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Resumo 

 

 Este trabalho traz o projeto de tradução do conto “The Last Words on 

Earth”, da escritora contemporânea Nicole Krauss, nascida em Nova York. O 

conto trata de um judeu polonês que, devido à II Guerra Mundial, foge para os 

Estados Unidos; assim, parte do trabalho é dedicada a entender o sentimento de 

deslocamento e o exílio de um indivíduo, e um povo, forçado a viver longe de sua 

pátria. Apresenta-se, portanto, num primeiro momento, um breve histórico da 

diáspora judaica e o processo de adaptação e da manutenção da identidade no 

espaço deslocado. Dentro dessa perspectiva, focamos na comunidade judaica 

dos Estados Unidos, que nos interessa aqui devido ao conto se passar em Nova 

York. Num segundo momento, pensando a tradução em relação ao exílio, 

apresenta-se uma discussão da relação entre tradução e deslocamento, seguida 

da relação entre os dois grandes temas que percorrem este trabalho: tradução e 

judaísmo. Para finalizar a reflexão acerca da tradução aqui apresentada, é 

realizada uma leitura do conto e do romance de que parece ter sido extraído para 

publicação prévia. Assim, a própria tradução do conto se apresenta como 

conclusão do trabalho, em que as reflexões apresentadas são demonstradas. 

 

Palavras-chave: tradução literária; judaísmo; conto; Nicole Krauss. 
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Abstract 

  

 This dissertation presents the translation Project for the short story “The 

Last Words on Earth”, by the contemporary writer Nicole Krauss, born in New 

York. The short story is about a Polish Jew who, due to World War II, flees to the 

United States of America. Thus, a part of this dissertation is dedicated to 

understanding the feeling of misplacement and the exile of an individual, and a 

people, forced to leave his homeland. Therefore, we present, at first, a brief history 

of the Jewish Diaspora and the process of adaptation and maintenance of an 

identity in exile. In this perspective, we focus on the Jewish community of the 

United States, because the short story takes place in New York. In the next 

chapter, considering translation in relation to exile, we present a discussion of the 

relationship between translation and misplacement, followed by the connection 

between the major themes presented in the course of this work: translation and 

Judaism. To conclude the discussion about the translation presented in this paper, 

we focus on a reading of the short story and the novel from which it seems to be 

extracted for previous publication. Therefore, a translation of the short story itself 

is presented as a closure, in which the discussions presented are demonstrated.  

 

Keywords: literary translation; Judaism; short story; Nicole Kraus. 
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Introdução 

 

Este trabalho pretende realizar uma discussão da relação entre o ato 

tradutório e o deslocamento físico do indivíduo e do povo judaicos – e suas 

consequências, como a necessidade da releitura de si próprio e a questão da 

manutenção da identidade enquanto indivíduo e enquanto povo –, na forma da 

diáspora judaica. Além da ligação entre tradução e deslocamento, a tradução 

estará presente enquanto prática, na tradução do conto “The Last Words on 

Earth”, de Nicole Krauss, e na discussão de sua necessidade, mais precisamente 

no contexto da diáspora e do pensamento tradutório judaico, por meio da 

discussão acerca da tradição judaica da interpretação de texto, tomando como 

base os estudos a respeito da tradução do texto sagrado e como ponto de partida 

o episódio da Torre de Babel.  

O conto escolhido para a prática tradutória trata exatamente, dentre outros 

temas, da temática do judeu exilado, do deslocamento, e dadas as suas ligações 

com o tema da tradução, serve também como fio condutor deste trabalho, que de 

início se ocupa do deslocamento dos judeus enquanto povo e enquanto 

indivíduos num texto que se articula em três momentos distintos: o primeiro trata 

da diáspora judaica; o segundo da comunidade judaica nos EUA, já que o conto 

trata um judeu polonês que vive em Nova York; o terceiro, do exílio linguístico e 

cultural por que passam os judeus deslocados e os exilados em geral, e que 

acaba por criar o bilinguismo e a necessidade da tradução.  

Uma segunda parte, que trata da relação entre deslocamento e tradução, é 

dividida em dois itens: o primeiro trata da relação entre deslocamento e tradução 

e o segundo do pensamento tradutório judaico, colocando em relação os dois 

grandes temas deste trabalho: tradução e judaísmo.  

O terceiro capítulo traz alguns comentários a respeito do conto “The Last 

Words on Earth”, relacionando-o com a obra The History of Love (relação de que 

falaremos ainda nesta Introdução). Para fechar o trabalho, no quarto capítulo, 

uma tradução de “The Last Words on Earth”, em que estão inseridas as reflexões 

apresentadas neste trabalho e que apresenta, na experiência e na representação 

de seu personagem principal uma discussão mais pontual dos temas abordados 
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previamente, como o deslocamento, o judeu nos EUA e o iídiche no vocabulário 

nova-iorquino.   

 

Antes de falar do enredo do conto, é interessante fazer uma breve 

apresentação biográfica da escritora Nicole Krauss e de suas publicações1. Nicole 

Krauss nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 1º de janeiro de 1974. A mãe de 

Krauss é inglesa, e o pai, norte-americano. Ele passou a infância em Israel, onde 

seus pais, nascidos na Hungria e na Bielorrússia, se conheceram antes de 

emigrarem para Nova York. Os avós maternos da escritora nasceram na 

Alemanha e na Ucrânia e se conheceram em Londres. Todos esses lugares, e 

também o fato de pertencer a uma família inteiramente judaica, são importantes 

na ficção da escritora, apesar do fato de que ela, tendo passado a infância em 

uma vizinhança judaica, não queria quando mais jovem ter relação com nada que 

fosse judeu e parece não gostar muito de ter seus livros classificados como 

“ficção judaica”.2  

Antes da ficção, Krauss escrevia poesia e, em Stanford, onde se formou 

em Língua Inglesa, conheceu Joseph Brodsky, em 1992. Durante os três anos 

que passou em Stanford, Krauss trabalhou em sua poesia com a ajuda de 

Brodsky e ganhou vários prêmios universitários, mas acabou desistindo de ser 

poeta, alegando, em entrevista a Boris Kachka,3 “uma busca impossível pela 

precisão poética”. Em 1996, Krauss ganhou uma Marshall Scholarship e entrou no 

programa de Mestrado da Universidade de Oxford, onde escreveu sua tese sobre 

o artista plástico americano Joseph Cornell. Durante o segundo ano de seu 

mestrado, Krauss frequentou o Courtauld Institute, onde se especializou em 

História da Arte e escreveu sua tese sobre Rembrandt. Em 2004, Krauss casou-

se com o também escritor Jonathan Safran Foer. O casal mora no Brooklyn e tem 

dois filhos. Muitos críticos apontam para as semelhanças nas obras de Krauss e 

Foer, principalmente nos segundos romances de ambos – The History of Love e 

                                                           
1 As informações biográficas, a não ser quando especificado em contrário, estão disponíveis no 
site http://en.wikipedia.org/wiki/Nicole_Krauss. 

2 Dados disponíveis em: http://www.bookbrowse.com/biographies/index.cfm?author_number=1161 

3 Disponível em: http://nymag.com/nymetro/arts/books/reviews/11916/ 
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Extremely Loud and Incredibly Close, respectivamente –, cujos protagonistas são 

idosos que sobreviveram à II Guerra Mundial e perderam filhos com os quais não 

conviveram. As duas obras também justapõem narradores jovens e idosos. Em 

entrevista a Gaby Wood, do Guardian, Krauss afirma que as semelhanças são 

coincidências, já que ela e o marido vêm de famílias judaicas com memórias do 

Holocausto e declarou que eles só leem os romances um do outro quando já 

estão em prova gráfica. De fato, desde antes de serem apresentados, Krauss e 

Foer apresentam paixões em comum, como o interesse por Joseph Cornell, que 

havia sido tema de uma antologia literária editada por Foer em 2001.  

Em 2002, tinha sido publicado pela Doubleday Publishing Group o primeiro 

romance da escritora, Man Walks Into a Room, uma obra sobre memória, perda e 

solidão que chegou a ser finalista do Los Angeles Times Book Award e despertou 

o interesse tanto da crítica quanto do público. Ainda em 2002, a revista Esquire 

publicou o conto “Future Emergencies”, que foi então incluído no Best American 

Short Stories de 2003.  

O segundo romance de Krauss, The History of Love, foi publicado em 2005 

pela W. W. Norton & Company. The History of Love rendeu a Nicole Krauss os 

prêmios BOMC’s Best Literary Fiction e Edward Lewis Wallant Award for Jewish 

Fiction, além de ser finalista do Orange Prize for Fiction e de ter sido incluído na 

lista de Melhores Livros do Ano de publicações como Washington Post, Los 

Angeles Times, San Francisco Chronicle, Chicago Tribune, entre outros. Hoje, de 

acordo com Boris Kachka, a escritora grava conversas com os avós para uma 

possível publicação semificcional – ou semibiográfica4.   

No entanto, em 2004 a revista The New Yorker havia publicado “The Last 

Words on Earth”, um conto que está intimamente relacionado com este segundo 

romance, de maneiras que ainda vamos explorar em outros momentos do 

trabalho. Nicole Krauss é hoje uma das grandes promessas da literatura de língua 

inglesa e a repercussão de sua obra, ainda pequena, mas significante, entre os 

principais veículos de publicação de literatura e os próprios escritores nos 

Estados Unidos nos diz para prestar atenção em seus próximos passos. E este 

conto é uma maneira interessante de fazê-lo. Narrado por Leo Gursky, um judeu 

                                                           
4 Disponível em: http://nymag.com/nymetro/arts/books/reviews/11916/ 
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polonês que fugiu da Polônia para os Estados Unidos durante a II Guerra Mundial, 

o conto trata da solidão, da perda, do sentir-se deslocado, da memória, do 

desespero em comunicar-se, com os outros, com o mundo – temáticas sempre 

presentes, de certa forma, na obra de Nicole Krauss: 

 

O que me move é a maneira como as pessoas são desesperadas por se 

comunicar, e por serem vistas, e ouvidas, e entendidas. E como isso é estranho, e 

como é uma luta. Então, acho que as relações humanas são o objetivo, 

fundamental, de todos os meus personagens.5  

 

Leo Gursky parece ser a personificação da perda e desse desespero por 

comunicar-se. Aos 80 anos, obcecado com a ideia de não morrer em um dia em 

que não tenha sido visto, Leo faz de tudo para ser notado – o oposto do que teve 

de fazer para sobreviver à guerra –, incluindo participar de uma aula de desenho 

em que é modelo de nu. Leo narra os momentos mais marcantes de sua história 

desde a época em que morava no vilarejo de S. e era apaixonado por Alma.  

Desde a juventude, gostava de escrever, escreveu 3 livros antes dos 21 

anos, o terceiro deles sobre o amor que sentia por Alma, “a única coisa que 

conhecia”. Quando os rumores da guerra chegam a S., o pai de Alma a coloca em 

um navio com destino à América, separando o casal. O próprio Leo convence 

Alma a ir e jura juntar dinheiro para segui-la. Logo que Alma parte para a América, 

Hitler invade a Polônia e Leo sobrevive, passando quatro anos escondido na 

floresta, mas perde toda sua família. 

Quando os russos chegam a S., Leo passa cinco meses em 

acampamentos para refugiados de guerra, e escreve para um primo que é 

chaveiro em Nova York. Assim que consegue documentos, Gursky entra também 

em um navio com destino a América, e descobre que é tarde demais. Alma está 

                                                           
5 “What draws me is the way in which people are desperate to communicate to other, and to be 
seen and heard and understood. And the ways in which that’s awkward and the ways in which it’s a 
struggle. So I guess human relationships are the goal, ultimately, of all my characters.” (Nicole 
Krauss para o programa The Next Garde, 2007) (Todas as traduções são minhas, exceto quando 
há indicação em contrário.) 
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casada, criando com seu novo marido o filho de Leo que esperava quando veio 

para a América.  

Leo vê o filho, Isaac, crescer de longe, sem nunca conhecê-lo de fato. O 

menino cresce e vira um escritor famoso. Certo dia, Isaac faz uma leitura pública 

e Leo assiste e depois pede um autógrafo ao escritor, o encontro mais próximo 

que os dois têm.  

Quase 60 anos da vida de Leo Gursky são suprimidos do conto, em que a 

história se alterna entre os 20 e os 80 anos do personagem, passando pelo 

momento em que ele reencontra Bruno, um amigo de infância que Leo acreditava 

estar morto. Poucos anos depois, quando a mulher de Bruno morre, ele vai morar 

no mesmo prédio em que Leo mora e os dois passam os dias certificando-se de 

que o outro continua vivo.  

No final das contas o conto parece tratar do resgate do significado e da 

beleza da vida, na amizade entre Leo e Bruno, mesmo que passando pela dor da 

perda, da autoanulação, da solidão, da memória.  

A questão é que essa descrição, em linhas gerais, é também a descrição 

de The History of Love, onde os personagens têm os mesmos nomes e a trama 

se mantém, apenas expandida. Pela data da publicação do conto na revista The 

New Yorker (fevereiro de 2004), chegamos à conclusão de que é mais provável 

que o conto tenha sido extraído do romance  (em oposição à possibilidade de que 

o romance pudesse ter evoluído do conto), já que, em um texto liberado pela W. 

W. Norton6, Nicole Krauss afirma que começou a escrever seu segundo romance 

em 2002, logo depois do lançamento de Man Walks Into a Room.   

O interessante é que o conto apresenta uma unidade que se sustenta 

mesmo quando não o relacionamos com o romance.  

