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O PERSONAgEM MAiS iNESQuECÍVEL 
QuE Já CONhECi 

Ela es ta va tão pro fun da men te en tra nha da em mi nha cons-
ci ên cia que, no pri mei ro ano na es co la, eu ti nha a im pres são de 
que to das as pro fes so ras eram mi nha mãe dis far ça da. As sim 
que to ca va o si nal ao fim das au las, eu vol ta va cor ren do para 
casa, na es pe ran ça de che gar ao apar ta men to em que mo rá va-
mos an tes que ela ti ves se tem po de se trans for mar. in va ri a vel-
men te ela já es ta va na co zi nha quan do eu che ga va, pre pa ran do 
lei te com bis coi tos para mim. No en tan to, em vez de me li vrar 
des sas ilu sõ es, essa pro e za só fa zia cres cer mi nha ad mi ra ção 
pe los po de res de la. Além do mais, era sem pre um alí vio não 
sur pre en dê-la en tre uma e ou tra trans for ma ção — mu i to em-
bo ra eu ja mais dei xas se de ten tar; eu sa bia que meu pai e mi nha 
irmã nem fa zi am ideia da na tu re za real de mi nha mãe, e o peso 
da trai ção que, ima gi na va eu, re cai ria so bre meus om bros se 
al gu ma vez a pe gas se des pre ve ni da se ria de mais para mim, aos 
cin co anos de ida de. Creio que eu che ga va a te mer a pos si bi li-
da de de ser eli mi na do caso a fla gras se ao en trar vo an do pela 
ja ne la do quar to, vin do da es co la, ou en tão sur gin do pou co a 
pou co, um mem bro de ca da vez, emer gin do do es ta do de in vi-
si bi li da de, com aven tal e tu do.

Cla ro que, quan do ela pe dia que lhe con tas se como ti nha 
sido meu dia no jar dim de in fân cia, eu obe de cia sem he si ta ção. 
Não ti nha a menor pre ten são de com pre en der to das as im pli ca-
çõ es de seu dom de ubi qui da de, mas que ele ser via para des co-
brir que es pé cie de me ni no eu era em sua au sên cia — dis so não 
ha via dú vi da. uma con se quên cia des sa fan ta sia, que so bre vi veu 
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(des sa for ma es pe cí fi ca) até a pri mei ra sé rie, foi que, jul gan do 
não ter al ter na ti va, me tor nei um me ni no ho nes to.

Ah, e bri lhan te, ali ás. A res pei to de mi nha irmã mais ve lha, 
uma me ni na gor da, de tez ama re len ta, mi nha mãe cos tu ma va 
di zer (mes mo na pre sen ça da pró pria han nah, é cla ro: tam bém 
mi nha mãe ado ta va a ho nes ti da de como po lí ti ca): “A me ni na 
está lon ge de ser um gê nio, mas a gen te não pede o im pos sí vel. 
Que Deus a aben çoe, ela é es for ça da, dá tudo o que pode, e as-
sim o que ela con se guir está mais do que bom”. De mim, que 
her da ra dela o na riz egíp cio afi la do e a boca in te li gen te que 
ja mais se ca la va, de mim ela di zia, com sua mo de ra ção ca rac te-
rís ti ca: “Esse bon ditt?* Esse não pre ci sa nem abrir o li vro — é 
dez em tudo. É o Al bert Eins tein Se gun do!”.

E como meu pai en ca ra va tudo isso? Ele be bia — cla ro 
que não uís que, como fa ria um gói, e sim Nu jol e lei te de mag-
né sia, e mas ti ga va pas ti lhas la xan tes; e co mia All-Bran de ma-
nhã à noi te; e con su mia qui los e qui los de fru tas se cas. So fria 
— e como! — de pri são de ven tre. A ubi qui da de de mi nha mãe 
e a pri são de ven tre de meu pai, mi nha mãe vo an do pela ja ne-
la do quar to aden tro, meu pai len do o jor nal da tar de com um 
su po si tó rio en fi a do lá na que le lu gar... São es sas, dou tor, as 
pri mei ras im pres sõ es que guar do de meus pais, de seus atri-
bu tos e se gre dos. Ele pre pa ra va chá de fo lha de sena seca 
numa pa ne la, e a isso, jun to com o su po si tó rio que se der re tia 
in vi sí vel em seu reto, se re su mia toda a bru xa ria dele: fer via 
aque las fo lhas ver des chei as de ner vu ras, me xia com uma co-
lher o lí qui do fe do ren to, co a va cu i da do sa men te e por fim in-
ge ria a be be ra gem, na ten ta ti va de des blo quear o or ga nis mo, 
com uma ex pres são de can sa ço e so fri men to no ros to. E en-
tão, de bru ça do em si lên cio so bre o copo va zio, aguar da va o 
mi la gre... Quan do era bem pe que no, às ve zes eu fi ca va sen ta-

* As no tas de tradução, re fe ren tes so bre tu do a ter mos em iídiche e no mes 
pou co fa mi li a res ao lei tor bra si lei ro, estão no fi nal des te vo lu me, num glos sá rio 
or ga ni za do em or dem al fa bé ti ca. (N. E.)
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do a seu lado na co zi nha, es pe ran do tam bém. Mas o mi la gre 
nun ca acon te cia, pelo me nos não do modo como ima gi ná va-
mos e re zá va mos para que acon te ces se — a sus pen são da que la 
pena, a li ber ta ção fi nal da que la pra ga. Lem bro que, quan do 
deu no rá dio a no tí cia da ex plo são da pri mei ra bom ba atô mi ca, 
ele dis se em voz alta: “Quem sabe is so não re sol via meu pro-
ble ma”. Mas, para aque le ho mem, toda e qual quer ca tar se era 
inú til: suas kis hkas vi vi am com pri mi das pela mão de fer ro da 
in dig na ção e da frus tra ção. En tre ou tros in for tú ni os seus, eu 
era o fa vo ri to de sua mu lher.

