
Isto, vou contar-lhe. Para ele ver quem ela é. Sim, Wasserman,
tornaste-te uma espécie de hábito, com os diabos.») Wasserman: «
Oikh mir a haver! Que grande amigo!» E a seguir, depois de terem
atravessado o Hofgarten (Neigel: «Foi ali, naquele jardim, que ela e
eu… sim, pela primeira vez, há muitos anos»), cederam à fadiga e
apanharam o autocarro 55 para casa. (Neigel: «As crianças já estavam
à minha espera, em casa de uma vizinha, e saltaram os dois para cima
de mim, Liselotte já dizia umas palavras, tais como “Pappi”, “Karl”,
“Mutti”, e Karl falou do jardim-infantil, e perguntou o que é que o



papá tinha trazido; Tina disse-lhes que fechassem os olhos, e empurrou
para os meus braços os presentes que ela tinha comprado para eles, e
assim foi que eu dei a Karl um carro em madeira, e a Lisa uma boneca
que abre e fecha os olhos, e diz “Mutti”, e então Tina disse, vamos,
vamos para casa, e ao dizer “casa” deitou-me uma olhadela de lado e
corou, cora sempre, e voltámos para casa, estávamos muito muito
comovidos.») Não vale a pena descrever em pormenor o encontro. A
maior parte já é bem conhecida: o jantar foi simples mas festivo.
Neigel trouxe um chouriço de sangue que o motorista arranjara no
mercado negro em Varsóvia, e Tina ficou um pouco alegre com o
quarto de copo do vinho do casamento deles, em 28, que eles
guardavam para as grandes ocasiões. Depois mandaram as crianças
para a cama. Tina foi lavar a loiça, e Neigel tomar banho. Quando
acabou, despiu-se, meteu-se na cama e esperou por ela. (Wasserman:
«A verdade é que estava muito envergonhado! Tinha a impressão de
me estar a portar como Malkiel Zeidman [v.], a meter o nariz no leito
conjugal!») Então Neigel olhou para Wasserman e disse com um
sorriso hesitante, como a desculpar-se: «Não penses que eu era um
Don Juan, porque não era, e a verdade é que Cristina foi a minha
primeira. Agora já sabes uma coisa que nem ela sabe. Compreendes,
sempre quis impressioná-la para ela pensar que tinha tido muitas
mulheres antes dela…» Wasserman juntou as forças que lhe restavam
para responder com um sorriso fraco. (Wasserman: « Nu , sim, a minha
Sara também, o meu tesouro… ah, ela também não sabia, eu semeava
aqui e ali umas gabarolices, umas bocas… nada de explícito… Ai, este
mundo está tão cheio de miseráveis como eu…») Mais tarde, Tina veio
sentar-se na beira da cama a esfregar as mãos com um creme
perfumado, Neigel devorava com os olhos os seus movimentos tão
simples e justos, e Tina disse, «se não te importas, vamos falar um
pouco antes, porque me parece que temos muitas coisas a dizer um ao
outro», e Neigel, embora estivesse «a arder, estava mesmo a arder tal
era o… sabes bem, Wasserman», respondeu, «tudo, Tina, tudo o que
quiseres». Porque, segundo ele, compreendera que as mulheres são por
vezes reservadas e desconfiam dos impulsos muito fortes do… desejo.
«E, embora a minha Tina tenha nascido na Baviera, tem nessas
pequenas coisas um comportamento de “renana”, tem de ser tudo
muito delicado e subtil, e devagar.» Neigel ouviu-a contar tudo o que



ela suportara durante aqueles meses, sem abrir a boca. Ela passeava os
dedos finos pelo lençol mesmo junto do corpo dele, ao mesmo tempo
que ia desabafando. Falou-lhe do choque que sentiu naquele dia de
dezembro em que visitou o campo, e do medo que começou a sentir
dele. «Tinha realmente medo de mim, Wasserman, e odiava-me. E, em
certos momentos, até tinha dificuldade em amar Karl como antes, por
ele se parecer tanto comigo. Disse ainda que tinha a certeza de que eu
só fazia aquilo por acreditar que era o meu dever, e que eu devia odiar
fazê-lo, porque no fundo, não és assim, foi o que ela disse, e eu
naturalmente queria falar-lhe do grupo de Otto, para mudar um pouco
de assunto, porque não me era muito agradável ouvi-la dizer aquelas
coisas todas, mas ela tapou-me a boca com a mão, e disse, deixa-me
falar, porque há muito que espero por este momento.» Contou que dois
meses antes decidira separar-se dele e, após muita hesitação, fora a
casa dos pais em Augsburgo para lhes anunciar a decisão, e: «Imagina,
Wasserman, eles expulsaram-na, disseram-lhe que se pusesse a andar
dali para fora, que não a queriam lá em casa. O pai dirige uma
lavandaria que trabalha para o exército e a mãe faz parte da Liga das
Mulheres de Augsburgo, e ela viu bem que eles estavam cheios de
medo. Sim. Medo apenas, como se ela tivesse uma doença contagiosa.
Expulsaram-na muito simplesmente de casa, para não os contaminar,
dizendo que me estava a prejudicar, a mim, um herói de guerra, e
consequentemente a sabotar o esforço de guerra… Não foram capazes
de encontrar desculpas melhores naquele momento, e a mãe ainda
correu atrás dela na rua, em roupão, a gritar que ela já não era filha
deles, e que não queriam voltar a vê-la nem aos filhos, imagina, e ela,
uma mulher sozinha com duas crianças pequenas, tão só, sem apoio
nenhum. Era eu que fazia tudo em casa, sim, não me envergonho de o
dizer. Gostava muito de tratar da casa. E agora, repousa tudo sobre os
ombros dela. Tens de compreender, ela não é uma comunista de merda,
e não percebe nada de política», disse Neigel precipitadamente, a
torcer os dedos, «e não tinha nada a que se agarrar, nem fé, nem
partido, nem palavra de ordem, nem sequer uma boa amiga com quem
falar; lá estava ela sozinha, muito calma, como se nada tivesse a ver
com a excitação geral, é muito mais forte do que nós todos, é o que te
digo, Wasserman.» 



Então Cristina começou a falar das cartas dele, das últimas que
enviara do campo. Disse-lhe que à noite, na cama, depois de deitar as
crianças, ria debaixo do cobertor ao lê-las. «Compreendes o que aquilo
significava para mim, Wasserman? Nunca soube fazê-la rir, a única
coisa de que era capaz era de levá-la a ver um filme de Charlie
Chaplin, para ouvir o riso dela, e agora ela estava ali a dizer-me, li as
tuas cartas e fiquei tão comovida que ri e chorei, e tive a certeza de que
não eras um assassino.» Acariciou o rosto dele (Wasserman: «Deus
Todo-Poderoso, a sua mão tão delicada, tão frágil, no meu rosto.»), e
sussurrou-lhe palavras de Compaixão [v.] e de Amor [v.]; «meu amor»,
disse, «eu sei a luta que estás a travar dentro de ti, tu que foste sempre
tão meigo; só eu sei que meigo és, que doce e amoroso», e começou a
chorar e as lágrimas corriam-lhe pelas faces. «Um homem como tu»,
disse, «que desceu ao Inferno [v.] e saiu de lá vitorioso», e nem sequer
levantou a mão para limpar os olhos, continuou a olhar para ele por
entre as lágrimas, e ele teve a impressão de que ela o estava a batizar
uma segunda vez. Neigel: «A verdade é que nem tudo o que ela disse é
verdade, porque de facto ela não sabe nada sobre mim, sobre tudo o
que se passou na época da Primeira Guerra, e depois no Movimento, e
mesmo aqui, porque a verdade é que eu não saí do inferno, não, estou
lá enfiado bem fundo, com toda a podridão do fumo e do gás, e Stauke
que já há algum tempo olha para mim de esguelha, e os parvos dos
ucranianos, e os comboios constantemente a chegar e a partir, mesmo
de noite, é impossível fechar os olhos aqui por causa do barulho, e eu
já nem sei dizer se dirijo o campo ou se estou preso nele, mas quando
ela me estava a falar através das lágrimas, esqueci tudo, esqueci o
trabalho e o Reich, fiquei calmo, e só queria acreditar que a minha
guerra já estava acabada, que tudo se poderia apagar e começar de
novo…» Wasserman: «Enquanto ela estava a falar, Neigel esqueceu o
seu desejo e abraçou-a misericordiosamente, como se ela fosse um
passarinho, ai, como ela se aninhou nele, como se acalmou a sua cara
desengraçada quando ele começou a responder-lhe, a responder-lhe da
única forma que sabia, com a única história que era capaz de contar,
porque sobre si próprio não podia dizer uma palavra sem se sentir um
aldrabão, não podia dizer um simples “eu” sem se revoltar
intimamente, e portanto falou-lhe de Otto, dos seus olhos azuis e das
lágrimas salgadas, e dos que vêm mirar-se neles e provar as lágrimas, e