Isso se deve em parte à estrutura do próprio romance, que se divide em 

seções, apresentando dois narradores em primeira pessoa, – Leo Gursky e Alma 

Singer, os personagens principais – cada um contando sua história, e um 

narrador em terceira pessoa, que conta a história do livro que Leo escreveu sobre 

seu amor por Alma Mereminski. Essa estrutura possibilita que se extraia a 

narrativa de Leo Gursky – que aparece em uma versão resumida no conto – sem 

                                                           
6 Disponível em: http://www.readinggroupguides.com/guides3/history_of_love2.asp 
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que ela pareça parte de algo maior e, portanto, incompleta. No romance, as 

histórias acabam se relacionando, mas também apresentam uma unidade interna, 

apesar de nenhuma parecer tão independente quanto a narrativa de Gursky.  

A escrita parece estar intrinsecamente ligada à vida em “The Last Words 

on Earth” e também em The History of Love. No romance, todos os personagens 

escrevem alguma coisa em algum momento, mesmo que sejam só bilhetes, como 

é o caso de Bruno, e tanto no romance quanto no conto, os 57 anos da vida de 

Leo Gursky que quase não nos são narrados são exatamente os 57 anos em que 

o personagem não escreveu. A escrita parece dar significado à vida de Leo 

Gursky e quando finalmente decide se apresentar ao filho que não sabia de sua 

existência, ele o faz mandando o manuscrito do livro que vinha escrevendo no fim 

da vida.  
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1.1 Diáspora judaica e a manutenção da identidade 

  

 Os membros de uma diáspora podem ser 
perfeitamente integrados e aculturados ao país de 
acolhimento, como os judeus e os armênios na França ou os 
gregos na Austrália, mas não são assimilados; senão, teriam 
perdido toda consciência de sua identidade e não 
pertenceriam mais a uma diáspora (BRUNEAU, 1995:6). 

 

O termo “diáspora judaica” refere-se à dispersão dos judeus pelo mundo, 

que teve início a partir da destruição do Primeiro Templo, em 586 a.C., quando 

Nabucodonosor II invadiu o Reino de Judá destruindo Jerusalém e deportando os 

judeus para a Babilônia. Durante o império de Ciro, mais precisamente em 539 

a.C., os judeus começaram a retornar a Jerusalém, com a permissão do 

imperador babilônio, e reconstruíram o templo – alguns judeus, no entanto, 

permaneceram na Babilônia. O segundo momento da diáspora teve início a partir 

da destruição do Segundo Templo, no ano 70 da Era Cristã, quando os romanos 

invadiram Jerusalém e a diáspora judaica se estendeu principalmente para o 

Egito e Roma, de onde se espalhou pela Europa. 

O histórico de infortúnio dos judeus na Europa começou com a dispersão 

da comunidade Judaica da Península Ibérica. Sob o domínio dos mouros, a 

comunidade judaica vivia pacificamente na península, onde muitos judeus 

alcançaram sucesso em suas profissões e alguns participavam até mesmo da 

vida na corte. Mas com o avanço do cristianismo os judeus foram perdendo o 

espaço que haviam conquistado e sua posição cultural e econômica foi 

substituída pelo empobrecimento. Para que continuassem a exercer suas 

profissões e pudessem manter seus negócios e seu status na sociedade, os 

judeus tinham que se converter ao cristianismo. O respeito aos “cristãos novos” 

não durou muito, as conversões logo foram consideradas duvidosas e a 

hostilidade contra os judeus continuou. 

Depois da Primeira Cruzada, em 1096, países que anteriormente toleravam 

e haviam até concedido alguma cidadania aos judeus (re)começaram a expulsá- 

-los de suas terras. A França baniu os judeus em 1182 e novamente em 1306 e 

em 1394. A Inglaterra, alegando que os judeus praticavam vodu, expulsou-os em 
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1290. A expulsão da Hungria aconteceu em 1349 e em 1360, da Alemanha em 

1348 e em 1498 e da Lituânia em 1445 e 1495. Áustria, Espanha e Portugal 

expulsaram os judeus uma vez, em 1421, 1492 e 1497 respectivamente. Partindo, 

então, da costa do Mediterrâneo, devido a sucessivas guerras, expulsões e 

exílios, os descendentes de Israel espalharam-se pela Europa e pelo mundo. 

Atualmente, a comunidade judaica mais populosa é a dos Estados Unidos, 

superando, em número, mesmo a do Estado de Israel.  

 Os sucessivos “exílios” fizeram com que a história do povo judaico fosse 

marcada por uma consciência da necessidade de unidade, enquanto povo, e de 

manutenção da identidade no espaço deslocado, já que o indivíduo divide-se 

entre inserir-se na nova sociedade e não abrir mão de sua judaicidade.  

  

A busca por uma existência plena como cidadão do país onde vive – e 

onde nasceu – e como judeu desperta no indivíduo um sentimento, muitas vezes 

conflitante, de duplo pertencimento. Esse duplo pertencimento foi explorado por 

Franz Rosenzweig, filósofo de origem judaica, em sua redescoberta do judaísmo. 

Rosenzweig, pensando em sua condição de judeu membro de uma família judia 

assimilada alemã, cunhou, em uma carta enviada a Martin Buber em 1923, o 

termo “judeu hifenado” (ROSENZWEIG, 1953:134-135), que designa o indivíduo 

dividido e marcado por uma dupla inserção: uma de caráter político- 

-geográfico, vinculando-o à terra que o acolheu em seu exílio, e outra de caráter 

filosófico-religioso, vinculando-o à sua judaicidade. O lugar do judeu, portanto, é o 

entre-lugar: ele está sempre entre duas culturas, duas línguas, simultaneamente 

dentro e fora de ambas, nunca completamente assimilado por nenhuma delas.   

  Para Rosenzweig, o judeu só deixa de ser hifenado retornando ao 

judaísmo clássico, sem, no entanto, a necessidade de estar em solo palestino e 

falar a língua hebraica, podendo, portanto, viver o judaísmo clássico mesmo no 

exílio. Mas voltar ao judaísmo clássico não significa fechar-se em seu lar judaico 

desconsiderando o mundo não judaico. Ao contrário, para o filósofo, o judeu só se 

realiza enquanto indivíduo na medida em que participa ativamente de um todo, ou 

seja, da sociedade em que agora está inserido.  

 Dois elementos têm papel fundamental na manutenção da unidade e da 

identidade do povo judeu: as constantes interpretações a que submeteram as 
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Escrituras – de que falaremos no segundo capítulo deste trabalho – e a memória. 

No romance Everything is Illuminated, Jonathan Safran Foer escreve:  

  

Judeus têm seis sentidos 

 Tato, paladar, visão, olfato, audição… e memória. Enquanto os gentios 

vivenciam e processam o mundo por meio dos sentidos tradicionais, e usam a 

memória apenas como um meio de segunda ordem para interpretar os 

acontecimentos, para os judeus a memória não é menos primária que o espetar 

de um alfinete, ou seu brilho prateado, ou o gosto do sangue que tira do dedo. O 

judeu é espetado por um alfinete e lembra-se de outros alfinetes. É apenas 

remontando a alfinetada às outras alfinetadas – quando sua mãe tentou consertar 

a manga enquanto seu abraço ainda estava nela, quando os dedos de seu avô 

dormiram de tanto afagar a testa abatida de sua bisavó, quando Abraão testou a 

ponta da faca para se certificar de que Isaac não sentiria dor – que o judeu é 

capaz de saber por que dói.7 

 

No prefácio ao livro From the Kingdom of Memory, Elie Wiesel escreve:  

  

 Esquecer, para um judeu, é negar o seu povo – e tudo o que ele simboliza 

– e também negar-se a si próprio. [...] O judeus vivem e crescem sob o signo da 

memória. […] Ser judeu é lembrar – reclamar o nosso direito à memória bem 

como o dever de mantê-la viva. Quando um judeu reza, as suas orações enlaçam-

-se às de David e de Besht. Quando um judeu desespera, é a tristeza de Jeremias 

que o faz chorar. A memória dos judeus ganha força na memória do seu povo e, 

para além dela, da humanidade. (WIESEL)8 

                                                           
7Jews Have Six Senses 

 Touch, taste, sight, smell, hearing... and memory. While Gentiles experience and process 

the word through the traditional senses, and use memory only as a second-order means of 

interpreting events, for Jews memory is no less primary than the prick of a pin, or its silver glimmer, 

or the taste of the blood it pulls from the finger. The Jew is pricked by a pin and remembers other 

pins. It is only by tracing the pinprick back to the other pinpricks – when his mother tried to fix his 

sleeve while his arm was still in it, when his grandfather’s fingers fell asleep from stroking his great-

grandmother’s damp forehead, when Abraham tested the knife point to be sure Isaac would feel no 

pain – that the Jew is able to know why it hurts. (FOER, 2002:198-199) 
8 Trecho traduzido por Nuno Guerreiro Josué. Disponível em: <http://ruadajudiaria.com/?p=505>. 
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O sofrimento do exílio fez com que a memória tivesse um significado mais 

profundo para o povo judeu, pois é o compromisso com a memória que garante 

ao judeu sua condição judaica no espaço deslocado, e é esse compromisso 

também que lhe garante a possibilidade de transmitir essa condição às gerações 

futuras, garantindo a manutenção da judaicidade mesmo longe do território 

palestino. E o compromisso do judeu não é apenas com a memória individual, 

mas, e principalmente, com a memória coletiva; a alfinetada não faz lembrar 

apenas a própria infância, mas a fé de Abraão.  

Conforme dito anteriormente, os sucessivos exílios despertaram no judeu a 

consciência da unidade; talvez por isso o judeu e seus antepassados, desde 

Abraão, sejam um; por isso o judeu chora a tristeza de Jeremias e reza as 

orações de David. O exílio separou os judeus fisicamente, mas a união filosófico- 

-religiosa, a união em torno de uma ideia, talvez tenha se tornado ainda mais forte 

pelo despertar da consciência do deslocamento.   

 Para Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano que viveu 40 anos exilado 

em Londres, a memória teria sua origem no exílio. Ele cita ainda os judeus como 

os “inventores” da memória, já que são o povo exilado por excelência, cujos 

exílios constantes deram origem à figura do “judeu errante”. Assim, a memória 

seria consequência da necessidade de se atenuar os dissabores do exílio, o fio 

capaz de suportar e dar sentido à condição de exilado. “O tempo nos faz 

perambular pelo espaço da memória. [...] Sem a memória não existe coisa 

alguma” (1994:474)9. 

Como viver o judaísmo longe de Israel sem a memória? É a necessidade 

que faz a memória tão intrínseca aos judeus quanto os – outros – cinco sentidos o 

são aos gentios. No exílio, o judeu encontra unidade na memória, vive o judaísmo 

através dela, faz dela a âncora de sua identidade. Sem a memória não há nada, 

porque sem a memória não há a tradição e, no limite, sem a memória, longe de 

Israel, não há judaísmo.  

Mas a memória não é apenas necessária ao povo judaico, é obrigatória. O 

verbo lembrar (zakhor) aparece mais de 160 vezes na Bíblia Hebraica. Ou seja, 

curiosidade ou não, os judeus, povo tão ligado às Escrituras, estão 
                                                           

9 “Time makes us roam the space of memory. [...] Without memory there is nothing.” (tradução de 
Maria Clara Castellões de Oliveira) 
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terminantemente proibidos de esquecer. É o lembrar que garante, através da 

perpetuação da memória, que os acontecimentos fundamentais e constitutivos 

para a formação desse grupo não se percam. “Lembra-te dos dias da antiguidade, 

atenta para os anos das gerações sucessivas; pergunta a teu pai e ele te 

informará; aos teus anciãos e eles te dirão.” (TORÁ, Dt 32, 7 p.600.)  

  

 “O conteúdo da memória judaica foi primeiramente a saga coletiva tal 

como registrada na fonte bíblica e posteriormente, em coletividade, os rituais 

rememorando esses acontecimentos. O significado central do passado bíblico é o 

pacto, o pacto da memória, a garantia de que Israel seguirá através da história o 

plano divino. A memória judaica é essencialmente um reconhecimento de Deus, 

do pacto e de sua revelação através da Torá, memória fundadora da identidade 

judaica. A lealdade para com Deus, parte constitutiva do pacto da memória, que 

tirou seu povo do cativeiro egípcio, se torna elemento constitutivo de Israel. A 

Torá, além de ser dom divino, aparece como tarefa do povo, pois o povo 

vivenciando seus ensinamentos preserva o sentido da existência e faz com que 

estes ensinamentos sejam um zikaron, "lembrança", "memória" do que foi, é e 

será.” (FERREIRA, 2003) 

 

 A fé judaica é ancorada na memória; as festividades são repetições de 

momentos cruciais da história da formação do povo judeu. O Pessach reproduz a 

cada ano a experiência da saída do cativeiro egípcio – um dos momentos cruciais 

na formação do povo judeu –; a liturgia refere-se ao Rosh Hashaná (ano novo 

judaico) como iom há-zikaron, ou Dia da Recordação. Há ainda na liturgia as 

zichronot, Recordações, que compreendem os versículos bíblicos que mencionam 

as lembranças de Deus daqueles que não o esquecem. Nas festividades que 

reencenam esses momentos cruciais, o tempo mítico se repete e nas sucessivas 

experiências da travessia do Mar Vermelho é possível vivenciar um fato passado 

no tempo presente e extrair dele o sentido da própria existência.  

 A memória não é só, portanto, o “sentido” que possibilita a experiência do 

judaísmo, enquanto cultura e enquanto religião, mas o próprio elemento 

constituinte da judaicidade, do pacto do povo escolhido com D-us. Essa ligação 

com a memória e com o passado fez dos judeus necessariamente uma “cultura” 

e, nada coincidentemente, uma cultura dotada de um número imenso de 
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escritores, reinventores dessa memória criada no exílio. Não são só as Escrituras 

tão importantes para o judeu e para a manutenção de sua memória, mas a própria 

escrita, a cultura letrada e a literatura, como formas de transmissão, que acabam 

por garantir a lembrança e a constituição da história de um povo disseminado.  