Para com pli car ain da mais as coi sas, ele me ado ra va. Tam-
bém ele via em mim a opor tu ni da de de que a fa mí lia se tor nas-
se “tão boa quan to qual quer ou tra”, de que con quis tas se hon ra 
e res pei to — se bem que, quan do eu era pe que no, toda vez que 
ele fa la va so bre as es pe ran ças que de po si ta va em mim, pra ti ca-
men te só se ex pri mis se em ter mos de di nhei ro. “Não seja bur-
ro como seu pai, não”, ele gra ce ja va, com o me ni no no colo, 
“não case por be le za, não case por amor — case por di nhei ro.” 
Não, não, ele não gos ta va nem um pou co de ser en ca ra do com 
des pre zo. Tra ba lha va fei to um ca me lo — para um fu tu ro que 
es ta va des ti na do a ja mais atin gir. Nin guém ja mais lhe pro por-
ci o nou a sa tis fa ção que ele de se ja va, que es ti ves se à al tu ra do 
que ele lhes dera — nem mi nha mãe, nem eu, nem mes mo mi-
nha ir mã, que o ado ra, e cujo ma ri do ele até hoje con si de ra um 
co mu nis ta (em bo ra te nha se tor na do só cio de uma lu cra ti va 
fá bri ca de re fri ge ran tes e seja pro pri e tá rio da casa em que mo-
ra, em west Oran ge). E por cer to nem aque la bi li o ná ria em-
pre sa (ou “ins ti tu i ção”, o ter mo pre fe ri do den tro da pró pria 
em pre sa) pro tes tan te que o ex plo ra va até não po der mais. “A 
ins ti tu i ção Fi nan cei ra Mais Be né vo la dos Es ta dos uni dos”, 
meu pai pro cla mou, ain da lem bro, quan do me le vou pela pri-
mei ra vez para co nhe cer o qua dri lá te ro exí guo de mesa e ca dei-
ra que ele ocu pa va nos am plos es cri tó ri os da Bos ton & Nor th-
e as tern Life. Sim, di an te do fi lho se re fe ria com or gu lho à 
“Com pa nhia”; não fa ria sen ti do se hu mi lhar fa lan do mal dela 
em pú bli co — afi nal de con tas, ela pa ga ra seu sa lá rio du ran te a 
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De pres são; dava pa pel tim bra do com o nome dele im pres so 
abai xo do de se nho que re pre sen ta va o May flo wer, a in síg nia da 
em pre sa (e, por ex ten são, dele, ha ha); e to dos os anos, na pri-
ma ve ra, num re quin te de be ne vo lên cia, a em pre sa pre sen te a va 
a ele e mi nha mãe com um fim de se ma na gra tu i to em Atlan tic 
City, num ho tel chi quér ri mo de góis, onde ele (jun to com to-
dos os ou tros agen tes de se gu ros atu an tes nos es ta dos da re-
gião do Meio Atlân ti co que ha vi am ul tra pas sa do a ex pec ta ti va 
mé dia de ven das da que le ano) se sen tia in ti mi da do pelo re cep-
ci o nis ta, pelo gar çom e pelo men  sa gei ro, para não fa lar nos 
per ple xos hós pe des pa gan tes.

Além dis so, meu pai acre di ta va pi a men te no que ven dia, o 
que era ou tra fon te de an gús tia e lhe con su mia as ener gias 
ain da mais. Não es ta va ape nas sal van do a pró pria alma quan-
do ves tia o pa le tó e pu nha o cha péu após o al mo ço e saía para 
re to mar o tra ba lho — não, es ta va tam bém ten tan do sal var 
al gum po bre-di a bo cuja apó li ce de se gu ro es ta va pres tes a 
ven cer, o que po ria em ris co a se gu ran ça de sua fa mí lia “se 
acon te cer al gu ma coi sa”. “Alex”, ele cos tu ma va me ex pli car, “a 
gen te tem que ter uma rede de pro te ção. A gen te não pode 
dei xar a mu lher e o fi lho na cor da bam ba, sem uma rede de 
pro te ção em bai xo!” Mas se, para mim, o que ele di zia fa zia 
sen ti do, era até co mo ven te, essa his tó ria da rede de pro te ção, 
ao que pa re cia, nem sem pre era bem re ce bi da pe los po lo ne ses 
bron cos, ir lan de ses tru cu len tos e ne gros anal fa be tos que mo-
ra vam nos bair ros po bres on de ele era obri ga do a fa zer suas 
ron das em nome d’A ins ti tu i ção Fi nan cei ra Mais Be né vo la 
dos Es ta dos uni dos.

Lá nos cor ti ços, as pes so as riam de meu pai. Não lhe da vam 
aten ção. Quan do ele to ca va a cam pai nha, jo ga vam la tas va zi as 
na por ta e gri ta vam: “Vai em bo ra, tem nin guém em casa não”. 
Man da vam o ca chor ro cra var os den tes na bun da da que le ju deu 
in sis ten te. E no en tan to, ano após ano, ele acu mu la va pla cas, 
di plo mas e me da lhas com que a Com pa nhia re co nhe cia seu ta-
len to de ven de dor, numa quan ti da de tal que che ga vam a co brir 
toda uma pa re de do lon go cor re dor sem ja ne las em que os pra-
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tos que usá va mos na Pás coa eram guar da dos em cai xo tes e nos-
sos ta pe tes “ori en tais”, em bru lha dos em pa pel al ca tro a do, como 
mú mi as, pas sa vam todo o ve rão. Se meu pai era ca paz de ar ran-
car lei te das pe dras, quem sabe a Com pa nhia não ha ve ria de 
com pen sá-lo com um mi la gre de igual qui la te? Quem sabe “o 
Pre si den te”, lá n’“A Sede”, não fi ca ria sa ben do de suas pro e zas e 
o pro mo ve ria, da noi te para o dia, de agen te, com sa lá rio anu al 
de cin co mil dó la res, para ge ren te re gio nal, ga nhan do quin ze? 
Entretan to, ele fi ca va onde sem pre es ti ve ra. Quem mais con se-
gui ria ar ran car tan tos fru tos de uma ter ra tão es té ril? Além 
dis so, ne nhum ju deu ja mais fora pro mo vi do a ge ren te re gio nal 
em toda a his tó ria da Bos ton & Nor the as tern (“Não É Bem Da 
Nos sa Clas se, Meu Caro”, como se di zia a bor do do May flo wer), 
e meu pai, que só ti nha o se cun dá rio com ple to, não era exa ta-
men te o ho mem per fei to para se tor nar o Jac kie Ro bin son do 
mer ca do de se gu ros.