do doutor Fried, e da sua erupção floral, e do pobre Ilya Ginzburg, que
procurava a verdade… foi com uma voz calma e simples, embora
civilizada, que lhe narrou a minha história, e a sua Tina escutava, com
os olhos húmidos, com aquele olhar característico da mulher que está
disponível.» Neigel: «Eu desejava-a tanto que já não era capaz de me
dominar, mas ela pôs a mão dela sobre a minha, e disse, mais um
momento, por favor. Deixa-me olhar para ti para me lembrar de ti
assim. Como eras dantes. Acho que regressaste, Kurt. Sê bem-vindo. E
de repente começou a rir, inclinou-se para mim, e eu senti o cheiro
dela, e quase gritei, e ela colou a boca ao meu ouvido e começou a
cantar devagar, num sussurro, com um certo sorriso, “Se sou-bé-sse-
mos/ O que Adolf faria / Quando tomasse o poder na porta de Bran-de-
bur-go”, demorei um certo tempo a perceber que aquilo não era uma
canção de amor, e que ela estava a cantar no gozo uma canção de
provocação imperialista-bolchevique-comunista-judaica dos primeiros
anos do regime, quando ainda não se tinham dado conta do poder e da
força que nós tínhamos, e agora a minha mulher estava a cantar-me
aquilo na cama! Ao meu ouvido! Fiquei paralisado. Não conseguia
mexer-me. E ela sentiu. Sentia sempre o que se passava comigo. Parou
de cantar e ficou igualmente paralisada ao meu lado. O rosto dela
estava encostado ao meu ombro e ela não se mexia. Nenhum dos dois
respirou ou se mexeu durante um bom momento, porque sabíamos o
que aconteceria se o fizéssemos. Agarrámo-nos a esse momento e
depois ela endireitou-se, viu a minha cara e levou a mão à boca,
aterrada e, com uma voz fraca de menina assustada, perguntou, “Estás
mesmo a pensar em deixar tudo, não é, Kurt? Aquilo lá já acabou para
nós dois, não é? Voltaste, Kurt, voltaste mesmo?” De repente senti que
tudo explodia dentro de mim, tudo, a guerra e o meu trabalho, e a
aquela confusão que se apoderara de mim nos últimos tempos, e acima
de tudo – o medo, sim, o medo de merda do que Tina queria de mim,
do que ela ousava pedir-me, mas o que é que ela pensa, o que é que ela
percebe disto, o que é que eu tenho na vida, além do trabalho e do
Movimento, e para que sirvo eu sem a minha função aqui? Aquilo era
uma sentença de morte para mim, sabotagem do esforço de guerra!
Deserção pura e simples, traição, e era aquilo que ela me estava a
pedir! Tina compreendeu o que eu estava a pensar, levantou-se com o
rosto lívido de medo, ai, Wasserman, o medo na cara dela era



precisamente o mesmo que me rodeia aqui todos os dias, a mesma
expressão de judeuzinho apavorado que me dá vontade de vomitar, a
que tinhas quando entraste aqui pela primeira vez; e a minha própria
mulher fazia-me o mesmo! Então, não sei o que me deu, mas de
repente perdi a cabeça, o medo na cara dela parecia-me uma
provocação, um insulto, vi a deceção e o desprezo no olhar dela, tens
de te lembrar que eu estava faminto de mulher, e então vi tudo
vermelho, não sei o que aconteceu, mas de repente estava em cima
dela, rasguei-lhe o roupão, escuta – nunca tinha sentido tamanho
desejo e ódio por uma mulher –, fui impiedoso e brutal, que catástrofe,
dava nela como um martelo, para baixo e para cima, e berrava-lhe
incessantemente ao ouvido, “Espia! Judas Iscariote! Bolchevique!
Faca nas costas do Reich”; não sei porque é que aquelas palavras me
vieram de repente à boca, tinha a boca cheia de sangue, sangue dela, e
o rosto dela hirto debaixo de mim, não tentou sequer opor-se, ficou
simplesmente deitada como uma menina pequena, com uns olhos
muito abertos que olhavam para mim sem me ver; quando acabei, saí
de dentro dela, vesti-me a correr com o coração desfeito porque não
era assim que eu queria que as coisas se tivessem passado, estragara
tudo quando queria justamente reparar, queria que ela me perdoasse,
porque não tinha mais ninguém para além dela e das crianças, que se
lixasse a guerra, como é que ela se conseguiu introduzir nas nossas
vidas e nas nossas camas, mas já sabia que estava tudo terminado. O
que ali se passara não podia voltar atrás, há coisas que são irreparáveis,
sabes, e então agarrei na mala e saí do quarto, e nem tive coragem para
ir ver Karl e Lisa, tinha a sensação de que me era proibido fazê-lo, que
o meu olhar podia conspurcá-los. Fui-me embora sem uma palavra,
atravessei a cidade a pé até à Hauptbahnhof e esperei toda a noite
sentado num banco pelo primeiro comboio, e quando um soldado
passou diante de mim e me saudou dizendo “Heil”, quase vomitei ali
mesmo… Conta mais, Wasserman.» 

« Pardon? » Wasserman sobressaltou-se. A transição era demasiado
brutal. Mas parecia que Neigel já não tinha paciência – e se calhar
tempo – para as transições suaves de uma conversa civilizada. «Conta
mais, Wasserman», murmurou com ardor, os olhos febris: «mais sobre
Kazik e sobre a mulher que Otto lhe arranjou [v. Hannah Zeitrin ], e
sobre a vida feliz que o espera, e fá-lo com cuidado, Wasserman,



presta atenção a tudo o que ele diz e faz; faz dele um ser humano, que
não seja idiota e não cometa erros. Sim, faz dele o artista mais dotado
de Otto, mas não pares de falar, Wasserman, porque aqui há um
barulho e um cheiro terríveis, e quando respiro, o meu hálito tresanda a
fumo, quando o comboio entra na estação e apita, tenho vontade de me
levantar e de fugir, tenho vontade que as sentinelas disparem contra
mim; durante o dia estiveram aqui pessoas, e eu berrei contra elas para
não ouvir o apito do comboio, mas agora estou sozinho, não me deixes
só esta noite, conta, já não tenho nada no mundo além de ti e da
história, que catástrofe!» 