 

1.2 Judaísmo nos Estados Unidos da América  

 

A diáspora espalhou os judeus pelo mundo e atualmente a maior 

comunidade judaica é a dos Estados Unidos. Isso pode ser explicado pelo fato de 

os judeus não terem encontrado nos Estados Unidos a resistência que existia nos 

países da Europa de onde migraram. Isso não significa dizer que não houve – ou 

não há – histórico de antissemitismo nos Estados Unidos; mas quando 

comparada aos históricos europeus, a vida dos judeus no país pode ser 

considerada mais pacífica. Apesar da preocupação do governo estadunidense 

com o número excessivo de imigrantes judeus – e de quaisquer outros imigrantes 

– que chegava ao país (principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, 

quando o SS St. Louis, que trazia judeus alemães, chegou a ser proibido de 

atracar em porto norte-americano), e apesar das políticas restritas de imigração 

vigentes ainda hoje no país, não há nos Estados Unidos histórico de expulsões 

oficiais dos judeus e o número de restrições à cidadania plena é relativamente 

baixo.   

O Novo Mundo começou a fazer parte da esperança dos judeus por uma 

vida mais tranquila e pacífica devido às perseguições que sofriam na Europa. A 

partir do século XIII, países da Europa Oriental, como a Polônia, acolheram, 

atraídos pela riqueza que esses povos poderiam trazer, judeus que eram 

perseguidos na Europa Ocidental; e em 1648 meio milhão de judeus já viviam na 

Polônia em comunidades essencialmente judaicas, onde se falava iídiche e se 

mantinham as tradições e os rituais da fé judaica. Do outro lado da Europa, no 

século XVI, o destino mais seguro para os judeus era a Holanda, país que havia 

acabado de conquistar sua independência do domínio espanhol. Assim, o 

primeiro destino dos judeus no Novo Mundo foi a colônia holandesa do Recife, 

mas quando os portugueses retomaram esta colônia, os judeus foram obrigados 

novamente a fugir. De acordo com Henry L. Feingold (2002: 4-6), foi assim que 
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chegaram a Nova Amsterdã, ou Nova York, e às colônias da América do Norte, 

em setembro de 1654.  

No Novo Mundo os judeus eram livres para exercer suas profissões e seus 

talentos e administrar seus negócios. Logo, cartas chegavam à Europa chamando 

os judeus que haviam ficado no Velho Continente para migrarem para os Estados 

Unidos. Em 1776, durante a Guerra da Independência, dois mil judeus viviam no 

país, a maioria deles vinda da Espanha e de Portugal. Muitos lutaram contra os 

ingleses e inclusive financiaram o movimento revolucionário. Em uma carta de 17 

de agosto de 1790, o presidente George Washington expressou seu desejo por 

uma convivência pacífica e harmoniosa dos judeus no seio da sociedade 

estadunidense: "Que os filhos da linhagem de Abraão que vivem nesta terra 

continuem a merecer e desfrutar da boa vontade dos demais habitantes. Que 

todos possam sentar-se seguramente sob suas próprias videira e figueira e que 

não exista ninguém que os deixe com medo.”10  

Em 1848, com o aumento da imigração, a população judaica chegou a 50 

mil, dando origem a estereótipos negativos em jornais, no teatro e na arte e na 

cultura popular em geral além de ataques aos judeus. Durante a Guerra Civil, as 

tensões raciais e de imigração e a competição econômica entre judeus e não 

judeus produziram o primeiro surto de antissemitismo do país.  

No fim do século XIX e no início do século XX, estima-se que 2.250.000 

judeus alemães e poloneses tenham migrado para os Estados Unidos; destes, 

dois milhões eram poloneses. A ascensão do nacionalismo na Polônia dificultou a 

vida das comunidades judaicas, que eram acusadas de ser um país dentro da 

Polônia (uma ameaça, portanto) e os judeus começaram a ser perseguidos 

também no país que lhes havia aberto as portas durante a perseguição na Europa 

Ocidental.  

Mas foi somente durante as ondas migratórias de meados do século XX e 

as que seriam originadas pelo Holocausto, que até 1945 havia destruído a maior 

parte das comunidades judaicas da Europa, que a comunidade judaica dos 

Estados Unidos veio a ser a maior do mundo. Em 1900 havia 1,5 milhão de 

                                                           
10 "May the children of the stock of Abraham who dwell in the land continue to merit and enjoy the 
goodwill of the other inhabitants. While everyone shall sit safely under his own vine and fig-tree and 
there shall be none to make him afraid."  
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judeus nos Estados Unidos, em 2005 eles eram 4,9 milhões. É importante 

ressaltar que a maior onda de migração veio depois da guerra, uma vez que 

durante o Holocausto as leis migratórias do país eram bastante rígidas, o que 

impediu que um grande número de judeus conseguisse entrar em território 

americano.  

Apesar do surto de antissemitismo que estourou durante a Guerra Civil, os 

Estados Unidos se mostraram, no geral, uma nação aberta aos judeus que 

chegavam da Europa. Rapidamente, foram erguidas sinagogas e os judeus foram 

capazes de reconstruir suas vidas em comunidade. Líderes enfatizavam a 

necessidade de assimilação e integração dos judeus na nova cultura e logo os 

judeus faziam parte da vida americana. O número de judeus que participava da 

vida religiosa nas sinagogas aumentou de 20% para 60% depois da guerra; mas, 

com os jovens frequentando escolas e universidades seculares, aumentou 

também o número de casamentos entre judeus e cristãos, o que tornou a 

assimilação mais fácil. Das comunidades judaicas que vivem nos Estados Unidos, 

a maior é a de Nova York, que recebeu os primeiros imigrantes judeus do país. O 

número de judeus em Nova York subiu ao longo do início do século XX e atingiu 

um pico de 2 milhões em 1950, quando os judeus constituíam um quarto da 

população da cidade. As maiores comunidades judaicas de Nova York 

encontram-se no Brooklyn, no Queens e no Bronx.  

Também nos Estados Unidos, a preocupação dos judeus foi a da 

experiência do entre-lugar, de ser um judeu hifenado, um judeu-americano. O 

sentimento de duplo pertencimento fez com que o judeu negociasse 

frequentemente entre a identidade americana e a identidade judaica. A maioria 

dos judeus não via sua judaicidade como uma entidade fixa e que não podia ser 

moldada para satisfazer a suas novas necessidades enquanto cidadãos de uma 

nova nação. O essencial do passado judeu e do presente americano 

combinavam-se para formar esse novo cidadão.  

A comunidade judaica dos Estados Unidos testou os limites do judaísmo 

buscando maneiras de fazer com que o sistema tradicional fosse aceitável para a 

sensibilidade americana. Era menos rígida, portanto, e, assim, participou mais 

facilmente da sociedade em que estava inserida. Ajudou também o fato de os 

Estados Unidos serem um país formado essencialmente por imigrantes, onde 
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quase todos os habitantes apresentavam raízes em outros lugares, fazendo com 

que os judeus não fossem incomuns por serem imigrantes ou filhos de imigrantes. 

Algumas vezes, a negociação entre o interior judeu e o exterior americano 

afastou-os das outras diásporas, outras, deixou-os em desacordo com o 

comportamento e as atitudes dos outros americanos. 

Para muitos judeus as exigências de uma vida americana e o fardo da 

judaicidade causavam descontinuidade e desconforto. Alguns abandonaram o 

judaísmo, em favor de uma experiência americana completa, outros, mais 

radicais, fecharam-se em seu judaísmo, demonstrando pouco interesse pelos 

Estados Unidos e seus valores. Para eles, o Novo Mundo era constituído de uma 

sociedade superficial baseada em um sistema econômico cruel. A maioria, porém, 

procurou ser parte da sociedade americana. O judeu-americano destacou-se na 

história da diáspora exatamente por não ser o grupo estigmatizado da nação onde 

vive, já que nos Estados Unidos, a cor de sua pele e o fato de não serem 

Católicos – em um país essencialmente protestante – fez com que os judeus 

fossem relativamente bem aceitos. Relativamente, aqui, pensando na 

perseguição que vivenciaram em outros países e na perseguição que outras 

“minorias” sofreram nos Estados Unidos.  

Mas adaptar-se à nova sociedade não queria dizer que os judeus 

aceitavam os Estados Unidos em sua totalidade. Participar da vida na sociedade 

americana também significava protestar contra o que os judeus viam de errado 

nessa sociedade. A maioria dos imigrantes vinha do leste europeu e participava, 

na Europa, de movimentos socialistas e anarquistas, assim, também nos Estados 

Unidos muitos judeus participaram de movimentos socialistas e de organizações 

trabalhistas. As organizações de esquerda faziam parte da vida na comunidade 

judaica e os judeus participaram de frentes que promoviam a consolidação dos 

direitos trabalhistas, civis, das mulheres, a liberdade religiosa, os movimentos 

pela paz, entre outros. A comunidade judaica se mostrou unida e surgiram várias 

associações de auxílio a novos imigrantes, geralmente muito pobres, que os 

ajudavam em questões de moradia, emprego e mesmo saúde.  

Muitos judeus associavam a americanização com o sucesso econômico, 

pois viam os Estados Unidos como um lugar de possibilidades econômicas, além 

da liberdade religiosa. Considerando essa visão judaica do sucesso em território 
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americano, pode-se dizer que a americanização foi bem sucedida se olhamos 

para números de pesquisas recentes que mostram o poder econômico – e 

acadêmico, por assim dizer – dos judeus-americanos.  

Além do progresso econômico, outro demonstrativo da americanização dos 

judeus pode ser o abandono da religião. Atualmente, três quartos dos judeus que 

vivem em Nova York não se consideram praticantes da religião judaica.  

Quanto ao sucesso econômico e à participação na produção de 

conhecimento no país, dados concretos mostram a situação dos judeus hoje, não 

só em Nova York, mas no país como um todo: 45% do top 40 da Forbes (que lista 

os americanos mais ricos), 25% dos professores das maiores universidades, 40% 

dos sócios dos principais escritórios de advocacia de Nova York e Washington, 

30% dos americanos ganhadores do prêmio Nobel em ciência, 51% dos 

ganhadores do Pulitzer Prize de não ficção e 21% dos alunos da Ivy League são 

judeus, sendo que os judeus são 2% da população dos Estados Unidos.11  

As características que “geraram” escritores, reinventores da memória, não 

poderiam deixar de gerar, nas circunstâncias da experiência judaica nos Estados 

Unidos, uma vida literária muito fértil. A lista de escritores judeus-americanos 

relevantes, tanto os nascidos nos Estados Unidos quanto os que produziram suas 

obras no exílio, é grande e sua contribuição para a literatura é vasta: Isaac 

Bashevis Singer, Elie Wiesel – ambos ganhadores do Nobel de Literatura –, 

Gertrude Stein, Allen Ginsberg, Andrew Dickson White, só para citar alguns. 

Nomes como os de Nicole Krauss e Jonathan Safran Foer são herdeiros dessa 

cultura letrada e fazem parte de uma nova etapa do processo de reinvenção da 

memória e de realização do judeu-americano.  

 

1.3 Exílio, bilinguismo e a necessidade da tradução 

“A tradução não é só possível, mas também inescapável” 

    (OZICK, 1989:199)12 

 
                                                           

11  Dados retirados de: BROOKS, David. "The Tel Aviv Cluster." New York Times, 11 jan. 2010. 

12 “Translation is not only feasible but inescapable” 
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O exílio é geralmente considerado em seu aspecto geográfico, ou seja, no 

deslocamento espacial e como fenômeno coletivo de migração. O que é 

interessante para este trabalho, no entanto, é a questão das consequências do 

exílio para o indivíduo. Ligado historicamente à noção de punição, desde o 

episódio da Torre de Babel, em que Deus castigou os homens por tentarem 

construir uma torre que os faria alcançar os céus confundindo sua linguagem e 

espalhando a humanidade por toda a Terra, o exílio apresenta uma conotação 

automaticamente negativa, ligada à noção de perda e de privação.  

Em toda a história, os judeus viram-se obrigados a abandonar suas terras 

constantemente, como condição, inclusive, de sua sobrevivência. O caso do exílio 

aqui é particular, por se tratar se uma diáspora, ou seja, de indivíduos que tentam 

se adaptar à nova cultura, mas que continuam ligados a suas tradições e sua 

religião, que preservam seus costumes, mesmo em um novo território. Para 

Rosenzweig, o judeu exilado vive na junção de espaços diferentes: o externo, ou 

o novo território em que se encontra, e o interno, ao qual está vinculado 

espiritualmente; e também de tempos assimétricos: o presente, em que precisa se 

adaptar à nova cultura, e o passado, presente na memória de suas tradições e de 

seus costumes. No âmbito da cultura e da arte, esse sentimento de duplo 

pertencimento, de que já se falou antes neste trabalho, acaba gerando uma 

contribuição intelectual tanto ao país de origem quanto ao país de destino, já que 

a condição de exílio acaba criando uma situação de intercâmbio cultural. Isso se 

deve ao fato de o ser humano ser social por natureza e ter a necessidade de 

adaptar-se às condições que o cercam.   

Esse caráter social do homem, essa troca de culturas e experiências, 

acaba gerando, desde o episódio da Torre de Babel – se levamos em 

consideração a história conforme é contada nas Escrituras –, o bilinguismo e, 

consequentemente, a necessidade da tradução. A tradução propriamente dita 

vem preencher a lacuna deixada por Deus em sua punição aos homens, vem 

restaurar a unidade destruída pela confusão das línguas e pela disseminação dos 

povos por toda a Terra, a necessidade da tradução está presente já no “original”, 

sempre incompleto, já que é a manifestação de uma língua originalmente dividida, 

fazendo duplo seu objetivo: diminuir a lacuna e, segundo Benjamin (1970), 

recuperar a língua pura.    
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Assim como o exílio não é apenas linguístico, mas – e principalmente – 

cultural, a tradução não se apresenta como mero processo linguístico, mas como 

resgate do texto do espaço-tempo, em que não se restituem significados, mas se 

modificam leituras constituintes de um novo contexto sócio-histórico-cultural.   