ha via um re tra to de N. Eve rett Lin da bury, o pre si den te da 
Bos ton & Nor the as tern, na pa re de de nos so cor re dor. Meu pai 
ga nha ra aque la fo to gra fia emol du ra da ao com ple tar um mi lhão 
de dó la res em apó li ces ven di das — ou te ria sido dez mi lhõ es? 
“O se nhor Lin da bury”, “A Sede”... Quan do meu pai pro nun ci a-
va es sas pa la vras, para mim era como se es ti ves se se re fe rin do a 
Ro o se velt na Casa Bran ca em was hing ton... e ao mes mo tem po 
co mo ele odi a va toda aque la gen te, prin ci pal men te Lin da bury, 
com seu ca be lo lou ro como o mi lho, seu in glês im pe cá vel da 
Nova in gla ter ra, os fi lhos es tu dan do em har vard e as fi lhas em 
co lé gios su í ços, ah, toda aque la gen te lá em Mas sa chu setts, 
aque les shkot zim ca çan do ra po sas! Jo gan do polo! (ouvi-o gri tan-
do es sas coi sas uma noi te, atra vés da por ta do quar to do ca sal) 
— e des se modo im pe din do, o se nhor en ten de, que meu pai se 
tor nas se um he rói para a mu lher e os fi lhos. Que rai va! Que 
fú ria! E não ti nha em que des car re gar tudo aqui lo — só nele 
mes mo. “Por que é que meu in tes ti no não fun ci o na — es tou 
cheio de amei xa até o cu! Por que é que eu te nho tan ta dor de 
ca be ça! Cadê meus ócu los! Quem pe gou o meu cha péu!”

Era as sim, com essa fe ro ci da de au to des tru ti va com que tan-
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tos ho mens ju deus de sua ge ra ção se ma ta vam por suas fa mí li as, 
que meu pai se ma ta va por mi nha mãe, mi nha irmã han nah e, 
aci ma de tudo, por mim. Se ele vi via pri si o nei ro, eu ha ve ria de 
voar: era esse seu so nho. O meu era o co ro lá rio do dele: ao me 
li ber tar, eu o li ber ta ria — da ig no rân cia, da ex plo ra ção, do ano-
ni ma to. Até hoje, em mi nha ima gi na ção meu des ti no per ma ne-
ce atre la do ao dele, e vol ta e meia, ao de pa rar com uma pas sa-
gem num li vro que me im pres si o na pelo que há nela de ló gi co 
ou sá bio, na mes ma hora, sem que rer, pen so: “Ah, se ele pu des-
se ler isto. É! Ler e com pre en der...!”. Até hoje te nho es sas es pe-
ran ças, te nho es ses an sei os, como o se nhor vê, aos trin ta e três 
anos de ida de... Nos meus tem pos de ca lou ro na fa cul da de, 
quan do eu era ain da mais do que hoje o fi lho que ten ta va fa zer 
o pai com pre en der — na que le tem po em que, para mim, era 
uma ques tão de vida ou mor te ele com pre en der —, lem bro que 
uma vez ar ran quei o for mu lá rio de as si na tu ra de uma re vis ta 
in te lec tu al que eu pró prio aca ba ra de des co brir na bi bli o te ca da 
fa cul da de, pre en chi com o nome de meu pai e nos so en de re ço 
e o co lo quei no cor reio ano ni ma men te. Mas quan do, nos fe ri a-
dos de Na tal, fui, em bur ra do, vi si tar e cri ti car mi nha fa mí lia, 
não en con trei ne nhum exem plar da Par ti san Re vi ew. Lá es ta-
vam Col li er’s, Hygeia, Look, mas onde es ta ria a Par ti san Re vi ew? 
Cer ta men te ele tinha jo ga do fora a re vis ta sem nem se quer 
abrir — pen sei, ar ro gan te e in con so lá vel —, sem ler, sem lhe 
dar im por tân cia, esse meu pai schmuck, idi o ta, fi lis teu!

Lem bro — para re cu ar ain da mais nes sa mi nha his tó ria de 
de si lu são —, lem bro uma ma nhã de do min go em que lan cei 
uma bola de bei se bol em di re ção a meu pai e de pois fi quei 
aguar dan do em vão que ele a re ba tes se bem alto, mu i to aci ma 
de mi nha ca be ça. Es tou com oito anos, aca bo de ga nhar de 
ani ver sá rio mi nha pri mei ra luva e bola de bei se bol, bem como 
um taco pro fis si o nal que mal con si go le van tar di rei to. Meu pai 
está na rua des de cedo, de cha péu, pa le tó, gra va ta-bor bo le ta e 
sa pa tos pre tos, le van do de bai xo do bra ço o li vro ne gro e vo lu-
mo so em que está ano ta do quem deve quan to ao sr. Lin da bury. 
Ele vai ao bair ro dos ne gros toda ma nhã de do min go, por que, 
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ele me ex pli ca, é a hora mais opor tu na para pe gar des pre ve ni-
dos os que não es tão mu i to dis pos tos a en tre gar os mí se ros dez 
ou quin ze cen ta vos ne ces sá ri os para man ter em dia o pa ga men-
to do prê mio. Meu pai vai às ruas onde os ma ri dos fi cam sen-
ta dos pe gan do sol e ten ta ar ran car de les al gu mas mo e das an tes 
que se em bri a guem com vi nho; sai na dis pa ra da dos be cos para 
sur pre en der as ar ru ma dei ras ca ro las que pas sam os dias úteis 
tra ba lhan do em ca sas alhei as e que dele se es con dem nas noi tes 
dos dias de se ma na, na hora em que es tão vol tan do da igre ja 
para casa. “ih”, al guém ex cla ma, “olha lá o moço dos se gu ros!”, 
e até mes mo as cri an ças fo gem cor ren do — as cri an ças, diz ele, 
in dig na do, ago ra me di gam vo cês como é que es ses cri ou los 
vão me lho rar de vida des se jei to? Como é que eles vão pro gre-
dir se não com pre en dem nem mes mo a im por tân cia do se gu ro 
de vida? Será que eles es tão ca gan do com ple ta men te para os 
en tes que ri dos que vão dei xar no mun do? Por que “eles vai tudo 
mor rer”, sim — “ah”, ex cla ma, ir ri ta do, “vai tudo mor rer mor-
ri di nho, sim si nhô!”, ago ra me di gam, que es pé cie de ho mem é 
ca paz de dei xar os fi lhos na cor da bam ba, sem uma rede de 
pro te ção de cen te!