 
 
Caricaturista 
Desenhador de caricaturas. 
Profisão que Wasserman escolheu para Kazik depois de Stauke [v.]

irromper na caserna e «sugerir» a Neigel uma morte digna. Stauke saiu
e esperou pelo tiro, mas Neigel não tinha pressa nenhuma em se matar:
nem sequer lhe passava pela cabeça fazê-lo antes de Wasserman
terminar a história. Wasserman não queria acreditar nos seus ouvidos,
mas Neigel lembrou-lhe, numa voz ao mesmo tempo suplicante e
ansiosa, onde tinham ficado na história: «Kazik era pintor. Ajudava os
outros artistas a realizarem os seus sonhos. Conseguia sempre
encontrar o que havia de bom em cada um. Estava feliz.» «Infeliz»,
corrige Wasserman com gravidade: «Estava muito infeliz.» Neigel
olhou para ele desconfiado, com um brilho de loucura no olhar. «Mas
ele tem de ser feliz, Herr Wasserman!» «Tem?» «Tem, sim!»,
sussurrou Neigel com um sorriso abjeto, desesperado, a apontar para a
porta por onde Stauke tinha saído. «Um último favor, Herr Wasserman,
Kazik foi feliz. A vida dele, embora curta, teve algum sentido, não é?
Bitte , Herr Wasserman.» (Wasserman: «Olhei para aquele destroço
humano. Não negarei que já não o odiava. No instante em que ele
abateu a minha Tirzale diante dos meus olhos, o ódio morreu. A fúria,
o medo, a repugnância e até o amor se consumiram. Ficaram apenas as
palavras, palavras ocas, destroçadas, e foi nas suas conchas vazias que
fiz o meu ninho como o último pássaro, sobrevivente de uma grande
catástrofe. Holocausto. Três luas de vida aparente, os restos da pele de
um corpo vazio, a arrancar os dentes de ouro dos mortos, a contar o



tempo nas latrinas. Um morto-vivo…») «Preste atenção e escute, Herr
Neigel, o que lhe vou dizer. Não tenho a menor intenção de o magoar,
mas a verdade tem de ser dita: Kazik era muito infeliz. Estava triste e
irascível e não tinha ninguém que o consolasse. Nenhum dos desenhos
que fizera a partir da sua imaginação fértil lhe trouxera qualquer
reconforto. Pior ainda, também não era fácil para os outros artistas,
pois, mal eles viam o seu sonho artístico ganhar forma e dominar o seu
destino de sofrimento, já germinava dentro dele um outro veredito,
pior do que o anterior, como uma ferida aberta ameaçando engoli-lo.
Ai, Kazik expunha-nos em toda a nossa nudez, e não podia deixar de o
fazer; sempre que o seu olhar se pousava sobre um de nós, via diante
de si um miserável monstro cujos desejos e sonhos se entrelaçavam
como grossos chifres na testa… e o olhar da criança velha a sondar
impiedosamente a humidade escura das nossas almas! Com que
desprezo sacava as nossas ideias e palavras favoritas e os magros
conhecimentos que tínhamos adquirido com tanto esforço ao longo de
tantos anos… todos aqueles barcos que nos tinham transportado até ao
limite do horizonte a fim de que os nossos olhos pudessem apreciar
horizontes novos e proibidos, sim, foi assim que o nosso Kazik se
tornou um caricaturista cruel… era com raiva que desenhava os
artistas, sem a menor afeição. E eles, os pobres, olhavam-se nos olhos
dele e viam-se tal qual eram, instrumentos feios e cansados, e as
lágrimas escorriam-lhes dos olhos, lágrimas de tristeza e desespero… 

«E então», prossegue Wasserman, «enquanto eles choravam,
aconteceu uma espécie de Milagre [v.], e o seu aspeto grotesco
diminuiu, e segundo me parece, Herr Neigel, foi o pequeno
farmacêutico, Aharon Markus, que tentou consolar-nos, contando-nos
a história da princesa feia Maria, de Guerra e Paz , de Tolstoi, que só
ficava bonita quando chorava, como uma lanterna japonesa que perde
o seu encanto quando a vela se apaga, e resplandece em toda a sua
beleza quando se acende. Está a ver, Herr Neigel, o infeliz Kazik já
não conseguia compreender essas subtilezas tão consoladoras. A
fealdade tapava-lhe os olhos… Já nem sequer sabia perdoar… Não era
capaz… Afastara-se da vida, como o pobre Midas da mitologia: tudo
aquilo para que olhava ou em que tocava começava a cintilar com o
brilho metálico da maldade. Sim, Herr Neigel, Kazik era infeliz:
infeliz, infeliz, infeliz.» 



 
 
Sentimentos 
Experiências subjetivas íntimas. 
A fim de melhor compreender os sentimentos, o farmacêutico

Aharon Markus de Varsóvia procedeu a várias experiências, cujos
resultados são obviamente também subjetivos, e dos quais não se
devem tirar conclusões objetivas gerais. 

Aharon Markus era um autodidata que aprendera sozinho seis
línguas (entre as quais o árabe e o espanhol), apreciava música clássica
e cujo passatempo era copiar partituras para a ópera de Varsóvia.
Também se interessava – dentro de certos limites – por alquimia. Entre
as pessoas que Otto trouxe para o jardim zoológico a partir do começo
do ano de 1940, encontrava-se Markus que era, sem a menor dúvida, o
mais culto e igualmente o mais sociável. Viúvo e pai de um menino
(Hezkel, o marido de Bela), fora casado durante quarenta e cinco anos
com uma megera resmungona e amarga, amargura essa que a tinha
reduzido a proporções estranhas. Ele venerava-a e nunca dizia mal
dela, e ela estava sempre a troçar da azelhice dele para as questões de
dinheiro, desprezava os seus estudos sem utilidade prática e insurgia-se
contra os instrumentos alquímicos que ele empilhava no laboratório da
farmácia. Nascido numa pequena vila da Galícia, Markus foi o
primeiro farmacêutico de Varsóvia a fabricar e a vender medicamentos
naturais (ele próprio era vegetariano por razões de princípio). Era um
homem sensível, de aparência elegante e que dava muita importância à
forma como vestia. Até ao início da guerra, costumava usar um cravo
na lapela (na parte de dentro da qual pregara um dedal que enchia de
água para a flor). Depois da morte da mulher em 1930, vendeu a
farmácia e instalou-se num pequeno apartamento no bairro de
Zoliborz. Quanto ao equipamento alquímico (mapas, listas misteriosas,
um alambique para destilar mercúrio, um forno de Miriam 32 para
preparar água sulfurosa, conhecida pelos alquimistas como «água
divina») ofereceu-o a um amigo rosacruciano. Nessa época – e sem
que se conheçam os motivos pessoais para tal – o farmacêutico iniciou
as suas experiências exaustivas no campo do sentimento humano.
Começou por estabelecer um repertório de todos os sentimentos
humanos conhecidos, classificou-os de acordo com o tipo, eliminando



alguns sinónimos, dividiu a lista em sentimentos do «espírito» e do
«coração», em sentimentos «primários» e «secundários», e depois
começou a estudar-se a si próprio e a alguns dos seus amigos, com o
objetivo de isolar os sentimentos mais «activos» na psique humana.
Wasserman: «Seria capaz de imaginar, Herr Neigel, que nós, os seres
humanos, a coroa da criação, não utilizamos, ao longo de toda a nossa
vida, mais de uma dúzia de sentimentos? E de uma forma permanente
e intensiva – dez ou quinze no máximo?» Neigel: «Para mim chega e
basta. Oxalá tivesse menos sentimentos. Escuta, os nossos instrutores
da escola militar tinham razão: os sentimentos são um luxo para civis.
Para maricas. A mim agora bastavam-me dois ou três sentimentos.»
Wasserman: «A si, talvez. Mas o nosso Aharon Markus insurgiu-se
contra essa afronta que nos foi imposta… Estava desejoso de abrir um
caminho para a região desconhecida da alma, para essa qualquer coisa
que todos sentimos em nós, mas não ousamos tocar; ai, Herr Neigel,
imagine só o choque que não seria para as nossas fundações se Markus
tivesse conseguido descobrir mais um sentimento humano? Um
sentimento novo? É capaz de imaginar a quantidade de coisas sem
nome e sem forma que imediatamente poderíamos descobrir em nós
para preencher o novo recipiente e tornarem-se parte vital de nós? Que
revolução primordial! E estou a falar apenas de um único sentimento,
mas se fossem dois, ou três, imagine?» «Hitler criou um», responde
Neigel e explica: «Hitler deu-nos uma coisa nova. A alegria. Sim, a
alegria verdadeira dos fortes. Eu próprio já a senti uma vez, há pouco
tempo. Antes de tu começares a envenenar-me. Uma verdadeira
alegria, Wasserman, sem nenhum falso problema de Consciência [v.],
sem remorso, a alegria de odiar, sim, Wasserman, o prazer de odiar a
quem se deve odiar. São coisas que ninguém antes dele ousou dizer em
voz alta.» Wasserman: «Hum, Herr Neigel, talvez tudo isso seja
verdade. Mas engana-se num ponto: não deve dizer que ele
“inventou”, mas que “expôs”, que “pôs a nu”. E veja o que isso
provocou. Uma energia incontrolável ganhou subitamente um nome e
uma ideologia, armas e tropas, leis e legislação, e uma nova história
inventada apenas para justificar esse ódio! Mas tenho de dizer que
penso que, caso o pequeno farmacêutico tivesse descoberto um
sentimento dessa natureza, teria guardado o segredo para si. Mas, à sua
maneira modesta e silenciosa, realizou feitos notáveis.» 