 

Um exemplo de situação de bilinguismo, da convivência entre línguas e, 

consequentemente, culturas distintas, é o caso do iídiche e do inglês nos Estados 

Unidos. Há quem diga que foi o iídiche que manteve os judeus unidos em seus 

exílios, já que em lugar de um pedaço de terra que os mantivesse unidos, o 

iídiche era uma nação invisível que não conhecia fronteiras, a mamme-loshn 

(língua materna) com que os judeus tiveram que se contentar.  

Com a diáspora e as andanças dos judeus pelo mundo, o iídiche foi 

acumulando vocabulário de diversas línguas e com as caças aos judeus e com a 

assimilação em suas novas pátrias, perdeu muitos falantes. De acordo com o 

Yiddish Book Center, em Amherst, Massachusetts, 11 milhões de pessoas, ou 

75% da população judaica mundial, tinha o iídiche como primeira ou única língua 

no ano de 1939. Hoje os números variam de um a três milhões de falantes.13 

O iídiche chegou aos Estados Unidos com os judeus vindos da Alemanha e 

da Europa Oriental no século XIX. Anteriormente, os judeus que viviam no país 

eram imigrantes vindos principalmente de Portugal e da Espanha, ou seja, judeus 

sefarditas, falantes do ladino e não da mamme-loshn, língua que, mesmo assim, 

virou símbolo da comunidade judaica já que a maioria dos imigrantes posteriores 

originara-se do leste europeu e tinha o iídiche como primeira língua. Uma língua 

comum ajudou a estabelecer um vínculo entre judeus vindos de diversos países.  

A força da língua na comunidade judaica dos Estados Unidos, e 

principalmente de Nova York, levou ao surgimento de diversos periódicos em 

iídiche que estão disponíveis e circulam até hoje no país e que de certa forma 

mantêm a língua viva, como o Yiddish Forward e o Algemeiner Journal, periódicos 

hoje semanais (anteriormente eram diários), que apresentam também versões 

online em inglês e iídiche. A imprensa iídiche foi responsável, entre outros fatores, 

                                                           
13 Dados retirados de KARLEN, 2008:123. 
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por ligar o judeu ao mundo exterior e serviu como um elo entre os imigrantes 

vindos de diversos países que tinham o iídiche como língua comum.  

 

Todo [imigrante judeu] lia um jornal iídiche, mesmo aqueles que sabiam 

pouco mais que o alef-bet (alfabeto). Era raro haver muitos livros na casa de um 

imigrante comum, mas o jornal iídiche chegava todos os dias. Depois do jantar, 

nossa família folheava página a página e às vezes o pai lia alguns itens em voz 

alta. Não assinar um jornal era confessar-se um bárbaro. Para judeus comuns que 

trabalhavam nas lojas ou administravam um pequeno negócio, o jornal iídiche era 

seu vínculo principal, talvez único, com o mundo exterior.14 

 

Além de ser vínculo com o mundo exterior, a imprensa iídiche elevou o 

status de uma língua desacreditada, que muitos judeus tinham vergonha de falar 

em público; uma língua que nem mesmo era considerada um verdadeiro idioma. 

Os jornais iídiches existiam na Europa, mas não tinham a força que alcançaram 

nos Estados Unidos, sendo lidos apenas por intelectuais. Os jornais faziam parte 

da vida do imigrante judeu, porque o mantinham em contato com a língua 

materna e também o ajudavam em sua adaptação à nova sociedade, trazendo 

desde notícias até seções em que se respondiam dúvidas de leitores a respeito 

de como adaptar costumes e preceitos religiosos à vida no novo mundo. Os 

jornais iídiches também contribuíram com a literatura, uma vez que publicavam os 

trabalhos de novos escritores da língua.  

Além dos diversos periódicos, o teatro iídiche também ajudou a manter a 

língua viva, principalmente em Nova York. Na década de 1870 companhias de 

teatro iídiche faziam parte do renascimento da cultura judaica no leste europeu. 

Perseguidas pelo governo e por judeus ortodoxos, essas companhias migraram 

para os Estados Unidos depois de 1883, quando Alexandre III da Rússia baniu o 

teatro iídiche. Em Nova York, com sua maior – e mais heterogênea – plateia, o 

                                                           
14 Every [Jewish immigrant] read a Yiddish paper, even those who knew little more than the alef-bet 
(alphabet). There were seldom many books in the average immigrant’s home, but the Yiddish 
paper came in every day. After dinner, our family would leaf trough it page by page and sometimes 
father would some items aloud. Not to take a paper was to confess you were barbarian. For 
ordinary Jews who worked in shops or ran little stores, the Yiddish paper was their main tie, 
perhaps their only tie, to the outside world. (Trecho do livro The Downtown Jews: Portraits of an 
Immigrant Generation, retirado de KARLEN, 2008:258.) 
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teatro iídiche se desenvolveu e nomes como Jacob Gordin, Boris e Bessie 

Thomashevsky e Jacob Adle atraíam um público cada vez maior. A partir de 1890, 

obras de dramaturgos como Shakespeare e Ibsen foram adaptadas para a cultura 

dos imigrantes e o teatro iídiche chegou a ser comparado à ópera italiana, por sua 

importância na comunidade judaica. Em 1918 havia 20 teatros iídiches em Nova 

York com peças adaptadas de dramaturgos famosos e tramas que representavam 

a cultura e a experiência do imigrante judeu. O teatro iídiche fez com que os 

imigrantes se sentissem parte da cultura americana e do mundo judeu: 

 

Combinando aspectos da cultura do Velho Mundo, da cultura Americana e 

da cultura de transição do gueto, e tratando dos muitos dilemas dos imigrantes da 

cultura de transição, o teatro iídiche era um espelho para sua plateia. Ajudou-a a 

obter um melhor entendimento de seu papel no processo histórico de 

deslocamento e deu-lhe maior conhecimento dos problemas na criação de novas 

identidades no Novo Mundo. (SORIN)15 

 

Além de ajudar a comunidade judaica na adaptação à nova cultura, o teatro 

iídiche e os periódicos ajudaram na manutenção da mamme-loshn em território 

americano. Apesar de a língua perder falantes no processo de assimilação dos 

judeus no Novo Mundo, o impacto do iídiche no inglês falado principalmente em 

Nova York é notável. O iídiche não só emprestou e empresta expressões das 

línguas dos países por onde passa, mas também deixa sua marca nessas 

línguas. Iidichismos estão presentes no inglês dos Estados Unidos – 

principalmente no dialeto nova-iorquino – e são usados tanto por judeus como por 

não judeus.  

No livro The Joys of Yiddish, Leo Rosten cunhou o termo Yinglish para 

designar palavras novas ou novos significados de palavras iídiches já existentes 

criados por falantes de inglês que apresentam algum conhecimento de iídiche e 

listou os termos usados por judeus falantes de inglês, como schmuck (pessoa 

                                                           
15 “By combining aspects of Old World culture, American culture, and the transitional culture of the 
ghetto, and by dealing with many of the immigrant dilemmas of that transitional culture, the Yiddish 
theatre held up a mirror to its audiences. It helped them gain a better understanding of their role in 
the historical process of relocation, and it gave them greater insight into the problems of creating 
new identities in the New World.”  
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tola, burra), mensch (pessoa virtuosa), meshuggener (pessoa louca), mishpocha 

(família), schlemiel (pessoa atrapalhada), entre outros. Os termos são usados 

principalmente por judeus falantes de inglês, mas conforme dito anteriormente, 

não judeus também usam termos do iídiche (ou yinglish) no dia a dia.    

Quanto ao número de falantes de iídiche no país, no censo de 2000 

178.945 pessoas disseram falar a língua em casa, dos quais 113.515 (ou 63,43%) 

residem em Nova York. A maioria desses falantes é idosa: 72.85 tinham mais de 

65 anos, 66.815 entre 18 e 64 e 39.245 menos de 17 anos. Em algumas 

comunidades o iídiche é a língua majoritária, como em Kirvas Joel, em Nova York, 

onde 90% dos habitantes disseram falar iídiche em casa.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Dados disponíveis em: <http://www.mla.org/map_data>. Acesso em: 25 mai. 2010.  



- 28 - 

 

2.1 Deslocamento e tradução 

 

Assim, o deslocamento dos povos e exílios, aqui, em especial, do povo 

judeu, fazem cada vez mais necessária a atividade tradutória, uma vez que 

geralmente motivam o contato entre duas ou mais línguas. Mas o deslocamento 

não faz parte do universo da tradução só em seu aspecto físico e geográfico e, 

portanto, externo à própria tradução. O deslocamento é um fenômeno interno da 

pratica tradutória, uma vez que o texto ao ser traduzido é também deslocado.  

A noção de senso comum – que funciona quando pensamos a tradução em 

termos essencialmente práticos – é a de que o deslocamento existente é o de 

língua A para língua B, fazendo com que o texto anteriormente incompreensível 

se faça compreender. Mas, quando ultrapassamos o senso comum e pensamos a 

tradução enquanto atividade mais filosófica e menos mecânica, vemos que o 

objetivo da versão de uma língua para outra não é assim tão simplório, pelo 

menos não no que diz respeito a textos que dizem algo além de si mesmos, que 

extrapolam a função da mera comunicação.  

Se tomamos como base o pensamento tradutório que considera o episódio 

da Torre de Babel, o original traz sempre a marca da incompletude, pois é 

manifestação de uma língua dividida. Assim, a tradução não apresenta apenas 

um objetivo comunicativo, de revelar o conteúdo presente no original para os 

falantes da língua da tradução, mas de revelar, ainda que parcialmente, e expor o 

texto à língua una e pura, que existia antes da disseminação. Assim, o texto tem 

sua existência continuada na tradução, é resgatado de seu exílio, deslocado, 

portanto, transplantado, ainda que não completamente, para um domínio 

linguístico mais definitivo do que aquele em que se encontrava anteriormente.  

Essa discussão está presente em “A tarefa do tradutor” de Walter 

Benjamin, que traz também uma discussão acerca do caráter provisório da 

tradução. Segundo Benjamin, a tradução é apenas um meio provisório de se lidar 

com o caráter incompleto e estrangeiro das línguas e o lugar que o texto traduzido 

alcança nesse domínio linguístico mais definitivo, o domínio da língua pura, não é 

inteiramente alcançado e nem permanente, já que a tradução nunca revela o texto 

em sua completude, iluminando sempre apenas uma parte dele, sendo impossível 

a reconciliação completa entre as línguas.  
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Uma tradução nunca é suficiente, uma vez que traz a marca cultural e 

histórica do momento de sua produção e para alcançar definitivamente a 

reconciliação das línguas, a língua pura, seria necessário despir-se do 

condicionamento histórico-cultural. Assim, são necessárias sempre novas 

traduções, novas iluminações, novas exposições à língua pura, para que a 

existência do texto seja constante e para que ele seja sempre resgatado de seu 

exílio. 

Considerando a tradução como um deslocamento do texto original, 

resgatado de seu exílio e levado em direção à língua pura, Benjamin é contra as 

traduções indiretas, traduções de traduções, pois uma vez que já foi deslocado 

para o domínio linguístico mais definitivo, o texto original “não pode mais ser 

deslocado por uma tradução secundária” (BENJAMIN, 1970: 75). Assim, 

Benjamin atenta para o caráter provisório da tradução, já que esta é uma 

atividade condicionada histórica e culturalmente.  

Segundo Benjamin, para que seja alcançado, ainda que de maneira 

incompleta, esse domínio linguístico mais definitivo, o ideal é que a língua da 

tradução deixe-se modificar pela língua do original, moldando-se também em 

direção à língua una. Assim, alinhamos o pensamento deste filósofo ao de 

Friedrich Schleiermacher, defensor de traduções estrangeirizantes.  

O pensamento de Haroldo de Campos também mantém um diálogo com o 

pensamento de Benjamin. Em “Transluciferação Mefistofáustica”, o poeta traz seu 

pensamento acerca da função do tradutor, que seria a de resgatar o texto original 

de seu exílio, deslocando-o, portanto, e disseminando-o (CAMPOS, 1981:179- 

-209).   

Deste modo, o deslocamento do texto na pratica tradutória não é apenas o 

deslocamento de uma língua para outra, mas o deslocamento com direção à 

língua una, à reconciliação das línguas, apresentando, para além do caráter 

prático da compreensibilidade, uma atividade filosófica de revelação e 

desnudamento da relação entre os homens.   
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2.2 Tradução e judaísmo 

 

A prática tradutória é uma atividade que evidencia as diferenças histórico- 

-culturais existentes entre os diversos povos disseminados pela Terra. Talvez 

tenha sito exatamente essa característica do embate entre dois mundos que fez 

com que as reflexões sobre a tradução tenham alcançado a relevância que 

alcançaram no contexto judaico, já que este é um povo que transita há muito 

tempo entre duas línguas, entre duas culturas. E se pensarmos, como fizemos, na 

tradução em termos de exposição de relação, de ponte conceitual e 

conceitualmente possível, levando em consideração a consciência da busca pela 

unidade que argumentamos ser tão presente na experiência que o povo judaico 

tem do exílio, essa relevância fica ainda mais clara.  

Foi a constatação da relevância da tradução no contexto judaico que guiou 

a elaboração da tese de doutoramento da professora Maria Clara Castellões de 

Oliveira: O pensamento tradutório judaico: Franz Rosenzweig, em diálogo com 

Benjamin, Derrida e Haroldo de Campos, um texto que parte do trabalho destes 

intelectuais para tratar da especificidade da teorização tradutória no contexto 

judaico, associando-a a tradição de interpretação das Escrituras e que nos servirá 

de base para as reflexões deste capítulo. 

Com Freud, uma visão de mundo baseada em conceitos judaico-rabínicos 

passou a ter um destaque maior em um mundo dominado pela visão greco-cristã.  