Es ta mos no cam po gran de de ter ra ba ti da nos fun dos da 
mi nha es co la. Meu pai põe no chão o li vro de re gis tro e vai até 
a base prin ci pal, de pa le tó e cha péu de fel tro mar rom. usa ócu-
los de ar ma ção me tá li ca qua dra da, e o ca be lo (tal como o meu 
ago ra) é um ma ta gal com a cor e a tex tu ra de pa lha de aço; e 
aque les den tes que pas sam a noi te in tei ra den tro de um copo no 
ba nhei ro, sor rin do para a pri va da, ago ra sor ri em para mim, o 
amor da vida dele, san gue do seu san gue, o me ni ni nho que es-
ta rá sem pre am pa ra do por uma rede de pro te ção. “Va mos lá, 
cam pe ão”, diz ele, e se gu ra meu novo taco pro fis si o nal mais ou 
me nos no meio — e, para meu es pan to, com a mão es quer da no 
lu gar on de de ve ria es tar a di rei ta. De re pen te uma tris te za 
enor me me do mi na: te nho von ta de de lhe di zer: Ei, suas mãos 
es tão er ra das, mas não con si go, com medo de co me çar a cho rar 
— ou en tão de fa zer meu pai cho rar! “Va mos lá, cam pe ão, man-
da essa bo la”, ele gri ta, e eu tam bém — e as sim des cu bro que, 
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além de to das as ou tras coi sas que es tou co me çan do a ima gi nar 
a res pei to de meu pai, ele tam bém está lon ge de ser um se gun-
do “King Kong” Char lie Kel ler.

Bela rede de pro te ção.

Era mi nha mãe que era ca paz de fa zer qual quer coi sa; ela 
pró pria ti nha de re co nhe cer que tal vez fos se mes mo boa de-
mais. E como um me ni no com a mi nha in te li gên cia, com meus 
po de res de ob ser va ção, po de ria du vi dar des sa ava li a ção? Ela 
sa bia fa zer, por exem plo, ge la ti na com fa ti as de pês se go sus pen-
sas den tro, pês se gos que sim ples men te flu tu a vam, de sa fi an do a 
lei da gra vi da de. Ela sa bia fa zer um bolo com gos to de ba na na. 
Cho ran do, so fren do, ra la va raiz-for te em vez de com prar pron-
ta na loja. Vi gia va o açou guei ro “como um ga vi ão”, para usar 
suas pró pri as pa la vras, para que ele não dei xas se de pas sar no 
mo e dor kos her a car ne que ela com pra va. Te le fo na va para to das 
as mu lhe res do pré dio que ti nham pen du ra do rou pa na cor da 
dos fun dos — até mes mo para a gói di vor ci a da do an dar de ci-
ma, num dia em que es ta va par ti cu lar men te mag nâ ni ma — di-
zen do que era para ir cor ren do pe gar a rou pa, que uma gota de 
chu va ti nha aca ba do de cair na nos sa vi dra ça. Que ra dar, aque-
la mu lher! E isso an tes mes mo de in ven ta rem o ra dar! A ener gia 
que ha via nela! O per fec ci o nis mo! Exa mi na va to das as mi nhas 
con tas para ver se não ha via ne nhum erro; mi nhas mei as, à pro-
cu ra de fu ros; mi nhas unhas, meu pes co ço, to das as do bras de 
meu cor po, à pro cu ra de su jei ra. Che ga mes mo a dra gar os re-
can tos mais ina ces sí veis de meus ou vi dos der ra man do água 
oxi ge na da ge la da den tro de les. O lí qui do fer vi lha fei to re fri ge-
ran te, e traz à tona, aos pe da ços, de pó si tos ocul tos de cera ama-
re la, a qual, se gun do ela, pode da ni fi car a au di ção. um pro ce-
di men to te ra pêu ti co des se tipo (ain da que pseu do ci en tí fi co) 
le va tem po, é cla ro; exi ge em pe nho, sem dú vi da — mas quan do 
es tão em jo go a saú de e a lim pe za, os mi cró bi os e as se cre çõ es 
cor pó re as, ela não mede es for ços para que os ou tros não se jam 
pre ju di ca dos. Acen de ve las para os mor tos — os ou tros sem pre 
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es que cem, ela se lem bra re li gio sa men te, sem pre ci sar de nenhu-
ma ano  ta ção no ca len dá rio. A de vo ção está em seu san gue. Pelo 
vis to mi nha mãe é a úni ca, se gun do ela pró pria, que quan do vai 
ao ce mi té rio tem “o bom sen so”, “o mí ni mo de res pei to”, de ar-
ran car o ca pim que bro tou nas se pul tu ras de nos sos pa ren tes. 
Quan do che ga o pri mei ro dia de sol da pri ma ve ra, ela já pro te-
geu com naf ta li na tudo o que há de lã na nos sa casa, já en ro lou 
e amar rou os ta pe tes e os ar ras tou até a sala de tro féus de meu 
pai. Ela ja mais pas sa ver go nha com a casa: um des co nhe ci do 
po  de en trar a qual quer mo men to e abrir qual quer ar má rio, 
qual quer ga ve ta, que não há de en con trar nada ca paz de en ver-
go nhá-la. Se ria pos sí vel até co mer di re to no chão do ba nhei ro 
de la, se al gum dia isso fos se ne ces sá rio. Quan do per de uma 
par ti da de majongue, ela acei ta a der ro ta com es pí ri to es por-
tivo,  e-não-como-cer tas-pes so as-que-ela-po dia-até-dar-os-
-nomes-de las-só-que-não-quer-nem-mes mo-a-Tilly-hochman-
é -uma-coi sa-mes qui nha-de mais-de-se-co men tar-me lhor-mudar-
-de-as sun to. Ela cos tu ra, faz tri cô, sabe cer zir — pas sa rou pa 
me lhor até do que a schvart ze, para a qual, de to das as ami gas 
que di vi dem a pro pri e da de des sa pre ta ve lha sor ri den te e in fan-
til, só ela é boa. “Eu sou a úni ca que é boa pra ela. Só eu dou a 
ela uma la ta in tei ra de atum no al mo ço, e não é dreck não, se-
nhor, é da mar ca Chic ken of the Sea, Alex. Me des cul pa, mas 
não sei ser mi se rá vel. Me des cul pa, mas não sei vi ver as sim, 
mes mo que eu me dê mal. A Es ther was ser berg dei xa vin te e 
cin co cen ta vos em mo e das de cin co es pa lha das pela casa cada 
vez que a Do rothy vai lá, e de pois con ta tudo para ver se não 
fal ta ne nhu ma. Po de ser que eu seja boa de mais”, ela co chi cha 
para mim, en quan to der ra ma água es cal dan te no pra to em que 
a fa xi nei ra aca  ba de al mo çar, so zi nha como uma le pro sa, “mas 
eu não sou ca paz de fa zer uma coi sa des sas.” uma vez Do rothy 
en trou na co zi nha quan do mi nha mãe ain da es ta va com a mão 
na tor nei ra de água quen te, des pe jan do tor ren tes so bre os ta lhe-
res que ha vi am tido con ta to com os lá bi os gros sos e ró se os da 
schvart ze. “Ah, você sabe como é di fí cil des gru dar mai o ne se dos 
ta lhe res hoje em dia, Do rothy”, diz mi nha mãe, de lín gua sem-
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pre ágil — e as sim, ela me ex pli ca de pois, por sa ber pen sar rá-
pi do, não ma go ou a mu lher de cor.