Aharon Markus, o homenzinho calmo e pacífico (Wasserman: «Cujo
coração era, provavelmente, a pedra filosofal que buscara durante toda
a vida, e que transforma qualquer metal em ouro»), tornou-se de
repente um combatente aguerrido e perigoso quando declarou guerra à
limitação dos sentimentos humanos. Era óbvio para ele, desde o início,
que a culpa residia na língua: as pessoas tinham sido treinadas para
sentir apenas aquilo que sabiam nomear. E se experimentassem um
sentimento novo e forte, não saberiam o que fazer com ele, e afastá-lo-
iam ou atribuí-lo-iam erradamente a um sentimento conhecido e com
nome. E assim – por preguiça, negligência e se calhar também por
medo – privá-lo-iam do seu significado original. Markus: «E dos seus
apelos e exigências. E das subtilezas do prazer, e dos seus perigos.» E,
como conhecia muitas línguas, sabia que as pessoas que só falam uma
língua não conhecem certas subtilezas de sentimentos bem conhecidos
dos falantes de outras línguas. [ Nota da Redação: Como explicação,
consideremos, por exemplo, a palavra hebraica relativamente recente
«frustração». Esta palavra só aparece registada a partir de meados
dos anos setenta, e até ser incorporada na linguagem quotidiana, as
pessoas que falavam apenas hebraico nunca estavam «frustradas».
Podiam estar, naturalmente, «irritadas», «desapontadas», ou sentir-se
desiludidas em certas circunstâncias, mas o sentimento agudo de
frustração era-lhes desconhecido até ao dia em que a palavra foi
traduzida do inglês, e assim, os falantes de inglês puderam sentir-se
frustrados muito antes dos que falavam apenas hebraico. Neste
contexto, a observação do escritor checo Milan Kundera acerca da
palavra checa «litost» é muito interessante: de acordo com ele, trata-
se de uma palavra que não tem tradução em nenhuma outra língua;
exprime uma «sensação tão infinita como um acordeão aberto», é uma
mistura de inúmeras sensações: dor e piedade, remorso e saudade. No
Livro do Riso e do Esquecimento, Kundera diz: «Procuro em vão uma
palavra equivalente nas outras línguas, embora não entenda como é
possível compreender a alma humana sem ela.» ] O douto
farmacêutico de Varsóvia afirmava igualmente que, devido às nossas
limitadas capacidades linguísticas, somos obrigados a «contentarmo-
nos» com um sentimento ou dois no máximo, condensados numa única
palavra. Era como, dizia ele, se «conversássemos um com o outro e
connosco próprios numa língua monossilábica, uma língua composta



por palavras pobres, magras, traiçoeiras, guardiãs tontas de um grande
tesouro a abarrotar de dezenas ou talvez centenas de sentimentos sem
nome, de sensações meio anónimas, de instintos primários, de dores e
prazeres selvagens.» Neigel, resmungão: «Deixa-os lá ficar. É
melhor.» E Markus: «Não, não, caro Herr Neigel, tenho muita pena,
mas isso é fugir à questão, é cobardia. Porque temos Responsabilidade
[v.]!» As verdadeiras experiências do farmacêutico no campo dos
sentimentos começaram em 1933. Wasserman especifica: «No dia 30
de janeiro do ano de 1933 do calendário deles.» Começou por estudar
a tristeza. Segundo Wasserman, as notas de Markus revelam os
sacrifícios a que ele se submeteu nessa época; ao princípio pensou que
poderia consagrar-se às suas pesquisas a determinadas horas fixas.
Considerava-as ainda uma espécie de passatempo curioso. Mas
rapidamente compreendeu que havia uma única maneira correta de o
fazer, que era vivê-las. Wasserman: «Se tivesse visto aquele homem
otimista mergulhar lentamente e de forma sistemática na mais
profunda tristeza, ai, ai, o seu rosto agradável, tão doce, parecia o de
um cavalo a afundar-se lentamente num pântano. Entristeceu-se até
perder a razão, se me permite a expressão, a fim de poder explorar por
dentro aquela gruta escura, limpá-la das ervas daninhas, abrir as
passagens entupidas por falta de uso e dar-lhes nomes novos.» Foi
assim que Markus começou a desenvolver a «Sentimo», uma nova
língua dos sentimentos, «cheia de boa vontade, mas talvez um pouco
primitiva», para citar Wasserman. Era uma mistura de letras,
algarismos e códigos que ninguém, além do próprio farmacêutico,
podia compreender. Wasserman: «Ai, Herr Neigel, lembro-me dos dias
difíceis a seguir à viagem dele ao país da tristeza! depois a descida ao
coração do medo, de 1935 a 1938, e os onze meses que passou imerso
nos vários matizes da humilhação, de novembro de 1938 a setembro de
1939, período durante o qual realizou experiências adicionais, a
exemplo do escritor empenhado na escrita de um grande romance, que
rabisca uns gatafunhos, pequenos bastardos da pena, ai, aquela descida
assustadora aos meandros da impotência, sim, e aquela vez em que
arriscou a vida, quando se atirou de cabeça para dentro dos abismos da
repugnância, e aí encontrou – quem poderia crer? – dezassete nuances
de sentimento diferentes entre a náusea e a repugnância.» 



Ao que parece, a orientação das investigações levadas a cabo pelo
farmacêutico começou a mudar durante o mês de fevereiro de 1940,
quando Otto Brieg [v.] o encontrou pela primeira vez nas ruas do
gueto, a lamber as botas dos dois homens das Waffen SS. Otto lembra-
se de que «Markus ria nas barbas deles, e que tinha o ar feliz de quem
acabou de roubar um pêssego no jardim do padre! Percebi logo que era
alguém para nós!». Otto deu muito dinheiro para libertar Markus dos
dois SS que o tinham humilhado e trouxe-o para o jardim zoológico.
Pelo caminho Markus explicou-lhe o sentido das suas experiências,
esclarecendo pela mesma ocasião as origens do sorriso beatífico que
lhe iluminava o rosto enquanto o maltratavam: «Não há tempo a
perder», disse ao boquiaberto Otto, «porque ainda quero ter algum
prazer durante os meses que me restam, e por isso, agora tenho de
explorar a felicidade.» Wasserman supunha que, durante os dias mais
sombrios do gueto, o farmacêutico Aharon Markus andava pelas ruas e
conseguia, unicamente graças à sua força psíquica, «manter o
equilíbrio entre o sofrimento e a felicidade porque, se esse equilíbrio
se rompe, estamos perdidos…». Há que dizer ainda que, durante as
suas experiências, o farmacêutico esteve exposto a muitos perigos.
Wasserman: «Como a sua viagem trémula e precipitada ao sentimento
de compaixão, e a forma quase irresponsável como se abandonou a ele,
Markus, meu amigo! E a viagem à esperança, sim, foi justamente
aquele momento que ele escolheu para explorar a esperança… O que
ele passou! Mas não recuou perante nada, fez o seu caminho passo a
passo na selva inextricável da nossa vida sentimental. Tendo por única
arma o seu sentido de introspeção, um sentido fino como a antena de
uma borboleta e cortante como uma lâmina, Aharon Markus desbravou
o caminho, separou a vegetação em troncos, ramos, hastes, fibras e
filamentos, e deu-lhes nomes, como o primeiro homem no paraíso, e
juro-lhe, Herr Neigel, não sei o que é que ele fez para não perder a
razão! O rosto, que fora sempre agradável e doce, como o de um bebé
sereno, envelheceu imenso! Ao princípio, escureceu, como o fundo de
um tacho, mas depois voltou a ficar brilhante, e percebemos o que
tinha acontecido: cada experiência, cada imersão na psique deixava-lhe
marcas, uma cicatriz, um sinal. Sim, tal é o destino do criador solitário,
que não tem ninguém com quem partilhar o perigo, compreende; tinha
de testar sozinho todas as novas nuances de um sentimento, antes de se