Em seus estudos da interpretação de sonhos, Freud não só usou os termos 

deslocamento e tradução, como atribuiu uma amplitude maior ao segundo, 

considerando tradução não apenas as operações interlinguais, intralinguais ou 

intersemióticas, conceitos elaborados posteriormente por Roman Jakobson 

(1969), mas o próprio conceito de verbalização, em que o conteúdo latente dos 

sonhos é transformado no conteúdo manifesto e, por extensão, o pensamento é 

transformado em palavras. A partir da prática de interpretação dos sonhos de 

Freud, tomou corpo o que Handelman (1982: 137) convencionou chamar de 

“hermenêutica herética judaica”, que passa ainda pelos processos de construção 

e decodificação do sentido, objeto de estudo de Benjamin, Derrida e Rosenzweig. 

Para trazer a tona o trabalho desses intelectuais, voltaremos ao episódio da Torre 
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de Babel, de onde parte grande parte dos estudos da tradução relacionados, de 

alguma forma, à história e à cultura judaicas. 

No ensaio “Des tours de Babel”, Jaques Derrida torna mais explícita a 

associação da tarefa do tradutor com o episódio da Torre de Babel. Com a 

construção da Torre os semitas tinham o intuito de aproximar-se de Deus e de 

representar a unidade de Seu povo na Terra. A destruição da Torre, a 

disseminação dos homens pela Terra e a confusão de suas línguas, segundo 

Derrida, representam a impossibilidade de acabamento, a incompletude, para 

além da multiplicidade das línguas. Essa incompletude é uma das marcas da 

corrente filosófica que busca demonstrar a inexistência da verdade e de saberes 

absolutos. Assim, não só a tradução, mas as demais tarefas de interpretação 

deveriam expor essa incompletude – na tentativa, ainda que declaradamente 

impossível, de superá-la –, as diferenças existentes entre os diversos povos e 

culturas e o caráter instável da comunicação humana, em oposição à busca pelo 

significado único e absoluto que constituiria o texto. Essa exposição das 

diferenças contrapõe as ideias apresentadas até então pela cultura greco-cristã, 

que defendia não só a existência, mas a busca de semelhanças e de um 

significado absoluto.  

Ainda segundo Derrida, através de uma tentativa de tornar universais o 

império e a língua semitas, as consequências já citadas da construção da Torre 

levaram à necessidade imprescindível de traduzir para alcançar a compreensão. 

Partindo da destruição da Torre então, no contexto judaico, a tradução apresenta 

um caráter reconciliatório, ainda que partindo de uma impossibilidade – a da 

busca pela língua una –, e mesmo messiânico, já que na reconciliação das 

línguas há a promessa da reconciliação com Deus.  

Conforme mencionado no item 2.1 deste trabalho, Benjamin em “A tarefa 

do tradutor” considera que na tradução o que está em jogo é a busca pela língua 

pura, anterior à destruição da Torre, e trata de sua impossibilidade. A busca, 

portanto, é interminável, não porque a prática tradutória em si seja impossível, 

mas porque seu objetivo final, no que diz respeito ao contexto judaico, é 

inatingível. 

A ligação entre o pensamento a respeito da tradução e o judaísmo não se 

resume ao episódio da Torre de Babel e suas consequências. Os conceitos de 
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criação, revelação e redenção, caros ao judaísmo clássico e recorrentes nos 

pensamentos teológicos e filosóficos, são vinculados à tradução na teorização 

dos intelectuais de origem judaica. 

Rosenzweig, em “The Star of Redemption” apresentou a relação entre o 

homem, o mundo e Deus e os conceitos de criação, revelação e redenção. A 

representação gráfica desse relacionamento foi feita por meio da estrela de Davi, 

em que nas três pontas do triângulo voltado para baixo estão criação, revelação e 

redenção e nas três pontas do triângulo voltado para cima estão o homem, o 

mundo e Deus. Segundo a interpretação de Rosenzweig, a criação é o primeiro 

contato de Deus com o mundo, a revelação é o segundo contato, mas é também 

um processo contínuo que leva ao terceiro contato: a redenção, que se dá por 

meio do amor que o homem sente por Deus e pela observação do calendário 

litúrgico.  

Rosenzweig vê a tradução como um processo de criação modificador da 

língua do texto traduzido (1998:3). No contexto brasileiro, temos Haroldo de 

Campos, o poeta da “transcriação”, defensor da tradução enquanto recriação do 

original e não mera transposição de significados. Benjamin (1970:77) também é 

contrário à ideia da tradução enquanto busca da semelhança com o original, mas 

não concorda que o tradutor assuma o lugar o poeta, do criador. Dessa forma, 

Benjamin apresenta a tradução como uma tarefa que tem seus próprios 

fundamentos. Esses intelectuais, embora apresentem compreensões distintas do 

processo de criação presente na tradução, concordam no que diz respeito ao 

caráter autônomo da tradução: a relação entre original e tradução não é a de 

original para cópia.  

No contexto judaico, o conceito de tradução como revelação é baseado na 

crença de que a interpretação das Escrituras é um processo de revelação que 

deve ser contínuo a fim de que se atualize sempre a palavra de Deus. O texto 

nunca se esgota, nunca é compreendido e interpretado em sua totalidade, por 

isso deve ser constantemente (re)traduzido, cada interpretação iluminando um 

aspecto distinto de sua totalidade. Benjamin também viu o conceito de revelação 

ligado à tradução, esta sendo a representação da revelação do caráter inter- 

-relacionável das línguas, de seu passado único.  
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O caráter redentor da tradução já foi mencionado neste trabalho, embora 

não nestas palavras. Segundo Benjamin, a tradução liberta o texto de seu exílio, 

dá a ele vida continuada, redenção. Além disso, a recriação da obra – por meio da 

tradução – liberta a língua pura que se encontra aprisionada na língua do original 

desde o momento de sua produção. Por viabilizar a libertação e, de certa forma, a 

experiência da língua pura, a tradução é, portanto, redentora, uma vez que um de 

seus objetivos é suplantar a unidade perdida, o exílio a que os homens foram 

submetidos.   

Benjamin usa a metáfora dos vasos quebrados, pertencente à cabala, para 

ilustrar o caráter de redenção da tradução (1970:78). Assim como os fragmentos 

constituem um vaso que foi quebrado, o original e a tradução se apresentam 

como fragmentos de uma língua maior. Derrida também recorre a essa metáfora 

em “Des Tours de Babel”, articulando a ideia de que quando colamos os pedaços 

de um vaso que se quebrou, restituímos sua forma, mas não em seus mínimos 

detalhes, assim também a tradução ilumina o original, mas não em sua totalidade, 

deixando transparecer uma língua que um dia foi una (1985:189-190). 

Outra abordagem cabalística da tradução é a da tradução como 

vestimenta, como manto sagrado. De acordo com a cabala, a Torá seria uma 

noiva vestida e o intérprete das Escrituras o noivo que viria despi-la. Partindo 

dessa visão da interpretação do texto bíblico, é possível transpor esse 

pensamento para a tradução de textos em geral, como um processo de desnudar 

e vestir, de revelação e redenção, relacionando-o com o restante das relações 

entre tradução e judaísmo apresentadas neste trabalho. Nesse sentido, a 

tradução seria uma “camada de significado que se superpõe ao significado 

original e a outros que já lhe foram superpostos e que, no entanto, precisa ser 

renovada para que não perca o seu vigor” (OLIVEIRA, 2000).  

Benjamin foi um dos intelectuais a usar a metáfora da tradução como 

vestimenta em seus escritos sobre a prática, dizendo que a língua da tradução 

envolve o conteúdo do original como um manto real (1970:75). Dessa forma, 

Benjamin atribuiu à tradução importância vital (para o original) comparando-a ao 

manto real, que dá poder a quem o usa. A tradução, conforme dito anteriormente, 

é que concede sobrevida ao original, mas assim como quem veste o manto real, 

precisa ser substituída conforme o tempo passa.  
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A tradição do pensamento judaico acerca da tradução tem seu primeiro 

documento concreto no texto que foi também o primeiro texto teórico sobre 

tradução de que se tem notícia. Esse texto, escrito no século II a.C., por Aristeas, 

trata da Septuaginta, como é conhecida a tradução para o grego da Bíblia 

hebraica, que teria sido realizada por 72 rabinos e concluída em 72 dias. A 

tradução foi realizada a pedido do Rei Ptolomeu II, no século III a.C., quando um 

terço da população de Alexandria era judaica. A Carta de Aristeas, como ficou 

conhecido o texto, explicava como havia sido realizado o trabalho de tradução da 

Bíblia e acabou não só fornecendo autenticidade e importância à pratica 

tradutória, como servindo de padrão para a tradução de textos religiosos e 

divulgação das culturas literária e religiosa judaicas numa comunidade dominada 

pelos gregos. Desde a Septuaginta, as interpretações das Escrituras e suas 

traduções, portanto, são consideradas elemento chave na manutenção da união 

dos judeus em seus exílios. No processo de emancipação dos judeus, na luta 

entre o compromisso judaico e a adaptação à cultura e à civilização locais, as 

Escrituras muitas vezes, por meio de suas interpretações e traduções, foram a 

âncora não só da fé, mas da cultura judaica.   

 Por mais que possam variar as reflexões que teóricos judeus realizaram 

sobre a tradução, o que nos interessa aqui é a absoluta necessidade que os 

judeus tiveram, e terão, de enfrentar as questões de deslocamento, memória, 

permanência, unidade, fragmentação, isolamento-integração, bilinguismo- 

-tradução. E essas questões, de várias maneiras, perpassam tanto o “original” 

aqui traduzido quanto nossa abordagem de sua tradução. No limite, desse ponto 

de vista, qualquer tradutor vira judeu, pois tem que se avir com essas mesmas 

questões. O caso neste trabalho é especial por se tratar da tradução de um texto 

de uma judia sobre um judeu escritor, uma metatradução, portanto. 
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3.1 Uma leitura de “The Last Words on Earth” 

“Me mostre um judeu que sobrevive […] que eu te 

mostro um mágico.” (KRAUSS, 2005: 132)17 

  

O romance The History of Love (KRAUSS, 2005) apresenta três narradores 

que se intercalam no decorrer do romance. Um deles é Leopold – ou Leo – 

Gursky, um homem de 80 anos que fugiu da Polônia para os Estados Unidos, 

mais precisamente Nova York, devido à II Guerra Mundial. Alma Singer, uma 

garota de 14 anos que mora no Brooklyn, é a segunda instância narrativa do 

romance. A terceira é um narrador em terceira pessoa que conta a história do livro 

que Leo Gursky escreveu quando jovem e que ele achava que tinha se perdido. O 

livro não só foi publicado – por Zvi Litvinoff, amigo de Leo que havia ficado 

responsável pelo manuscrito – como é o fio condutor da história que culmina no 

encontro de Alma e Leo. 

O livro escrito por Leo, que também se chama The History of Love, só 

aparece no conto quando nos é narrado que Leo escreveu três livros antes dos 21 

anos. É o livro que ele escreveu para/sobre Alma Mereminski, o grande – e 

aparentemente único – amor de sua vida. É o livro que marcou o relacionamento 

dos pais de Alma Singer e de onde tiraram seu nome. O livro é, portanto, a 

ligação entre Leo e Alma, os personagens principais do romance, e o fator que 

leva a seu encontro, não tendo tanta relevância, portanto, no conto, em que Alma 

Singer não aparece.  

Conforme dito anteriormente, tanto no romance quanto no conto “The Last 

Words on Earth”, que consideramos desentranhado dele, a escrita parece estar 

intrinsecamente ligada à vida. Em última análise, pode-se dizer que ambos são 

sobre a escrita – também como metáfora para os temas da perda e da identidade. 

No romance, temos personagens principais que são narradores em primeira 

pessoa. Ambos escrevem algo para além da narrativa que se apresenta: quatro 

livros de Leo aparecem tanto no conto quanto no romance e Alma mantém um 

Manual de sobrevivência na selva, que funciona mais como um diário. Os 

personagens secundários também escrevem: no conto e no romance Bruno 
                                                           

17 “Show me a Jew that survives […] and I’ll show you a magician.” 
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escreve bilhetes para Leo em mais de um momento da narrativa. No romance, 

sabemos que Bruno também era escritor quando jovem na Polônia; o irmão de 

Alma, que acredita ser um lammed vovnik – uma das 36 pessoas de quem a 

existência do universo depende, de acordo com a lenda judaica – e possivelmente 

o Messias, também mantém um diário; a mãe de Alma é uma tradutora que, 

depois de perder o marido, encontra no trabalho a força para sobreviver; Zvi 

Litvinoff escrevia obituários em um jornal também na Polônia; a mulher de Zvi 

escreve um prefácio para a segunda edição de The History of Love. Krauss diz 

que todos os personagens de seu romance parecem inventar algo para 

sobreviver, e talvez a escrita seja algo em comum, em que todos se apoiam de 

alguma forma.  

A escrita tem seu momento mais importante, tanto no conto quanto no 

romance, no momento em que Leo decide finalmente se apresentar, não há como 

ter certeza se exatamente enquanto pai, ao filho com quem nunca conviveu – e 

que provavelmente nem sabe de sua existência – mandando-lhe o manuscrito de 

seu último livro, num processo metonímico que parece dizer “minha escrita sou 

eu”.  

Essa busca pela sobrevivência é devida a outro fator que os personagens 

da obra têm em comum: uma grande perda – ou várias grandes perdas – no 

decorrer de suas vidas. Perdas que fizeram com que esses personagens 

tivessem que se reinventar para existir em um mundo em que aquilo que parecia 

mantê-los vivos não existe mais.  

Leo é a grande personificação dessas perdas. Algo parece ter sido perdido 

em seu processo de exílio e a invisibilidade que lhe foi necessária para sobreviver 

à guerra deixou nele uma impressão tão forte que ele passa grande parte do 

tempo pensando em como perdeu a habilidade de ser visto pelas outras pessoas. 