Quan do me com por to mal, sou tran ca do do lado de fora do 
apar ta men to. Fico es mur ran do a por ta sem pa rar, até ju rar que 
vou me cor ri gir. Mas o que foi que eu fiz? En gra xo meus sa pa-
tos numa fo lha do jor nal da vés pe ra cu i da do sa men te es ten di da 
no chão de li nó leo; de pois ja mais es que ço de dei xar bem tam-
pa da a lata de gra xa e guar dar di rei ti nho todo o equi pa men to 
no lu gar cer to. Sem pre aper to o tubo de pas ta de den tes bem 
jun to à base, es co vo os den tes com mo vi men tos cir cu la res, 
nun ca na ver ti cal, digo “obri ga do”, digo “de nada”, digo “des-
cul pe” e sem pre peço: “pos so?”. Quan do han nah não pode 
por que es tá do en te ou por que saiu, com sua la ti nha azul, para 
re co lher di nhei ro para o Fun do Na ci o nal Ju dai co, sem pre po-
nho a me sa, mes mo não sen do a mi nha vez, co lo can do a faca e 
a co lher do lado di rei to, o gar fo do es quer do, o guar da na po à 
es quer da do gar fo, do bra do de modo a for mar um tri ân gu lo. 
Nun ca mis tu ro mil chiks com flais he di geh, nun ca, ja mais, em 
tem po al gum. No en tan to, há um pe rí o do de mais ou me nos 
um ano na mi nha vida em que co me to todo mês uma fal ta tão 
im per do á vel que re ce bo or dem de fa zer mi nha mala e ir em bo-
ra. Mas o que po de ria ser? Ma mãe, sou eu, o me ni ni nho que, 
an tes de co me ça rem as au las, pas sa noi tes in tei ras es cre ven do, 
com lin das le tras gó ti cas, os no mes das ma té ri as nas di vi só ri as 
co lo ri das do fi chá rio, que pa ci en te men te cola re for ços nas fo-
lhas de três fu ros, umas pau ta das e ou tras sem pau ta, em quan-
ti da de su fi ci en te para todo o se mes tre. Te nho sem pre co mi go 
um pen te e um len ço lim po; nun ca dei xo mi nhas mei as fi ca rem 
caí das so bre os sa pa tos; apron to o meu de ver de casa se ma nas 
an tes do pra zo de en tre ga — con ve nha mos, mãe: eu sou o me-
ni ni nho mais in te li gen te e mais as se a do da his tó ria da mi nha 
es co la! Ao fi nal do dia, as pro fes so ras (a se nho ra sabe, elas já lhe 
dis se ram isso) vão fe li zes ao en con tro de seus ma ri dos por mi-
nha cau sa. En tão o que foi que eu fiz? Quem pu der res pon der 
a essa per gun ta, por fa vor fi que em pé! Sou tão hor rí vel que ela 
não su por ta mi nha pre sen ça na casa dela nem mais um mi nu to. 
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Quan do, uma vez, cha mei mi nha irmã de co co nil da, mi nha 
boca foi ime di a ta men te es fre ga da com sa bão es cu ro de la var 
rou pa; isso eu com pre en do. Mas o de gre do? O que eu po de ria 
ter fei to?

Como ela é bo a zi nha, mi nha mãe vai pre pa rar um lan che 
para eu le var, mas de pois te nho de ir em bo ra, de ca sa co e ga lo-
chas, e o que vier a acon te cer não é mais da con ta dela.

Está bem, digo, se é isso que a se nho ra quer! (Pois tam bém 
eu sou che ga do a um me lo dra ma — não é à toa que faço par te 
des sa fa mí lia.) Não pre ci so de lan che ne nhum! Não pre ci so de 
nada!

Não gos to mais de você, um ga ro ti nho ca paz de fa zer o que 
você fez. Vou fi car aqui so zi nha com o pa pai e a han nah, diz 
mi nha mãe (que é mes tra em fa lar as coi sas de modo cal cu la do 
para fa zer o má xi mo de es tra go). A han nah sabe pre pa rar o 
jogo de majongue quan do as mi nhas ami gas vêm na ter ça-fei ra. 
Não va mos mais pre ci sar de você.