considerar habilitado a registá-lo na sua lista e a atribuir-lhe um
nome.» Markus: «É com grande emoção que registo o seguinte: entre a
“aflição” e o “terror” descobri e classifiquei pelo nome seis outros
matizes de sentimento, mais ou menos intensos, todos
indiscutivelmente primários.» As experiências de Markus não ficaram
por aqui, a sua audácia conduziu-o a um ponto em que já não tinha
outro remédio senão avançar ainda mais na pesquisa. Já não era
possível voltar atrás, nem isso lhe passava pela cabeça. Wasserman:
«Compreendeu que chegara o momento de praticar as experiências
mais profundas e cruéis para si próprio, tão cruéis que ainda hoje, Herr
Neigel, me arrepiam quando penso nelas, sete matizes de repugnância,
porque então começou a dedicar todo o seu tempo aos
acasalamentos…» Aharon Markus começou a cruzar sentimentos até
então considerados completamente estranhos e até opostos uns aos
outros. O homem que, por modéstia, se autointitulava «astrónomo do
sentimento» tentou, por exemplo, acasalar a angústia e a esperança ou
a melancolia e o desejo; procurava assim, aparentemente, implantar,
em cada sentimento desagradável, nocivo ou destrutivo, uma semente
de transcendência e redenção. O híbrido mais fascinante, para
Wasserman, foi o que o farmacêutico concebeu no jardim zoológico de
Otto, uma combinação de prazer maldoso e Sofrimento [v.].
Wasserman: «E agora o nosso Markus trabalhava freneticamente,
como se tivesse o tempo contado… Queria moderar a maldade, atacá-
la, contaminá-la com os micróbios da sabedoria, do sofrimento e da
doçura. Quem poderá compreender a alma de um artista?…» «Hum.»
«Ai, devia tê-lo visto naquele momento, Herr Neigel, temíamos todos
que ele explodisse, Deus nos livre, que se partisse aos bocadinhos,
como esta salamandra a que chamamos camaleão que se põe num
tapete colorido… Como um cantor a tentar cantar a duas vozes ao
mesmo tempo… mas ele safava-se sempre por um triz, e recuperava as
forças como um leão a fim de registar os seus segredos no caderno.
Será possível imaginar o nosso zoo sem Markus? Quem mais poderia
ter dado o Grito [v.]?» 

 
 
Misericórdia 
[V. Compaixão ] 



 
 
Richter 
Jovem judeu praticamente anónimo, que se notabilizou entre os

Artistas [v.] pelo seu contributo para a história do
Obersturmbannführer Neigel. A história de Richter foi contada a
Wasserman durante as horas conturbadas da noite em que Neigel se
suicidou [v. Kazik , a morte de], e nota-se-lhe uma lamentável falta de
tratamento artístico adequado. As circunstâncias que a explicam são as
seguintes: Neigel, assustado e desesperado, anuncia a Wasserman que
tem «uma coisa» para ele, uma coisa que lhe veio ao espírito no
comboio para Berlim, a caminho de casa. O escritor judeu presta
ouvidos. «No comboio», diz Neigel, «pensei nele no comboio. Uma
pessoa nova. Para Otto, para o zoo, o que achas?» «Às suas ordens»,
responde Wasserman. Lá fora, ao longe, ouve-se o assobio melodioso
de Stauke [v.], que anda para lá e para cá à espera de ouvir o tiro dentro
da caserna. Está cada vez mais impaciente, mas não ousa entrar antes
de Neigel dar o tiro. «O que pensas?», pergunta Neigel de novo, num
tom de súplica. «Um jovem, de cerca de vinte anos, e – estás a ouvir?
– extinguiu o sol! Sim, o sol! Dá-me um nome para ele, Herr
Wasserman, um nome judeu bom, e fala um pouco mais alto, de
repente não te consigo ouvir. Como? Richter? Muito bem. Pode ser
Richter. Mas toma nota. Quero que fique apontado. Tem de entrar na
história, e lembra-te de que fui eu que o inventei. Se alguma vez a
contares a alguém, diz-lhe que fui eu que o inventei, está bem? O que é
que estás a dizer? Não te consigo ouvir. Lá está ele a assobiar. O
comboio da noite está a chegar. O que é que ele sabe fazer? “Oh, oh,
oh!!!”, ri Neigel com um riso muito alto e forçado, oh, oh! O que ele
sabe fazer! Toma nota, Scheherazade, toma bem nota de cada palavra:
era de um dos vossos guetos, Łodz´, por exemplo, onde viu coisas.
Houve lá uma Aktion . Sabes o que é uma Aktion , Herr Wasserman?
Uma Aktion é… não interessa. Esquece. Não precisas de saber. É
melhor para ti que continues a viver no teu mundo de lendas, sim,
porque uma Aktion não é uma coisa agradável, nem fácil, é…» E
assobiou entre dentes, talvez para ilustrar o aspeto desagradável de
uma Aktion , ou então para abafar os apitos dos ucranianos na
plataforma. «… E lá viu toda a espécie de coisas, e depois começou a



olhar para o sol, sim! De frente para o sol que viu tudo e não fez nada.
Não se extinguiu nem queimou o mundo inteiro. Olhava de frente para
a luz, foi o que inventei no comboio para Berlim. A ideia surgiu-me
quando saí daqui, e no princípio foi uma experiência difícil, como para
os teus artistas – homens para a direita, mulheres para a esquerda!
Crianças e velhos para o Lazaret, onde vão levar uma injeçãozinha do
nosso doutor Stauke, uma injeção contra a epidemia de tifo que lavra
no Leste – e ele olha de frente para o sol, tem os olhos a arder e a
lacrimejar, as pálpebras inchadas e cheias de pus, mas fez uma
promessa, uma jura – dispam-se! Toda a gente despida! Não tenham
vergonha! Todos vocês têm precisamente o mesmo que o vizinho!
Passados alguns dias, o sol começou a ceder, verdade, no Observatório
Astronómico de Berlim talvez não tenham dado por nada, mas que
importância tem isso? Começou a recuar, e agora – fora! Schnell ! Para
a desinfeção. Estes foram os piores dias de Richter, porque de repente
começou a ter medo – depressa, judeus, despachem-se! – da terrível
iniquidade que era tirar o sol às pessoas, mas como era um verdadeiro
artista continuou a olhar de frente para o sol até ele se extinguir
completamente – os cinquenta primeiros, entrem lá para dentro, para a
câmara! Silêncio! É só desinfeção! E ficou totalmente, completamente
escuro», gemeu Neigel, pestanejando os olhos vermelhos com um
olhar tresloucado e a agitar o braço; perguntou a Wasserman o que é
que ele achava do presente que lhe oferecera para a história.
«Maravilhoso», respondeu o judeu, «agora continua», disse Neigel, e
Wasserman virou uma página do caderno em branco, e preparava-se
para ler, quando ouviu o doutor Fried chamar a atenção de Otto sobre
aquele «presente» – o tal Richter não correspondia, de facto, à ideia
original dos meninos de coração de oiro. Faltava-lhe densidade e, no
fundo, era bastante tosco. Então Wasserman ouviu Otto responder ao
médico calma e resolutamente que aceitava o jovem Richter no seu
jardim por Compaixão [v.]. Porque – Otto: «Mesmo quando ansiamos
pelos maiores e mais puros ideais humanos, Albert, não podemos
nunca, nem por um só instante, deixar de ter compaixão pelo homem,
ainda que seja um só, porque nesse caso não seríamos melhores do que
“eles”, malditos sejam.» 