A isso se devem seus “espetáculos” em cafeterias e lojas de sapatos, sua 

experiência como modelo de nu em uma aula de desenho. Com tantas perdas, 

Leo sente que ele também está desaparecendo – algo que se concretiza no 

romance quando seu primo tenta tirar uma foto  e a imagem de Leo não aparece 

na revelação. Krauss demonstra ter sido essa uma de suas reflexões na escrita 

de The History of Love quando coloca na página da dedicatória fotos de rosto de 
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seus quatro avós e os dizeres: “A meus avós, que me ensinaram o oposto de 

desaparecer” (KRAUSS, 2005).18 

Seu relacionamento com Bruno também traz muito da consciência dessa 

perda. Ambos perderam a família no Holocausto e ambos, de maneiras 

diferentes, perderam a mulher que amavam. Longe da terra onde cresceram e de 

tudo que parecia fazer parte de suas identidades, Leo e Bruno precisam descobrir 

uma nova forma de existir não só em uma outra nação, mas no que parece ser 

um mundo novo. Esse novo mundo acabou exigindo de Leo e Bruno uma língua 

nova; depois de seu reencontro em Nova York, os amigos não conversam mais 

em iídiche. “As palavras de nossa infância tornaram-se estranhas para nós há 

muito tempo – não poderíamos usá-las da mesma forma, então escolhemos não 

usá-las de todo. A vida exigiu uma língua nova.” No processo da perda e do exílio, 

muito do que fazia sentido, deixa de fazê-lo, e a sobrevivência exige uma nova 

representação do indivíduo que existiu antes desse processo, uma linguagem 

nova, uma língua nova. A composição do personagem de Leo Gursky se 

apresenta como a de alguém que perdeu tanto que acredita ter desaparecido por 

completo, que por isso faz de tudo para não passar despercebido, mas que no fim 

parece ter encontrado, de alguma forma, não só o significado e a beleza da vida, 

mas a própria importância e existência.  

É interessante notar que o exercício de retirar uma parte de um romance 

para publicar em forma de conto não deixa de ser, também, uma espécie de 

deslocamento. Ao publicar a narrativa de Leo Gursky em separado, Nicole Krauss 

desloca esta narrativa e este personagem, fazendo com que Leo Gursky seja 

duplamente deslocado, num segundo deslocamento que se constitui no “oposto 

de desaparecer”. Do mesmo modo, a tradução que aqui se apresenta, assim 

como a releitura crítica, é mais uma etapa desse eterno processo de 

deslocamento e de resgate. 

 

 

 

 

                                                           
18 “For my grandparents, who taught me the opposite of disappearing”  
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4.1 Nota à tradução 

 

Talvez a maior de minhas preocupações na tradução de “The Last Words 

on Earth” tenha sido a da linguagem. Krauss traz à tona, em seu segundo 

romance e em sua prévia, a beleza em uma linguagem simples e despretensiosa, 

sem deixar de fazer transparecer seu passado poético. Procurei manter a 

simplicidade sempre tendo em mente que se tratava da expressão de um homem 

de 80 anos e procurando, sempre que me parecia importante, construções e 

palavras que trouxessem a poeticidade simples da escrita de Krauss.  

 Apesar de não falar mais em iídiche, algumas palavras do idioma 

aparecem, como que um resquício, na fala, ou na narrativa, de Leo Gursky. Essas 

palavras foram mantidas em iídiche na tradução, assim como foram mantidas em 

inglês as palavras que são chave de um discurso metalinguístico, como no trecho 

em que Alma e Leo, ainda jovens na Polônia, estão tentando aprender inglês com 

a ajuda de um dicionário inglês-polonês. Por acreditar que a tradução é uma 

prática que tem entre suas intenções a de trazer o novo e, muitas vezes, o 

estranho, o alheio, preferi não fazer muitas anotações, a não ser quando julguei 

que algo poderia realmente ser perdido, como alguns costumes judaicos que 

podem passar despercebidos pelo leitor brasileiro. É possível compreender o 

significado das palavras em iídiche pelo contexto em que aparecem, de modo que 

não julguei necessário anotá-las, destacando-as apenas em itálico por se tratarem 

de termos estrangeiros. O mesmo acontece com a maioria das palavras que 

aparecem em inglês.  
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4.2 As últimas palavras sobre a Terra 

Quando escreverem meu obituário. Amanhã. Ou depois. Vai dizer: Leo 

Gursky deixou um apartamento cheio de porcaria. Não sei como não fui enterrado 

vivo. Tenho que me esforçar para manter um caminho livre entre a cama e o 

banheiro, entre o banheiro e a mesa da cozinha, entre a mesa e a porta do 

apartamento. Se eu quiser ir do banheiro até a porta, tenho que passar pela mesa 

da cozinha. Gosto de imaginar que a cama é o home plate, o banheiro é a 

primeira base, a mesa da cozinha a segunda, a porta a terceira: se a campainha 

tocar enquanto eu estiver na cama, tenho que passar pelo banheiro e pela mesa 

da cozinha para chegar até a porta. Se for o Bruno, eu o deixo entrar sem abrir a 

boca e corro de volta para a cama, com os brados da multidão invisível ecoando 

nos ouvidos.   

Muitas vezes imagino quem será a ultima pessoa a me ver com vida. Se 

tivesse que apostar, apostaria no rapaz que entrega comida chinesa. Eu peço 

comida quatro vezes por semana. Sempre que ele vem, faço da procura pela 

carteira uma grande produção. Ele fica parado na porta segurando o pacote 

engordurado enquanto eu me pergunto se esta será a noite em que vou terminar 

meu rolinho primavera, deitar na cama e sofrer um ataque do coração enquanto 

durmo.  

Eu faço de tudo para ser visto. Volta e meia, quando saio, compro um suco, 

mesmo quando não estou com sede. Se a loja está cheia, às vezes até derrubo 

meu troco pelo chão, espalhando as moedas por todo lado. Eu entro na Athlete’s 

Foot e pergunto: “Que tipo de tênis vocês têm?” O vendedor olha para mim como 

o schmuck que eu sou e me mostra o único par de Rockports que eles têm, uma 

coisa branquíssima. “Não,” eu digo, “eu já tenho esse”, então vou até os Reeboks 

e escolho algo que nem mesmo se parece com um tênis, um tipo de bota a prova 

d’água, talvez, e peço um número 9. O garoto olha de novo, cuidadosamente. 

“Número 9,” eu repito, sustentando seu olhar enquanto agarro o tênis. Ele balança 

a cabeça e vai até o estoque buscar o tênis e, quando ele volta, estou tirando as 

meias. Levanto as calças até canela e olho para essas coisas decrépitas que são 

meus pés, e um minuto constrangedor passa até que fique claro que eu estou 
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esperando que ele coloque as botas nos meus pés. Eu nunca compro. Tudo que 

eu quero é não morrer em um dia em que não fui visto.  

Há alguns meses vi um anúncio no jornal: “PRECISA-SE: MODELO DE NU 

PARA AULA DE DESENHO. $15 A HORA.” Parecia bom demais para ser 

verdade. Ser tão olhado. Por tanta gente. Liguei. Uma mulher me disse para 

aparecer na terça seguinte. Tentei me descrever, mas ela não estava interessada. 

“Qualquer coisa serve,” ela disse.  

Os dias passaram devagar. Eu contei para o Bruno, mas ele não entendeu. 

Ele pensou que eu tinha me inscrito em uma aula de desenho para ver garotas 

nuas. Ele não quis ser corrigido. “Os seios?” Ele perguntou. “Elas mostram os 

peitos?” Eu dei de ombros. “E lá embaixo?” 

Depois que a Sra. Feid do quarto andar morreu e levou três dias para 

alguém encontrá-la, eu e o Bruno criamos o hábito de checar se o outro está bem. 

Inventávamos pequenas desculpas, “Meu papel higiênico acabou,” eu dizia 

quando o Bruno abria a porta. Passava um dia. Alguém batia à minha porta. 

“Perdi o guia de programação da TV,” ele explicava, e eu ia procurar o meu, 

mesmo sabendo que o dele estava exatamente onde sempre esteve: no sofá. 

Uma vez, ele veio no domingo à tarde. “Preciso de uma xícara de farinha,” ele 

disse. Foi estranho, mas eu não me contive. “Você não sabe cozinhar,” eu disse. 

Um momento de silêncio. Bruno olhou nos meus olhos. “Quem diria,” ele disse. 

“Estou fazendo um bolo.” 

Quando vim para a América, eu não conhecia quase ninguém, só um primo 

de segundo grau que era chaveiro, então trabalhei para ele. Se ele fosse 

sapateiro, eu teria sido sapateiro. Se ele varresse merda, eu também varreria. 

Mas ele era chaveiro, me ensinou o ofício, e foi o que me tornei. Tínhamos um 

pequeno negócio juntos, até que um dia ele pegou tuberculose. Tiveram que tirar 

seu fígado, ele teve uma febre de 41 graus e morreu. Então eu assumi os 

negócios. Continuei mandando metade dos lucros para a mulher dele, mesmo 

depois que ela casou com um médico e mudou para Bayside. Fiquei com o 

negócio por mais de 50 anos. Não é o que eu teria imaginado para mim. E no 

entanto. A verdade é que passei a gostar da profissão. Eu ajudava os que 

estavam trancados para fora a entrar. Outros eu ajudava a manter do lado de fora 

o que não se devia deixar entrar, para que pudessem dormir sem pesadelos.  
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Então um dia eu estava olhando pela janela. Talvez eu estivesse olhando o 

céu. Coloque um imbecil diante da janela e terá um Spinoza. No fim, a vida nos 

deixa a todos na janela. A tarde passou. Pequenos grãos de escuridão caíam 

como que peneirados. Procurei a corrente do abajur e de repente foi como se um 

elefante pisasse em meu coração. Caí de joelhos. Pensei: eu não vivi para 

sempre. Um minuto se passou. Mais um minuto. Mais um. Eu arranhava o chão, 

puxando meu corpo em direção ao telefone.   

Vinte e cinco por cento do meu músculo cardíaco morreu. A recuperação 

foi demorada, e eu nunca mais voltei a trabalhar. Eu olhava pela janela. 

Observava o outono virar inverno, o inverno virar primavera. Eu me arrastava para 

o andar de cima para ficar com o Bruno.  

 

Eu e o Bruno éramos amigos na infância. Quando vim para a América, eu 

achava que ele estava morto. Então um dia, descendo a East Broadway, ouvi sua 

voz. Olhei para trás. Ele estava parado na frente de uma quitanda perguntando o 

preço de alguma fruta. Eu pensei: você está ouvindo coisas, você é um sonhador, 

qual é a probabilidade? Seu amigo de infância? Fiquei congelado na calçada. Ele 

está enterrado, falei para mim mesmo. Cinquenta anos se passaram, você está 

nos Estados Unidos da América, ali está o McDonald’s. Tome vergonha. Esperei 

só para ter certeza. Eu não teria reconhecido o rosto dele. Mas o jeito de andar 

era inconfundível. Saltitando como um pássaro. Ele ia passar por mim. Estiquei o 

braço e agarrei a manga de sua camisa. “Bruno,” eu disse. Ele parou e virou para 

mim. No começo ele parecia assustado e confuso. “Bruno,” eu disse. Ele olhou 

para mim, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele colocou a mão em meu 

queixo, com a outra ele segurava um pacote de ameixas. “Bruno.” 

Poucos anos depois, a mulher dele morreu. Ele não aguentava morar no 

apartamento sem ela, então, quando um apartamento no andar de cima do meu 

vagou, ele se mudou. Às vezes sentamos juntos em minha cozinha. Pode passar 

uma tarde inteira sem que a gente diga uma palavra. E se conversamos, nunca 

falamos em iídiche. As palavras da nossa infância tornaram-se estranhas para 

nós há muito tempo – não poderíamos usá-las da mesma forma, então 

escolhemos não usá-las de todo. A vida exigiu uma língua nova.  
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Quando eu era garoto, gostava de escrever. Escrevi três livros antes dos 

21 anos. O primeiro era sobre S., a cidadezinha onde eu morava na Polônia. 

Desenhei um mapa da cidade para a página de rosto, marcando cada casa ou 

loja: aqui ficava o Kipnis, o açougueiro, e aqui, Pinsky, o alfaiate, e aqui morava 

Fishl Shapiro, que ou era um grande tzaddik19, ou um idiota, ninguém sabia ao 

certo, e aqui era a praça da cidade, e aqui o campo onde brincávamos, e aqui era 

onde a floresta começava, e aqui ficava a árvore onde Beyla Asch se enforcou, e 

aqui e aqui. E no entanto. Quando dei o livro para a única pessoa em S. com cuja 

opinião eu me importava, ela deu de ombros e disse que talvez fosse melhor eu 

inventar as coisas. Então escrevi um segundo livro, e enchi de homens que 

criavam asas, de árvores com raízes que cresciam para o céu, e pessoas que 

esqueciam os próprios nomes, e pessoas que não conseguiam esquecer nada. 

Quando terminei, corri até a casa dela. Me encostei a uma parede e fiquei 

olhando seu rosto enquanto ela lia. Lá fora escureceu, mas ela continuou lendo. 

Horas se passaram. Escorreguei para o chão. Quando terminou, ela olhou para 

mim. De inicio, ela não falou. Então ela disse que talvez eu não devesse inventar 

tudo, porque assim ficava difícil de acreditar em alguma coisa.  

Outra pessoa talvez desistisse. Eu comecei de novo. Dessa vez não 

escrevi sobre coisas reais e não escrevi sobre coisas imaginárias. Escrevi sobre a 

única coisa que conhecia. Transformei em livro meu amor por ela. Escrevi e 

escrevi. As páginas se empilhavam. Eu estava dizendo tudo pela primeira vez. 

Mesmo quando a pessoa com cuja opinião eu me importava partiu em um barco 

para a América, continuei enchendo páginas com seu nome.  