Eu não ligo! E saio por ta afo ra, no cor re dor com pri do e 
es cu ro. Eu não ligo! Vou ven der jor nais na rua des cal ço. Vou 
para onde qui ser em trens de car ga e vou dor mir no cam po 
aber to, pen so — mas bas ta a vi são das gar ra fas de lei te va zi as 
jun to ao ca pa cho de nos so apar ta men to para que a enor mi da de 
do que aca ba de ocor rer es tou re so bre a mi nha ca be ça. “Odeio 
você!”, gri to, chu tan do a por ta com ga lo cha e tudo; “sua ca de-
la!”. Di an te de ta ma nho hor ror, des sa he re sia que ecoa pe los 
cor re do res do pré dio em que ela dis pu ta com vin te ou tras mu-
lhe res ju di as a po si ção de san ta pa dro ei ra do autossa cri fí cio, 
mi nha mãe é obri  ga da a pas sar o trin co. É nes se pon to que 
co me ço a es mur rar a por ta im plo ran do para que ela me dei xe 
en trar. Caio so bre o ca pa cho pe din do per dão por meu pe ca do 
(mas qual foi mes mo o meu pe ca do?) e pro me to ser ab so lu ta-
men te per fei to pe lo res to de nos sas vi das, que na que la épo ca 
me pa re cem in fi ni tas.

Além dis so, às ve zes, na hora do jan tar, me re cu so a co mer. 
Mi nha irmã, que é qua tro anos mais ve lha do que eu, ga ran te 
que mi nhas lem bran ças cor res pon dem ao que de fato acon te cia: 
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eu me re cu sa va a co mer e mi nha mãe não con se guia acei tar ta-
ma nho ca pri cho — e ta ma nha idi o ti ce. Não con se guia, para o 
meu pró prio bem. Ela só está me pe din do para fa zer uma coi sa 
para o meu pró prio bem — e mes mo as sim eu digo não? A ela, 
que se ria ca paz de ti rar co mi da de sua pró pria boca para me 
dar, será que ain da não per ce bi isso?

Mas eu não que ro a co mi da que está na sua boca. Não que-
ro nem mes mo a que está no meu pra to — ali ás, o pro ble ma é 
jus to esse.

Onde já se viu! uma cri an ça com o meu po ten ci al! Que já 
fez o que eu já fiz! Com o meu fu tu ro! — to dos os ta len tos que 
Deus der ra mou so bre mim, be le za, in te li gên cia, en tão é pos sí-
vel dei xar que eu me jul gue no di rei to de fi car sem co mer até 
mor rer de fome sem ne nhum mo ti vo?

Será que eu que ro que as pes so as pas sem a vida in tei ra me 
olhan do com des pre zo, como um ga ro ti nho ma gri ce la, em vez 
de ad mi rar um ho mem-fei to?

Será que eu que ro que todo mun do me em pur re de um la do 
para ou tro, fa zen do tro ça, que eu que ro ser pele e osso, um por-
ca ria que qual quer um der ru ba com um pe te le co, em vez de 
ins pi rar res pei to?

O que é que eu que ro ser quan do cres cer: fra co ou for te, 
um in di ví duo de su ces so ou um fra cas sa do, um ho mem ou um 
ra to?

Eu não que ro é co mer, só isso, res pon do.
En tão mi nha mãe sen ta-se numa ca dei ra a meu lado com 

uma faca de pão com pri da na mão. A faca é de aço ino xi dá vel, 
com pe que nos den tes de ser ra. O que é que eu que ro ser, fra co 
ou for te, um ho mem ou um rato?

Dou tor, me diga, como é que pode, como é que pode, uma 
mãe ame a çar com uma faca seu pró prio fi lho? Es tou com seis, 
sete anos de ida de, como é que eu pos so sa ber que ela não se ria 
ca paz de usá-la? O que é que eu pos so fa zer, ten tar ble far com 
ela, aos sete anos de ida de? Eu ain da não de sen vol vi ne nhu ma 
con cep ção mais com ple xa de es tra té gia, pelo amor de Deus — 
pro va vel men te não peso nem trin ta qui los ain da! Al guém bran-
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de uma faca na mi nha di re ção, eu con cluo que al guém tem a 
in ten ção de ti rar san gue de mim! Mas como? O que será que 
está se pas san do den tro da ca be ça dela? Será que ela é lou ca de 
pe dra? E se ela me dei xas se ga nhar — o que ela te ria per di do? 
Por que uma faca, por que uma ame a ça de as sas si na to, por que 
essa ne ces si da de de uma vi tó ria tão to tal e ar ra sa do ra — se on-
tem mes mo ela lar gou o fer ro de pas sar na tá bua para ba ter pal
mas en quan to eu cor ria pela co zi nha en sai an do meu pa pel de 
Cris tó vão Co lom bo na mon ta gem que a ter cei ra sé rie está fa-
zen do de Land ho! Sou a es tre la da tur ma, nin guém pode mon-
tar uma peça sem mim. Ah, bem que ten ta ram uma vez, quan do 
eu es ta va com bron qui te, mas de pois mi nha pro fes so ra con fi-
den ci ou a mi nha mãe que o es pe tá cu lo foi re al men te uma bom-
ba. Ah, co mo, como ela pode pas sar tan tas tar des mag ní fi cas 
na que la co zi nha, lus tran do as pra ta ri as, pre pa ran do is cas de fí-
ga do, en fi an do um elás ti co novo na cin tu ra da mi nha cu e qui-
nha — e, mu ni da do tex to mi me o gra fa do, dan do to das as dei xas 
do meu per so na gem, ela é a rai nha isa bel, e eu, Co lom bo, ela é 
Betsy Ross, e eu, was hing ton, ela é Ma rie Pas teur, e eu, Lou is 
— como é que ela pode as cen der co mi go até os pín ca ros da mi-
nha ge ni a li da de na que les de li ci o sos fins de tar de de pois da es-
co la e de pois à noi te, por que não que ro co mer um pra to de va-
gens com ba ta ta co zi da, apon tar uma faca de pão para o meu 
co ra ção?