 
 



Stauke 
Sturmbannführer Siegfried Stauke, nascido em Düsseldorf, e

ajudante de Neigel… De acordo com os pareceres médicos elaborados
depois da guerra, pouco tempo antes do seu suicídio, é possível afirmar
que tinha uma personalidade sádica patológica. Segundo os médicos,
Stauke era um homem muito inteligente, totalmente destituído de
Consciência [v.], e nenhum deles foi capaz de explicar aquilo a que
eles chamaram o seu «impulso suicidário fora do comum»: não foi
encontrada nenhuma explicação científica para o facto de um homem
tão cruel que, durante a sua estada no campo, agiu como um assassino
impiedoso, se transformar pouco tempo depois num caco humano
apavorado. A sequência de acontecimentos que levaram Stauke ao
posto de comandante do campo de extermínio é a seguinte: durante dez
meses foi ajudante de Neigel, e desde o primeiro momento se esforçou
por vir a substituir o «bávaro estúpido», como lhe chamava. Mas tudo
levava a crer que as suas maquinações não resultariam: Neigel cumpria
as suas funções de forma irrepreensível e todos sabiam que o próprio
Reichsführer Himmler o protegia. Esta era a situação até ao mês de
setembro de 1943, quando Neigel alojou Wasserman na sua caserna a
título de «judeu doméstico». Stauke não viu isso com bons olhos e
chegou a dizer a Neigel que os «judeus domésticos não moram na casa
dos patrões», mas Neigel, furioso, mandou-o calar. Em seguida, pouco
a pouco, multiplicaram-se os sinais: logo no princípio, Stauke (que era
considerado um homem culto e instruído devido ao título de doutor)
ficou espantado ao ouvir o seu comandante fazer perguntas pouco
habituais e surpreendentes. Começou com perguntas estranhas sobre
doenças de sangue. Neigel falou de uma tia velha e doente, mas Stauke
viu imediatamente que ele estava a mentir. («As pessoas como ele são
incapazes de mentir bem. As veias da fronte começam logo a inchar.
Só conhecem a verdade. É por isso que são tão chatos», disse Stauke
numa entrevista com um jornalista, em 1946.) Depois, o motorista de
Neigel falou-lhe da viagem misteriosa à região de Borislav, uma
viagem de que Neigel não falara a ninguém. Stauke fez vários
telefonemas e desencantou o oficial que acompanhara Neigel a
Borislav, que lhe contou umas coisas bastante curiosas sobre o seu
comandante. Ficou assim a saber que Neigel se interessava por um
produto arcaico de nome lepek , e que, após a visita, espalhara à sua



volta uns boatos estranhos acerca da prospecção de petróleo, que tinha
a intenção de promover na região do campo, utilizando o trabalho
forçado dos prisioneiros. Stauke franziu as sobrancelhas e pôs-se a
assobiar um trecho da opereta O Barão Cigano . Nesse mesmo dia,
Neigel chamou-o ao escritório e, como quem não quer a coisa, falou-
lhe da migração das raposas e da hibernação dos coelhos, explicando
com um riso forçado: «É para o meu pequeno, para Karl. Começou a
interessar-se por isso.» Logo a seguir produziu-se o incidente
humilhante causado pelo judeu que agarrou na espingarda e desatou a
disparar sobre os guardas do Caminho do Céu, e toda a gente reparou
no comportamento hesitante e mole de Neigel [v. Revolta ]. Stauke
começou a levar mais a sério os boatos que circulavam entre os
guardas ucranianos, sobre as relações estranhas entre Neigel e o judeu,
à noite, depois do trabalho. Dagusa, o guarda ucraniano postado como
sentinela diante da caserna do comandante, contou – sob o efeito de
uma garrafa de schnaps – que se ouviam risos e outros sons – «como
se alguém estivesse a contar uma história a uma criança, se o meu
comandante percebe o que quero dizer». Nessa época, já toda a gente
tinha começado a reparar na degradação de Neigel. A sua aparência
era cada vez mais desleixada, manifestava um mau humor terrível e
tinha ataques de raiva histérica contra os oficiais, infligindo castigos
extremamente severos aos soldados alemães culpados de delitos
insignificantes, em resumo: Stauke começou a abrir os olhos. No dia
em que Neigel partiu para a sua Licença [v.] em Munique chegou ao
campo um enviado especial para falar «com uma discrição total» com
Stauke. Tratava-se do velho Standartenführer da censura, que mostrou
a Stauke as fotocópias de sete cartas que tinham sido enviadas do
campo, e que, sem qualquer dúvida, tinham sido escritas pela mão do
comandante. Stauke leu-as e ia rebentando a rir: quem poderia
imaginar que aquele monte de carne abrigava uma alma de poeta?
Stauke leu a história de um grupo de velhos lunáticos, de corações
desenhados nas árvores, de um homem que tentava atravessar as
fronteiras entre as pessoas e traduzir o seu amor, e de outro que
procurava fazer nascer novos Sentimentos [v.]. Era tudo tão ridículo,
tão absurdo e estúpido que Stauke conseguiu facilmente acalmar o
censor e convencê-lo de que não se tratava do código secreto de um
espião, mas dos gatafunhos infantis de um oficial a quem «o cansaço



dera cabo dos nervos». Stauke pediu que não fossem tomadas
nenhumas medidas contra Neigel, porque isso poderia afetar o estado
de espírito dos soldados do campo que, de qualquer maneira, já estava
bastante em baixo desde que «aquele pobre comandante começara a ter
os seus ataques doentios». Quando o censor se foi embora, Stauke
precipitou-se para a caserna de Neigel e, como esperava, encontrou lá
o judeuzinho a trabalhar no jardim. (Stauke: «A trabalhar? A sabotar,
digamos antes, era o que ele estava a fazer àquela pródiga terra
polaca!») Procurou habilmente obter informações sobre as suas
relações com Neigel, mas o judeu, que não era menos esperto do que
ele, conseguiu esquivar-se às perguntas. Stauke ficou ainda mais
convencido de que entre os dois se estabelecera «um pacto muito
pouco santo» [v. Suspeita ]. Stauke colheu os frutos dos seus esforços
quando irrompeu naquela noite pela caserna no meio da descrição de
Neigel dos desenhos imaginários de Kazik [v. Pintor ]. Descarregou a
arma de Neigel (que não se opôs minimamente) e deixou-lhe duas
balas: uma para ele e outra para o judeu. Depois saiu e esperou fora.
Teve de esperar bastante tempo, de mais para o seu gosto: quase uma
hora inteira até ouvir o tiro. Só um tiro. Era estranho. Empunhou o
revólver e entrou na caserna. O cadáver de Neigel jazia no chão.
Stauke procurou o judeu. Temia que este tivesse disparado sobre
Neigel e que estivesse agora escondido, armado, algures na caserna.
Wasserman entrou no quarto vindo da cozinha e olhou para Neigel
estendido no chão. Stauke aproximou-se e disparou-lhe à queima-
roupa um tiro na cabeça. (Wasserman: «Eu bem desejava que, pelo
menos desta vez, a coisa resultasse. Pois o que é que me restava que
justificasse eu viver? Stauke, o tinhoso!, empunhava a sua pistola de
cano incrustado de madrepérola. Um verdadeiro Tarzan-dândi o nosso
Stauke! Nem sequer pestanejou quando disparou o tiro na minha
cabeça. Não é como o pobre Neigel. Olhou de frente para mim. Senti o
silvo na minha cabeça e de repente lembrei-me que Stauke gostava
muito de música. Tinha uma grafonola no quarto e cantarolava
operetas inteiras de cor. Bah! Não sei o que é que me deu para me
lembrar disto agora. Mas, se me lembrei, é porque ficou gravado no
meu coração.») No mapa militar por detrás da cabeça de Wasserman
ficou um grande buraco. Stauke contemplou-o espantado. Depois
olhou para Wasserman, virou a cabeça dele para um lado e para o outro



com força. Queria ver a ferida. Por fim, disse: «Então sempre é
verdade o que dizem de ti? Hopfler disse que tu não consegues morrer
e todos fizeram pouco dele. Então, é verdade?» Wasserman: «Para
minha grande infelicidade, é realmente verdade.» Stauke riu. Um
sorriso embaraçado. «Bem. Muito bem», disse ele finalmente, «e qual
é o nome desse fenómeno raro?» 