Logo que ela partiu, tudo ruiu. Hitler invadiu a Polônia. Havia boatos acerca 

de coisas incompreensíveis, e como não conseguíamos compreendê-las, não 

conseguimos acreditar nelas – até que não tivemos escolha e era tarde demais. 

Quando acreditei, já tinha perdido a única parte de mim que alguma vez achou 

que eu encontraria palavras até mesmo para a menor parcela da vida.  

E no entanto. Poucos meses depois do ataque cardíaco, 57 anos depois de 

ter desistido, comecei a escrever de novo. Escrevia para mim mesmo, essa era a 

diferença. Eu sabia que seria impossível encontrar as palavras certas. E porque 

                                                           
19 Termo ligado ao judaísmo; uma pessoa correta, que mantém forte ligação com Deus. 
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aceitei que o que uma vez pensei que fosse possível era, na verdade, impossível, 

e porque sabia que nunca mostraria uma só página para ninguém, escrevi uma 

frase: Me apaixonei aos 10 anos.   

 

A frase ficou dias ali, olhando para a minha cara, na página que antes 

estava em branco. Na próxima semana escrevi mais uma. Logo havia uma página 

inteira. Isso me deixou feliz. Como disse, estava fazendo para mim mesmo.  

Uma vez eu disse para o Bruno, “Adivinhe. Quantas páginas você acha que 

eu tenho?” “Não faço idéia,” o Bruno disse. “Escreva um número,” eu disse, “e 

passe para cá”. Ele deu de ombros e tirou uma caneta do bolso. Ficou um minuto 

pensando, estudando meu rosto. “Um palpite estimado,” eu disse. Ele se curvou 

sobre seu guardanapo, rabiscou um número e virou para baixo. Eu escrevi o 

número real, 301, no meu guardanapo. Empurramos os guardanapos pela mesa. 

Peguei o do Bruno. Por razões que eu não sei explicar, ele tinha escrito 200.000. 

Ele pegou meu guardanapo e virou. A cara dele caiu.  

Às vezes abro meu livro e leio aleatoriamente. Tem passagens que eu sei 

de cor. De cor – não é uma expressão que eu use levianamente. Meu coração é 

fraco e instável. Tento sobrecarregá-lo o mínimo possível.  Se alguma coisa vai 

causar impacto, direciono para outro lugar. O intestino, por exemplo, ou os 

pulmões. Quando passo por um espelho e dou uma olhada em meu reflexo, ou 

estou no ponto de ônibus e umas crianças param atrás de mim e dizem “Alguém 

tá sentindo cheiro de merda?” – pequenas humilhações diárias que são de praxe 

– essas eu direciono, de um modo geral, para o fígado. O pâncreas eu guardo 

para quando tudo que foi perdido cai sobre mim. É verdade que é muito e o órgão 

é muito pequeno. Mas. Você ficaria surpreso com o quanto ele aguenta. Quando 

acordo e estou com os dedos rígidos, é quase certo que eu estava sonhando com 

minha infância. Todas as vezes em que de repente lembrei que meus pais estão 

mortos (mesmo agora, ainda me surpreende que eu exista em um mundo onde 

aqueles que me fizeram pararam de existir): os joelhos. Tudo tem seu tempo; 

para todas as vezes em que eu acordei só para cometer o equívoco de achar que 

tinha alguém dormindo a meu lado: uma hemorróida. Solidão: não existe órgão 

que possa aguentá-la inteira.   
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Era uma vez um menino. Ele morava em uma cidadezinha que não existe 

mais, em uma casa que não existe mais, na beira de um campo que não existe 

mais. Era uma vez um menino que morava em uma casa que ficava na frente da 

casa de uma menina que não existe mais. Eles inventavam mil jogos. Eles 

colhiam o mundo em pequenos punhados, e nunca foram injustos um com o 

outro, nem uma só vez. Quando o céu escurecia, eles se separavam com grama 

nas roupas e folhas nos cabelos.  

Quando tinham 10 anos, ele a pediu em casamento. Quando tinham 11, ele 

a beijou pela primeira vez. Quando tinham 13, eles brigaram e durante 3 semanas 

terríveis não se falaram. Quando tinham 15, ela mostrou a cicatriz que tinha no 

seio esquerdo. Seu amor era um segredo que não contavam para ninguém. Ele 

prometeu que nunca amaria outra menina enquanto vivesse. “E se eu morrer?” 

ela perguntou. “Mesmo assim,” ele disse. Quando ela fez 16 anos, ele lhe deu um 

dicionário polonês-inglês e, juntos, estudavam as palavras. “O que é isso?” ele 

perguntava passando o dedo indicador em volta do tornozelo dela, e ela 

procurava no dicionário. “E isso?” ele perguntava, beijando o cotovelo dela. 

“Elbow! Que palavra é essa?” E então ele lambia o cotovelo dela, fazendo ela rir. 

Quando tinham 17, fizeram amor pela primeira vez, numa cama de palha numa 

cabana. Mais tarde – quando tinham acontecido coisas que eles jamais 

imaginariam – ela escreveu uma carta para ele que dizia: “Quando você vai 

aprender que não existe palavra para tudo?” 

Era uma vez um menino que amava uma menina que tinha um pai esperto 

o suficiente para juntar todos os zlotys que tinha para mandar a filha num barco 

para a América. No início ela se recusou a ir, mas o menino também sabia que 

tinha que insistir, jurando por sua vida que ganharia algum dinheiro e encontraria 

um jeito de segui-la. Ele conseguiu um emprego de zelador em um hospital e 

economizou o máximo que pôde. Mas, no verão de 1941, os 

Einsatzkommandos dirigiram seus exércitos mais para o leste. Num dia claro e 

quente de julho, eles entraram em S. Naquela hora, o menino estava deitado na 

floresta pensando na menina. Pode-se dizer que foi o amor por ela que o salvou. 

Nos anos seguintes o menino se tornou um homem que se tornou invisível. Foi 

assim que ele escapou da morte.  
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Era uma vez o homem que tinha se tornado invisível e chegou à América. 

Ele tinha passado quatro anos se escondendo, principalmente em árvores, mas 

também em celeiros e buracos. Então, os tanques russos chegaram. Durante 

cinco meses ele morou em acampamentos para refugiados. Ele escreveu para um 

primo, que era chaveiro na América. Na cabeça, praticava repetidamente as 

únicas palavras em inglês que conhecia. Knee. Elbow. Ear. Até que, um dia, seus 

documentos chegaram. Ele pegou um trem até um barco e depois de uma 

semana de travessia chegou ao Porto de Nova York. Dobrado em suas mãos 

estava o endereço da menina. Naquela noite, ele ficou acordado, deitado no chão 

do apartamento de seu primo. O aquecedor estalava e assoviava, mas ele estava 

grato pelo calor. De manhã, seu primo explicou como pegar o metrô para o 

Brooklyn. Só quando seu dedo apertou a campainha lhe passou pela cabeça que 

talvez devesse ter ligado, para que ela não sofresse um ataque cardíaco. Ela 

abriu a porta. Usava um lenço azul no cabelo. Ele podia ouvir a transmissão de 

um jogo através da parede do vizinho.  

Era uma vez a mulher que tinha sido uma menina que entrou num barco 

que ia para a América e vomitou durante todo o percurso, não porque o balanço a 

deixava enjoada, mas porque estava grávida. Quando descobriu, ela escreveu 

para o menino. Todos os dias, ela esperou por uma carta dele, mas não chegou 

nenhuma. Ela engordou e engordou. Tentou esconder para não perder o emprego 

na fábrica de roupas. Algumas semanas antes de o bebê nascer, ela recebeu 

uma carta de alguém que contava o que tinha acontecido com a cidade de S. Ela 

parou de ir trabalhar. Não conseguia sair da cama. Depois de uma semana, o filho 

de seu chefe veio visitá-la. Ele trouxe comida para ela comer e colocou um buquê 

de rosas num vaso ao lado da cama. Quando descobriu que ela estava grávida, 

ele chamou uma parteira. Um menininho nasceu. Um dia, a menina sentou na 

cama e viu o filho de seu chefe balançando a criança sob um raio de sol. Depois 

de um ano, ela concordou em casar com ele. Dois anos depois, teve outro filho. 

O homem que tinha se tornado invisível ficou parado na sala da casa dela, 

ouvindo sua história. Ele tinha mudado tanto em cinco anos que parte dele queria 

dar uma risada dura e fria. Ela entregou uma foto do menino, que agora tinha 

cinco anos. A mão dela tremia. Ela disse, “Você não escreveu. Eu achei que 

estivesse morto.” Ele olhou para a foto do menino que, apesar de o homem não 
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saber naquele momento, ia crescer e se parecer com ele, ir para a faculdade, se 

apaixonar,  desapaixonar, se tornar um escritor famoso. “Qual é o nome dele?” 

ele perguntou. “Eu escolhi Isaac,” ela disse. Eles ficaram muito tempo em silêncio 

enquanto ele olhava para a foto. Até que conseguiu dizer duas palavras: “Venha 

comigo!” O barulho de crianças gritando vinha da rua de baixo. Ela fechou os 

olhos com força. “Venha comigo,” ele disse, estendendo a mão. Ela balançou a 

cabeça. “Não posso,” ela disse. Ela olhou para o chão. “Por favor,” ela disse. 

Então ele fez a coisa mais difícil que teve que fazer na vida: pegou seu chapéu e 

foi embora.  

E se o homem que uma vez tinha prometido que nunca se apaixonaria por 

outra menina enquanto vivesse cumpriu sua promessa, não foi porque era 

teimoso, ou mesmo fiel. Foi porque não conseguiu evitar. E, já tendo se 

escondido por anos, esconder seu amor por um filho que nem sabia que ele 

existia não pareceu inconcebível. Não se era isso o que a única mulher que ele 

amou precisava que ele fizesse. Afinal, o que significa para um homem esconder 

mais uma coisa se ele próprio já desapareceu por completo?  

 

Na manhã do dia em que fui escalado para ser modelo na aula de 

desenho, acordei empolgado. Quando já tinha esperado tanto quanto podia, 

peguei um ônibus até o outro lado da cidade. Levou um tempo até eu achar o 

prédio certo. Passei por ele três vezes até perceber que tinha que ser aquele. Era 

um galpão velho com algumas das janelas quebradas. A porta da frente estava 

enferrujada e uma caixa de papelão a segurava aberta. Por um instante, me 

permiti imaginar que tinha sido atraído até lá para ser assaltado e morto. Imaginei 

meu corpo no chão numa poça de sangue.  

O céu tinha escurecido, e estava começando a chover. Fiquei lá parado, 

incapaz de seguir, incapaz de voltar. Finalmente, ouvi risadas vindas do galpão. 

Você está sendo ridículo, pensei. Peguei na maçaneta da porta e bem nessa hora 

ela abriu. Uma menina com um moletom muito grande para seu tamanho saiu. Ela 

arregaçou as mangas. Seus braços eram finos e pálidos. “Posso ajudar?” ela 

perguntou. “Eu estou procurando uma aula de desenho. Tinha um anúncio no 

jornal. Talvez eu esteja no lugar errado…” Ela fez um gesto: “Lá em cima. No 

segundo andar, primeira porta à direita. Ainda falta uma hora para começar.” 
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Não havia mais o que dizer. Tinha uma escada, e eu subi. Meu coração 

batia forte. Que tipo de tolo eu era para acreditar que eles não se afastariam 

quando eu tirasse a camisa e as calças e ficasse lá parado na frente deles? Achar 

que eles iriam observar minhas pernas cheias de varicoses, minhas knaidlach 

peludas e caídas e o quê – começar a desenhar? E no entanto. Eu não fui 

embora. Agarrei o corrimão e subi a escada. Eu ouvia a chuva na claraboia. Uma 

luz suja a atravessava. No fim da escada tinha um corredor. A sala à direita 

estava vazia. Tinha um bloco coberto com um pedaço de veludo preto e um 

círculo desorganizado de cadeiras dobráveis e cavaletes. Entrei e sentei para 

esperar.  

Depois de uma hora, algumas pessoas começaram a entrar. Uma mulher 

me mostrou onde eu devia tirar a roupa, um canto onde tinha sido pendurada uma 

cortina provisória. Fiquei parado lá e ela fechou a cortina a meu redor. Um minuto 

se passou e então eu tirei os sapatos. Alinhei-os direitinho. Tirei as meias e 

coloquei-as dentro dos sapatos. Desabotoei e tirei a camisa. Tinha um cabide, 

então a pendurei. Ouvi cadeiras arrastando e risadas. De repente eu não me 

importava mais em ser visto. Eu gostaria de ter agarrado meus sapatos e saído 

correndo de lá, ter descido as escadas e ido para longe. E no entanto. Desci o 

zíper das calças. Então me ocorreu: o que exatamente significa nu? Eles queriam 

mesmo dizer sem cueca? Analisei. Peguei o anúncio no bolso das calças. 

“MODELO DE NU,” dizia. Não seja idiota, eu disse para mim mesmo. Eles não 

são amadores. Minha cueca estava pelos tornozelos quando os passos da mulher 

voltaram. “Tudo bem aí dentro?” “Tudo bem, tudo bem. Já vou sair.” Olhei para 

baixo. Tinha uma mancha. Meu intestino. Nunca para de me aterrorizar. Tirei a 

cueca e amassei formando uma bola.    

Fiquei lá sem me mexer. Estava começando a ficar com frio, Então é assim 

que a morte te leva. Nu em um galpão abandonado. Amanhã o Bruno desceria as 

escadas e bateria em minha porta e ninguém atenderia. Desculpe, Bruno. Eu 

gostaria de ter dito adeus. Sinto muito ter decepcionado você com tão poucas 

páginas. Aí eu pensei, Meu livro. Quem o encontraria? E então, ali, percebi que, 

mesmo que achasse que estava escrevendo para mim mesmo, na verdade eu 

queria que alguém lesse.  
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Puxei a cortina e dei um passo à frente. Piscando na luz, fiquei diante 

deles.  