E como é que meu pai não faz nada?

BRONhA

En tão che gou a ado les cên cia — me ta de do tem po eu pas sa-
va tran ca do den tro do ba nhei ro, dis pa ran do por ra den tro da 
pri va da, ou nas rou pas su jas no ces to, ou plaft, bem no es pe lho 
do ar má rio de re mé di os, di an te do qual eu me co lo ca va, a cu e ca 
bai xa da, para ver como era que a coi sa saía. Ou en tão de bru ça do 
so bre meu pu nho cer tei ro, os olhos bem fe cha dos mas a bo ca 
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es can ca ra da, para re ce ber na lín gua e nos den tes aque le mo lho 
es pes so de cre me de lei te com água sa ni tá ria — se bem que não 
raro, em meu êx ta se cego, tudo ia pa rar no meu to pe te, como 
se fos se uma ra ja da de bril cre me. Num mun do de len ços amar-
fa nha dos, Kle e nex amas sa dos e pi ja mas man cha dos, eu bran dia 
meu pê nis es fo la do e in cha do, pre sa cons tan te do ter ror de que 
mi nha in fâ mia fos se des co ber ta por al guém que me sur pre en-
des se na hora exa ta de es por rar. Não obs tan te, eu era de todo 
in ca paz de man ter as pa tas lon ge do pau no mo men to em que 
ele co me ça va a su bir em di re ção à bar ri ga. No meio da aula eu 
le van ta va a mão e pe dia li cen ça para sair, ia cor ren do até o ba-
nhei ro e, com dez ou quin ze sa cu di das de ses pe ra das, go za va em 
pé di an te do mic tó rio. Nas tar des de sá ba do, no ci ne ma, eu me 
le van ta va, di zen do aos ami gos que ia com prar ba las — e ia pa-
rar numa pol tro na re mo ta, no bal cão, ver ten do mi nha se men te 
den tro de um em bru lho va zio de bar ra de cho co la te. uma vez, 
num pas seio da nos sa as so ci a ção de fa mí li as, cor tei fora o cen-
tro de uma maçã, vi com es pan to (e com a aju da da mi nha ob-
ses são) o que aqui lo pa re cia e cor ri para o meio do mato para 
ata car o ori fí cio aber to no cen tro da fru ta, fa zen do de con ta que 
aque le bu ra co fres co e mole fi ca va en tre as per nas da que le ser 
mí ti co que sem pre me cha ma va de ga ro tão quan do pe dia que 
eu lhe des se o que ne nhu ma ga ro ta, em toda a his tó ria do mun-
do, ja mais ex pe ri men ta ra. “Ah, me ar rom ba toda, ga ro tão”, 
ge mia a maçã des ca ro ça da em quem dei uma sur ra de pica na-
que le pi que ni que. “ga ro tão, ga ro tão, ah, me dá tudo que você 
tem”, im plo ra va a gar ra fa de lei te va zia que eu es con dia no nos-
so de pó si to no po rão, a qual eu en lou que cia de pois das au las 
com mi nha jeba un ta da de va se li na. “goza, ga ro tão, goza”, 
gri ta va o pe da ço de fí ga do en san de ci do que eu, num mo men to 
de de lí rio, com prei no açou gue e, acre di te ou não, vi o lei atrás 
de um car taz de rua a ca mi nho de meu cur so pre pa ra tó rio de 
bar mitz vah.

Foi no fi nal do meu ano de ca lou ro no co le gial — e de ca-
lou ro tam bém em ma té ria de mas tur ba ção — que des co bri, na 
par te ven tral do meu pê nis, no exa to lu gar em que tem iní cio a 
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ca be ça, uma man chi nha que foi pos te ri or men te di ag nos ti ca da 
como uma sar da. Cân cer. Eu ha via pro vo ca do um cân cer. De 
tan to pu xar e es fre gar mi nha pró pria car ne, de tan to atri to, eu 
ar ran ja ra uma do en ça in cu rá vel. E an tes mes mo dos ca tor ze 
anos! Na cama, à noi te, as lá gri mas jor ra vam de meus olhos. 
“Não!”, eu so lu ça va. “Não que ro mor rer! Por fa vor — não!” 
Mas, já que em pou co tem po eu ia es tar re du zi do a um ca dá ver 
mes mo, eu to ca va em fren te como to das as noi tes e ter mi na va 
eja cu lan do den tro da meia. Ti nha ad qui ri do o há bi to de le var 
mei as su jas para a cama, a fim de usar um pé como re cep tá cu lo 
ao me dei tar e o ou tro ao des per tar.