O escritor ia responder, mas de repente lembrou-se de uma coisa que
o silvo lhe murmurara ao atravessar a cabeça. Por um momento, ficou
com os olhos arregalados de surpresa, mas a ordem era mais forte do
que ele e respondeu, como que possuído por um demónio: «Anshel
Wasserman, meu comandante, mas outrora chamavam-me também
Scheherazade.» Stauke franziu as sobrancelhas, e corou:
«Scheheraz…? Mas, que diabo, de onde é que eu conheço o teu nome,
Wasserman?» Wasserman teve uma série de pequenas convulsões
estranhas. Uma guerra a desencadear-se dentro dele. Discutia com
alguém. Protestava. Gritava: «Basta! Já não tenho força! Outra vez,
não! E porquê música? O que é que eu tenho a ver com músi… E onde
é que vou arranjar uma história nova? Mais uma história nova?» Mas,
como o seu adversário invisível era muito mais forte do que ele, o
velho judeu em trajo de cerimónia baixou a cabeça e respondeu sem
alegria: «Rimsky-Korsakov, senhor, foi ele que compôs a linda música
para Scheherazade, mas, se me é permitido gabar-me um pouco, sim,
quer dizer, era eu que redigia as adivinhas musicais para as crianças e
para os jovens na rádio de Berlim… Talvez se lembre? Todas as
quartas-feiras à tarde. Era eu.» Calou-se, apavorado com as palavras
que lhe tinham escapado da boca, e fez sinais ao representante da
Redação para lhe dar a entender que não sabia o que lhe acontecera, e
porque é que dissera aquelas coisas. Mas o representante da Redação
não estava a olhar para ele. Estava a olhar para Stauke, para o
Sturmbannführer Stauke, cujo rosto ficara subitamente muito
vermelho; os olhos faiscaram, respirou mais fundo do que o normal e
encheu os pulmões, em suma: Stauke estava comovido. Mas conseguiu
dominar rapidamente a emoção, e a expressão de desdém voltou a
cobrir-lhe o rosto: «Com que então, adivinhas para crianças? Pode ser
que um dia em que esteja muito chateado, venhas cansar-me com essas
baboseiras. Porque eu também percebo um pouco de música, mas
agora escuta: vais passar a viver comigo. Serás o meu judeu



doméstico. Talvez até o meu jardineiro, Scheherazade! As minhas
petúnias andam muito fanadas nos últimos tempos.» Wasserman, com
a resignação de um vencido e um cansaço infinito: «Terá até rabanetes,
meu comandante.» 

 
 
Documentação 
Sistema que facilita o armazenamento e a identificação de

informações de vária espécie. 
«Não», disse Ayala, «isso não te vai ajudar, é inútil. Toda essa

questão da Enciclopédia não serve para nada. Não consegue explicar
nada. Olha para ela: sabes no que me faz pensar? Numa vala comum.
É o que me lembra. Uma sepultura com os membros espalhados em
todas as direções. Desconjuntados. E não é tudo, Schlomik. É ainda a
documentação de todos os teus crimes contra a humanidade. E já que
foste até aí, espero que compreendas que falhaste, que mesmo numa
enciclopédia inteira não conseguirás abranger nem um dia ou um
segundo sequer da vida de um ser humano. E agora, se queres que eu
te perdoe, se queres tentar salvar-te, se queres tentar apagar e esquecer
este horror, escreve-me outra história. Uma história boa. Uma história
bonita. Sim, sim, eu sei, conheço os teus limites: de ti não espero uma
história feliz. Mas promete-me que, pelo menos, escreverás com
Compaixão [v.], Amor [v.]! Não, não é esse amor! Não é Ver: Amor ,
Schlomik! Ama!» 

 
 
Prece 
Fenómeno religioso universal que consiste em invocar a divindade

em silêncio ou em voz alta. 
Fried fez uma prece às 22h05 da noite, uma hora depois de Otto ter

trazido pela primeira vez Kazik. O menino, então com três anos de
idade, adormeceu imediatamente. Ao que parece, a sua atividade febril
cansara-o. Fried sentou-se ao lado dele no tapete, igualmente
extenuado. Fried: « Mój Boże , meu Deus, já tem três anos. Perdi tanto
tempo até perceber o que estava a acontecer.» E foi assim que
amadureceu no seu espírito a Decisão [v.] de lutar. Era a primeira vez



na sua vida de adulto que decidia combater, uma coisa estranha para o
doutor que, embora à primeira vista parecesse amigo de brigas, na
realidade não o era: Wasserman é testemunha de que ele esperou toda a
vida por um combate decisivo, um combate no qual poderia entregar-
se totalmente e que daria um sentido à sua vida até aí desprovida de
graça. Foi provavelmente por isso que se tornou a vítima fácil e
indiferente de todas as lutas ou confrontos em que se viu envolvido ao
longo da sua vida. Para ele não havia nada por que valesse a pena lutar.
Não havia nada sobre o que pudesse afirmar com certeza, isto é bom
ou isto é mau. Todas as ações e gestos das pessoas lhe pareciam – no
final de contas – insignificantes e sem qualquer importância. Mesmo
quando eram dirigidos contra ele, não encontrava em si raiva bastante
para protestar. Daí que tivesse a reputação de ser uma pessoa arrogante
e hostil a tudo. Sabia que não era verdade, mas compreendeu já tarde
de mais que nunca teria a oportunidade de se vingar dos seus anos
vazios. Deu-se conta disso quando começou a viver com Paula. Foi
então que descobriu, com pavor, que toda a vida vivera uma Biografia
[v.] que não era sequer sua; que era o fruto de um erro persistente de
descuido. Ficou consternado quando compreendeu que, memo no que
dizia respeito à vida, os erros podiam ser tão mesquinhos e
lamentáveis como os de um merceeiro idiota ou negligente.
Consequentemente, quando o menino Kazik lhe foi trazido, e após os
primeiros momentos de hesitação, o doutor soube que chegara o
momento de lutar, a sua última oportunidade. E jurou a si mesmo dar à
criança que dormia a seu lado a melhor vida possível; de ser o melhor
dos pais e o melhor dos amigos para ele; de lhe dar tudo aquilo que a si
próprio fora negado. Otto, que nesse momento estava a dormir na sua
cama, sorriu: « Eu sabia que um dia havias de lutar, Albert.» Markus:
«Este é um momento muito importante para ti, caro Fried, o momento
em que tens de escolher entre a contemplação e a ação, entre a rotina e
a criação.» Fried: «Vou lutar. Vou dar-lhe uma vida cheia de
significado [v. Vida , o sentido da]. Poucas pessoas terão tido uma vida
como a dele num tempo mais longo do que o seu!» Mal acabou de
dizer estas palavras, todos os Artistas [v.], em todos os cantos do
jardim zoológico, ouviram o Grito [v.], preso no seu labirinto de lata,
amplificar-se durante um longo e inesquecível momento, e tornar-se
depois um uivo, curto e cortante. Wasserman: «Talvez fosse o choque,



ou a compaixão, ou ainda a explosão de um riso grotesco e vingativo,
quem sabe?» Mas Otto, na sua cama, murmurou: «Ouviste, Albert? É
o teu grito. Acabaste de nascer agora.» Fried: «O pequeno Kazik
estava deitado de costas, com os cabelos claros levemente espetados,
tão doces e tão claros, e o rosto, ai!, havia tanta curiosidade e coragem
no rosto, e eu rezei para conseguir apenas aguentar aquela noite e o dia
seguinte.» Olhou para a criança com compaixão, na qual já havia
também amor, e a terra árida do seu velho rosto foi lavrada por lâminas
de dor e prazer e mais uma vez, como sempre, independentemente da
sua vontade, das suas decisões e de tudo o que sabia sobre este mundo
e as pessoas e a vida que não era uma vida, brotaram de novo os
botões viçosos da esperança. Rezou. Markus: «Para ser capaz de
conservar intacta no rosto da criança a vontade de viver, a maravilhosa
segurança daquele serzinho, deitado de costas, confiante e crente em
tudo.» Fried: «Não o envenenar com todo este ódio que existe em
mim.» Markus: «Com tudo o que já sei.» Otto: «Para ele se manter
viril, corajoso e confiante.» Fried: «E não se parecer comigo, por
favor. Que seja como Paula.» Wasserman ergueu os olhos para Neigel
e disse: «Nós todos rezámos para ele terminar a sua vida sem saber o
que é a guerra. Compreende, Herr Neigel? Pedimos tão pouco: que um
homem possa viver neste mundo toda a sua vida, do nascimento à
morte, sem saber o que é a guerra.» 