Se ao me nos eu pu des se me con ten tar com uma pu nhe ta 
por dia, ou no má xi mo duas, até mes mo três! Mas, como meu 
des ti no pa re cia se la do, co me cei a es ta be le cer no vos re cor des. 
An tes das re fei çõ es. Após as re fei çõ es. Du ran te as re fei çõ es. Em 
ple no jan tar, me le van to de um sal to, aper tan do o ven tre num 
ges to trá gi co — di ar reia! ex cla mo, es tou com di ar reia! — e, ten-
do tran ca do a por ta do ba nhei ro, co lo co na ca be ça uma cal ci nha 
que rou bei da ga ve ta de mi nha irmã e levo do bra da den tro do 
len ço no bol so. É tão ele tri zan te o con ta to de uma cal ci nha de 
al go dão com mi nha boca — tão ele tri zan te o efei to da pa la vra 
“cal ci nha” — que a tra je tó ria da mi nha eja cu la ção atin ge uma 
al ti tu de sur pre en den te: dis pa ran do como um fo gue te de mi nha 
vara, ela sobe e, para meu des lum bra men to e pa vor, acer ta em 
cheio a lâm pa da no teto, e a ela se gru da. No pri mei ro ins tan te, 
em pâ ni co, cu bro a ca be ça, te men do uma ex plo são de vi dro, la-
ba re das — como se vê, es tou sem pre aguar dan do uma ca tás tro-
fe. De pois, fa zen do o mí ni mo de ba ru lho, subo e re ti ro a gos ma 
fer vi lhan te com um pe da ço de pa pel hi giê ni co. Co me ço a exa-
mi nar com cu i da do a cor ti na do boxe, a ba nhei ra, os la dri lhos 
do chão, as qua tro es co vas de den te — Deus me li vre! —, e no 
mo men to exa to em que vou des tran car a por ta, ima gi nan do não 
ter dei xa do ne nhu ma pis ta, sin to uma pon ta da no co ra ção ao ver 
o que pen de do bico de meu sa pa to, como uma me le ca. Sou o 
Ras kol ni kov do autoero tis mo — a pe ga jo sa pro va do cri me está 
em to dos os lu ga res! Es ta rá tam bém nos pu nhos da mi nha ca-
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mi sa? no meu ca be lo? na mi nha ore lha? To dos es ses pen sa men-
tos pas sam por mi nha ca be ça en quan to vol to para a mesa da 
copa, de cara fe cha da, mal-hu mo ra do, res mun gan do in dig na do 
para o meu pai quan do ele abre a boca cheia de ge la ti na ver me-
lha e diz: “Não en ten do por que você vive tran can do por ta. 
isso está além da mi nha com pre en são. Afi nal, isso aqui é uma 
casa ou é uma es ta ção de trem?”. “... pri va ci da de... um ser hu-
ma no... aqui nes sa casa nun ca”, res pon do, de pois em pur ro mi-
nha so bre me sa para o lado e gri to: “Não es tou me sen tin do 
bem — será que dava pra vo cês me dei xa rem em paz?”.

De pois da so bre me sa — que eu como até o fim, por que 
gos to de ge la ti na, em bo ra de tes te mi nha fa mí lia —, de pois da 
so bre me sa já es tou de vol ta ao ba nhei ro. Mer gu lho na rou pa 
suja da se ma na até en con trar um su tiã usa do da mi nha irmã. 
Amar ro uma das al ças na ma ça ne ta da por ta do ba nhei ro e a 
ou tra na ma ça ne ta do ar má rio de rou pa de cama: um es pan ta-
lho para atrair mais so nhos. “Ah, me ar re ben ta toda, ga ro tão, 
me dei xa em car ne viva...” É nes ses ter mos que me ins ti gam os 
dois pe que nos co nes do su tiã de han nah, quan do um jor nal 
en ro la do bate con tra a por ta. E faz mi nha mão cheia e eu ir mos 
pa rar a dois cen tí me tros da pri va da. “... Sai daí, dei xa os ou tros 
usa rem essa pri va da tam bém, por fa vor”, diz meu pai. “Meu 
in tes ti no não fun ci o na há uma se ma na.”

Re cu pe ro meu equi lí brio, como sem pre, com uma ex plo são 
de in dig na ção. “Eu es tou com uma tre men da di ar reia! Será que 
nin guém nes sa casa en ten de isso?” — nes se ín te rim re to man do 
meu rit mo, até mes mo ace le ran do, en quan to meu ór gão can ce-
ro so mi la gro sa men te co me ça a es tre me cer de den tro para fo ra 
ou tra vez.

En tão o su tiã de han nah co me ça a se me xer. A ba lan çar de 
um lado para ou tro! Fe cho os olhos, e pron to — Le no re La pi-
dus! Dona dos mai o res pei tos da mi nha tur ma, cor ren do para 
pe gar o ôni bus de pois da aula, com aque les gran des vo lu mes 
in to cá veis a se mo ve rem pe sa dos den tro da blu sa, ah, eu os in-
vo co a saí rem dos co nes, a se der ra ma rem, SãO OS PEiTOS DE 

LE NO RE LAPiDuS, e me dou con ta, na mes ma fra ção de se gun-
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do, que mi nha mãe está sa cu din do com for ça a ma ça ne ta. A 
ma ça ne ta da por ta que fi nal men te me es que ci de tran car! Eu 
sa bia que isso ia aca bar acon te cen do al gum dia! Apa nha do em 
fla gran te! É a mor te!

“Abre a por ta, Alex. Que ro que você abra ago ra mes mo.”
Está tran ca da, eu não fui apa nha do! E vejo, olhan do para o 

que está vivo na mi nha mão, que tam bém ain da não es tou mor-
to. En tão va mos em fren te! Mais! “Me lam be, ga ro tão — me 
dá uma lam bi da gos to sa! Eu sou o su tiã quen te da Le no re!”

“Alex, me res pon da. Você co meu ba ta ta fri ta de pois da aula? 
É por isso que você está pas san do mal des se jei to?”

“Nãã, nãã.”
“Alex, você está sen tin do dor? Quer que cha me o mé di co? 

Você está ou não está sen tin do dor? Me diga exa ta men te onde 
está do en do. Me res pon da.”

“Eeh, eeh...”
“Alex, não que ro que você dê a des car ga”, diz mi nha mãe, 

mu i to sé ria. “Que ro ver o que você fez aí den tro. Não es tou 
gos tan do nada dis so.”

“E eu”, diz meu pai, em pol ga do como sem pre com os meus 
fei tos — com um mis to de ad mi ra ção e in ve ja —, “que há uma 
se ma na o meu in tes ti no não fun ci o na!”, no mo men to exa to em 
que me in cli no para a fren te, sen ta do no vaso, e com um ge mi-
do de um ani mal es pan ca do es gui cho três go tas qua se to tal-
men te lí qui das no pe da ci nho de pano em que mi nha irmã de 
de zoi to anos guar da os par cos sei os que tem. É meu quar to 
or gas mo do dia. Quan do é que vai co me çar a sair san gue?

“En tra aqui, faça-me o fa vor”, diz mi nha mãe. “Por que foi 
que você pu xou a des car ga se eu man dei não pu xar?”

“Es que ci.”
“O que é que ti nha aí den tro que você mais que de pres sa 

pu xou a des car ga?”
“Di ar reia.”
“Era mais para lí qui do ou a ca qui nha era mais gros sa?”
“Não sei! Não olhei! Para de fa lar ‘ca qui nha’ co mi go — eu 

já es tou no co le gial!”