 
Julho de 1983 – Dezembro de 1984 

23 As entradas seguem a ordem do alfabeto hebraico. ( N. da T. ) 

24 De acordo com o valor numérico das letras lamed e vav do alfabeto hebraico, significa
literalmente trinta e seis, forma como são designados os Trinta e Seis Justos, que, segundo a tradição,
vivem clandestinamente no mundo em cada geração e justificam a sua existência. ( N. da T. ) 

25 Cortinado da Arca Sagrada da Sinagoga. ( N. da T. ) 

26 Candelabro de oito braços, símbolo da festa de Hanucá. ( N. da T. ) 

27 Israel ben Eliezer Baal Shem Tov, fundador do movimento místico hassídico, no século XVIII,
nasceu na Podólia, Cárpatos. Baal Shem Tov significa literalmente «mestre do bom Nome». ( N. da
T. ) 

28 Noção cabalística que designa o aspeto feminino da presença divina. ( N. da T. ) 



29 Mulher de Sunam que aí acolheu o profeta Eliseu. ( N. da T. ) 

30 De acordo com o calendário lunar judaico. ( N. da T. ) 

31 Cerimónia de passagem à idade adulta dos jovens do sexo masculino que atingem a idade de 13
anos, a partir da qual estão aptos a participar nos deveres religiosos da comunidade. ( N. da T. ) 

32 Miriam Hebraea, século I a.C., alquimista judia, inventora do forno para derreter corpos sólidos e
separar os vários elementos. O método de aquecimento conhecido por banho-maria tem o nome dela.
( N. da T. ) 
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Alter kop – (iídiche) literalmente, «cabeça de velho», e, por extensão,
inteligente. 
A-shokl – (iídiche) exclamação de incentivo. Pode traduzir-se por
«mais um pequeno esforço!». 
Aza yor oïf mir – (iídiche) jura que significa literalmente «tomara que
eu tivesse um ano assim!», ou «tomara eu!». 
 
Balebos – (iídiche) proprietário, dono de casa. 
Balebuste – (iídiche) boa dona de casa. 
Benkale – (iídiche) banquinho. 
Boże mój – (polaco) «Meu Deus!». 
Boże świȩty – (polaco) «Santo Deus!». 
Bubale – (iídiche) bonequinha. 
 
Chelm – cidade da Polónia, cujos habitantes eram considerados pobres
de espírito. 
Cholera – (polaco) literalmente, a doença cólera. Insulto. 
(A) schvartz yor oïf ir – (iídiche) praga que significa literalmente «que
tenha um ano negro!». 
 
Dibuk – (hebraico) termo que designa a encarnação de um espírito
maligno, ou de um defunto mau, no corpo de uma pessoa viva. Esta



crença parece estar ligada à teoria cabalística da transmigração das
almas. 
Do jasnej cholery – (polaco) Insulto. Pode traduzir-se por «raios te
partam!». 
 
(A) feig – (iídiche) uma figa. 
(A) fertl of – (iídiche) um quarto de frango. 
 
Galiciano – Da região da Galícia, atualmente parte da Polónia. Antes
da Segunda Guerra Mundial era um centro importante do movimento
judaico-hassídico. 
Gatkes – (iídiche) ceroulas. 
Goy, goyim – (hebraico) não judeu, gentio. 
 
Hendle – (iídiche) tique, mania. 
 
In dreierd – (iídiche) literalmente, «na terra»; maldição: «que estejas
enterrado!»; também se pode traduzir por «que se lixe». 
Ingale – (iídiche) filhinho. 
 
Kadish – (hebraico) oração pelos mortos na tradição judaica. 
Krekhtz / Krekhtzim /Krekhtzen – (iídiche) suspiro(s) ai(s). 
 
Lulav – (hebraico) ramo de palmeira que se usa em Sucot, a Festa das
Cabanas. 
 
Me darf pishen – (iídiche) «é preciso urinar». 
(A) mekhaie – (iídiche) uma maravilha. 
Meshuguene – (iídiche) maluco. 
Mir zol zein far deine beindelekh – (iídiche) rogo que significa,
literalmente: que a má sorte caia sobre mim, mas tem piedade dos
ossinhos dele!». 
Mishpuha – (iídiche) família. 
 
(A) Nakhtiger tog – (iídiche) literalmente, «o dia de ontem»; usa-se
para exprimir descrença, como em «uma ova!», «nem pensar nisso!»,
etc… 



Nebekh – (iídiche) coitado. 
Niedołȩga – (polaco) um inútil, um zé-ninguém. 
Nu – (iídiche) interjeição muito usada em iídiche e em hebraico, que se
poderá traduzir por «então», «vá lá». 
 
Oi vei – (iídiche) «ai» / «ai, meu Deus…». 
Oi, zol ikh azoi habn koiekh tzu lebn – (iídiche) «ai, tomara eu ter
forças para viver!». 
Oif alé puste felder, oif alé viste velder – (iídiche) praga que significa,
literalmente: «que a desgraça caia sobre os campos áridos e as florestas
desertas». 
Oif tzelukhes – (iídiche) de propósito, por pirraça. 
Oikh mir a haver – (iídiche) «olha o grande amigo!». 
Oikh mir a politikaker – (iídiche) «olha o político de merda!». 
 
Parszywy zydzie – (polaco) insulto, «maldito judeu!». 
Pickholz – (iídiche) simples de espírito; maluco. 
Poziomki – (polaco) morangos silvestres. 
Psiakrew – (polaco) literalmente, «sangue de cão», insulto muito
forte. 
 
Quipá – (hebraico) solidéu. 
 
Rebele – (iídiche) diminutivo de rebe , rabino. 
Roguelech – (iídiche) espécie de croissant pequenino. 
 
Schmates – (iídiche) trapos. 
Schnorkel – (iídiche) tubo respiratório. 
Schreklich – (iídiche) terrível. 
Schvartzé – (iídiche) preto. 
Shlimazel – (iídiche) pobre diabo, desgraçado, alma penada, azarado. 
Shmaltz – (iídiche) gordura; lamechas, pinga-amor. 
Shofar – (hebraicdo) trombeta feita de chifre de carneiro que se toca
durante as festas de Rosh Hashan e Kipur. 
Shoin – (iídiche) já. 
Shtetl – (iídiche) aldeia judaica do Leste da Europa. 
Shtil – (iídiche) silêncio, quieto. 



Shtraïmel – (iídiche) chapéu guarnecido de caudas de raposa usado
pelos judeus religiosos. 
Smitchike – (iídiche) pilinha. 
Strudel – (iídiche) torta de maçã. 
 
Tamuz – (hebraico) décimo mês do calendário lunar judaico que, no
calendário cristão, corresponde aos meses de junho e julho. 
Tefilin – filactérios. 
Tfu – (polaco) exclamação de desprezo, imitativa de ação de cuspir,
ou, quando repetido, pode traduzir-se por «o diabo seja cego, surdo e
mudo». 
Tsutsik – (hebraico) criança, fedelho. 
 
Vei iz mir – (iídiche) «pobre de mim!». 
 
Wos far a mieskeit – (iídiche) «que coisa feia!». 
 
Jagodi – (polaco) espécie de amoras. 
(A) yikhes – (iídiche) uma personalidade. 
 
Zaniedbany – (polaco) desmazelado. 
Zer shein – (iídiche) muito bonito. 
Zol er zein guezunt und stark – (iídiche) «que se conserve saudável e
forte!». 
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