Deviam ser 12 estudantes, sentados nas cadeiras segurando seus 

cadernos de desenho. A menina do moletom grande estava lá. A mulher que me 

mostrou onde tirar a roupa apontou para a caixa coberta com veludo. “Fique ali. 

Faça uma pose que seja confortável.” Eu não sabia para que lado virar. Alguém ia 

ter que ficar olhando para meu lado retal de um jeito ou de outro. Deixei os braços 

penderem ao meu lado e me concentrei em um ponto no chão. Eles levantaram 

os lápis. 

Nada aconteceu. Senti o tecido de pelúcia embaixo das solas dos pés, os 

pelos dos braços levantando, os dedos como 10 pequenos pesos me puxando 

para baixo. Senti meu corpo acordar sob 12 pares de olhos. Levantei a cabeça. 

“Tente ficar parado,” a mulher disse.  

Fiquei olhando para um pedaço rachado no chão de concreto. Eu podia 

ouvir os lápis se mexendo através das páginas. Eu queria sorrir. Meu corpo já 

estava começando a se rebelar, os joelhos começando a chacoalhar e os 

músculos das costas se distendendo, mas eu não ligava. Se preciso fosse, eu 

teria ficado lá o dia todo. Passaram quinze, vinte minutos. Então a mulher disse, 

“Por que não fazemos uma pequena pausa e depois começamos de novo com 

uma pose diferente.”  

Sentei. Fiquei lá. Girei. Páginas viraram. Eu me alternava entre sensação e 

torpor, sensação e torpor. Meus olhos lacrimejaram de dor. Recitei o aleph-bet20 

23 vezes. De algum modo coloquei as roupas novamente. Não achei a cueca e 

estava cansado demais para procurar. Consegui descer a escada, agarrando o 

corrimão. A mulher desceu atrás de mim. Ela disse: “Espere, você esqueceu os 

15 dólares.” Peguei o dinheiro, e quando fui colocá-lo no bolso senti a cueca 

embolada lá.  

“Obrigado.” Não era só por dizer. Eu estava exausto. Mas feliz. 

  

Quero dizer em algum lugar: tentei ser clemente. E no entanto. Houve 

momentos na minha vida, anos inteiros, em que a raiva levava a melhor. A feiúra 

                                                           
20 alfabeto hebraico 
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me virava do avesso. A amargura trazia certa satisfação. Eu a cortejava. Fazia 

cara feia para o mundo. E o mundo fazia cara feia para mim. Eu batia a porta na 

cara das pessoas. Peidava onde queria peidar. Acusava caixas de me roubarem 

um centavo, segurando o centavo na mão. Aí um dia percebi que estava a 

caminho de me tornar o tipo de schmuck que envenena pombos. Pessoas 

atravessavam a rua para me evitar. Eu era um câncer humano. E para ser sincero 

eu não estava com raiva de verdade. Não mais. Eu tinha deixado minha raiva em 

algum lugar fazia algum tempo. Larguei em um banco de praça e saí. E no 

entanto. Fazia tanto tempo, que eu não conhecia nenhum outro jeito de ser. Um 

dia acordei e disse para mim mesmo, “Não é tarde demais.” Os primeiros dias 

foram estranhos. Eu tinha que praticar o sorriso em frente ao espelho. Mas. 

Reaprendi. Foi como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Eu desisti e 

algo desistiu de mim.  Alguns meses depois, encontrei o Bruno.  

Quando cheguei em casa depois da aula de desenho, tinha um bilhete do 

Bruno em minha porta. Dizia “KADE VOCE?” Eu estava cansado demais para 

subir a escada e contar para ele. Caí na cama sem tirar a roupa. Já passava da 

meia-noite quando o telefone tocou. Bruno, sem dúvida. Eu teria ignorado se não 

tivesse medo de que ele ligasse para a polícia. Por que ele não podia 

simplesmente bater com a bengala no aquecedor como sempre fazia? (Três 

batidas significam “Você está vivo?” Duas significam “Sim,” uma “Não.”) Joguei o 

lençol e cambaleei pelo apartamento, trombando com a perna de uma mesa. “Tá 

bom, tá bom,” eu disse pegando o telefone. “Não precisa acordar o prédio inteiro.” 

Silêncio do outro lado da linha. Eu disse, “Bruno?” 

 “Leo Gursky?” 

 O homem me disse que estava trancado do lado de fora de casa. Ligou 

para Informações para pedir o número de um chaveiro. Eu disse que estava 

aposentado. O homem pareceu incapaz de acreditar na má sorte que teve. Ele já 

tinha ligado para três pessoas e ninguém tinha atendido. “Está caindo o mundo 

aqui,” ele disse.  

“Você não pode ficar em outro lugar essa noite? De manhã vai ser mais 

fácil encontrar um chaveiro. Tem muitos por aí.” 



- 50 - 

 

“Não,” ele disse. “Tudo bem, quer dizer, se for muito...” Ele parou 

esperando que eu falasse. Eu não falei. “Tá bom então.” Dava para ouvir a 

decepção na voz dele. “Desculpe ter incomodado.” 

E no entanto. Ele não desligou e nem eu. Eu estava cheio de culpa. 

Pensei, Por que eu preciso dormir? Vai ter tempo. Amanhã. Ou sexta que vem. A 

sete palmos.  

“Tá bom, tá bom,” eu disse, mesmo não querendo dizer. Eu teria que 

desenterrar minhas ferramentas. Talvez fosse melhor procurar uma agulha num 

palheiro ou um judeu na Polônia.  

Ele me deu um endereço lá no subúrbio. Só depois de desligar o telefone 

eu lembrei que esperaria para sempre até que um ônibus viesse àquela hora. 

Tinha um cartão na gaveta da cozinha do Goldstar Car Service, não que eu fosse 

chamar algum dia. Mas. Nunca se sabe. Pedi um carro e comecei a escavar no 

armário atrás da caixa de ferramentas. Ainda estava procurando quando o 

interfone tocou. Quando você está com as calças na mão, é aí que todo mundo 

chega. “Já vou descer,” gritei no interfone, e quando me virei, a caixa de 

ferramentas estava ali, bem embaixo do meu nariz. Peguei meu casaco do chão, 

abaixei meu cabelo no espelho e saí.  

Uma limusine preta estava parada na rua, a chuva caindo nos faróis. Fora 

isso, tinha só alguns carros vazios estacionados. Eu estava voltando para o 

prédio, mas o motorista da limusine baixou o vidro e gritou meu nome. Ele estava 

usando um turbante roxo. Andei até a janela. “Deve haver algum engano,” eu 

disse. “Eu pedi um carro." 

“Tá bom,” ele disse. 

“Mas isso é uma limusine.” Adverti. 

“Tá bom,” ele repetiu, sinalizando que eu entrasse. 

“Não posso pagar a mais.” 

O turbante acenou. Ele disse, “Entre antes que fique encharcado.”  

Mergulhei para dentro da limusine. Era maior do que eu imaginava. A 

música suave que vinha lá da frente e o ritmo gentil dos limpadores de para-brisa 

quase não chegavam até mim. Os semáforos sangravam sobre as poças-d’água. 

Tinha um potinho com balas de hortelã, e eu enchi os bolsos. Quando a limusine 

parou, o motorista apontou para uma casa. Era linda, com degraus que levavam à 
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porta e folhas esculpidas em pedra. “Dezessete dólares,” o motorista disse. 

Procurei a carteira no bolso. Não. O outro bolso. Minha cueca, mas nenhuma 

carteira. Devo ter deixado em casa na pressa. Então me lembrei dos meus 

honorários da aula de desenho. Cavei além das balas e da cueca, e achei o 

dinheiro. “Desculpe,” eu disse. “Que vergonha. Só tenho 15.” Confesso que relutei 

em me separar daquelas notas. Não era exatamente um dinheiro que se pudesse 

chamar de suado, mas sim de algo mais agridoce. Mas, depois de uma pausa 

rápida, o turbante acenou e o dinheiro foi aceito.  

O homem estava esperando embaixo da marquise. Claro, ele não esperava 

que eu chegasse de limusine, e eis que eu salto como o Sr. Chaveiro das 

Estrelas. Me senti humilhado. Eu queria explicar, “Acredite, eu nunca acharia que 

sou especial.” Mas ainda estava chovendo muito e eu achei que ele precisava de 

mim mais do que de uma explicação de como cheguei lá. Era uma fechadura 

difícil. O homem ficou em cima de mim, segurando minha lanterna. A chuva corria 

em minha nuca. Senti quanta coisa dependia de eu abrir aquela fechadura. Tentei 

e fracassei. Tentei e fracassei. E então, finalmente, meu coração parou de 

acelerar. Virei a maçaneta e a porta abriu.  

Ele me levou até a sala, onde eu esperei enquanto foi chamar um carro e 

colocar roupas secas. Tentei protestar, dizendo que podia pegar um ônibus ou um 

táxi, mas ele não quis ouvir, ainda mais com a chuva. A sala era repleta de livros. 

Eu nunca tinha visto tantos em um lugar que não fosse uma biblioteca. Eu, 

também, gosto de ler. Uma vez por mês, vou até a biblioteca. Para mim, escolho 

um romance, para o Bruno, que tem catarata, um audiobook. No começo, o Bruno 

teve dúvidas. “O que eu faço com isso?” ele disse, olhando para a caixa de Anna 

Kariênina como se eu tivesse lhe entregado um enema. E no entanto. Depois de 

um dia, ou dois, estava cuidando das minhas coisas quando uma voz berrou lá de 

baixo, “Todas as famílias felizes são iguais,” me dando quase um acesso de raiva. 

Depois disso, ele ouvia tudo o que eu trazia no volume máximo e me devolvia 

sem fazer nenhum comentário. Uma tarde, voltei da biblioteca com o Ulysses. 

Durante um mês direto ele ouviu. Ele tinha o hábito de apertar o stop e voltar 

quando não tinha entendido alguma coisa completamente. “Inelutável modalidade 

do visível: ao menos isso.” Pausa, volta. “Inelutável modalidade do.” Pausa, volta. 
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“Inelutável modalidade.” Pausa. “Inelutável.” Quando a data de devolução chegou, 

ele queria que eu renovasse. A essa altura eu já estava cheio do seu para e 

começa, então fui até a Wiz e comprei para ele um Sony Sportsman, e agora ele 

anda por aí devagar com o Sony preso no cinto. Acho que ele gosta é do som de 

um sotaque irlandês. 

Pensei, Coitado do Bruno. Provavelmente ele ligou para o necrotério para 

descobrir se alguém tinha trazido um homem velho com um cartão na carteira que 

diz, “MEU NOME É LEO GURSKY EU NÃO TENHO FAMÍLIA POR FAVOR 

LIGUE PARA O CEMITÉRIO PINELAW EU TENHO UM LOTE LÁ NA PARTE 

JUDAICA OBRIGADO POR SUA CONSIDERAÇÃO”. Ou então ele acha que eu 

estou andando sem rumo na chuva com a cabeça cheia de sonhos. Uma vez o 

Bruno disse que se eu comprasse um pombo, até que eu andasse meia rua ele 

teria se transformado em uma rolinha, no ônibus, em um papagaio, e no meu 

apartamento, no minuto antes de tirá-lo da gaiola, numa fênix. “Você é assim,” ele 

disse, varrendo da mesa umas migalhas que não estavam lá. “Não, não sou,” Eu 

disse. Ele deu de ombros e olhou pela janela. “Quem é que já ouviu falar de uma 

fênix?” Eu disse. “Um pavão, talvez. Mas uma fênix – acho que não.” O rosto dele 

estava virado para o outro lado, mas eu pensei ter visto sua boca se contrair em 

um sorriso. 

Como de costume, eu olhei as prateleiras do homem para ver se tinha 

alguma coisa de meu Isaac. Tinha, é claro. E não só um livro, mas quatro. Puxei 

um e virei para ver a foto do Isaac. Nos encontramos uma vez. Ele estava 

fazendo uma leitura pública na 92nd Street Y. Comprei ingressos com quatro 

meses de antecedência. Muitas vezes em minha vida eu tinha imaginado nosso 

encontro. Eu como seu pai, ele como meu filho. E no entanto. Eu sabia que 

jamais poderia acontecer dessa maneira. Eu tinha aceitado que tudo pelo que eu 

poderia esperar era um lugar na plateia. Mas durante a leitura algo tomou conta 

de mim. Depois, eu me vi já na fila, mãos tremendo enquanto eu apertava nas 

dele o pedaço de papel onde eu tinha escrito meu nome. Ele deu uma olhada e 

copiou em um livro. Tentei dizer alguma coisa, mas não tinha som. Ele sorriu e 

agradeceu. E no entanto. Eu não me mexi. “Mais alguma coisa?” ele perguntou. 

Eu abanei as mãos. A mulher atrás de mim me deu um olhar impaciente e deu um 

passo a frente para cumprimentá-lo. O que ele podia fazer? Eu abanava que nem 



- 53 - 

 

um idiota. Ele autografou o livro da mulher. Foi desconfortável para todo mundo. A 

fila teve que andar em torno de mim. De vez em quando, ele olhava para mim, 

perplexo. Uma vez, ele sorriu para mim do jeito que a gente ri para um idiota. 

Mas. Minhas mãos lutavam para contar tudo a ele. Pelo menos tanto quanto 

puderam até que um segurança agarrou meu cotovelo e me acompanhou até a 

porta. Era inverno. Gordos flocos brancos caíam sob os postes de luz. Esperei até 

que ele saísse, mas ele não saiu. Talvez tivesse uma porta dos fundos, não sei. 

Peguei o ônibus para casa. Naquela noite, antes de dormir, abri o livro, que eu 

tinha colocado na minha mesa de cabeceira. “Para Leah Gersky,” dizia.  

Eu ainda estava segurando o livro quando o homem chegou atrás de mim. 

“O senhor conhece?” ele perguntou. Derrubei o livro, que caiu com um ruído 

surdo, o rosto de meu filho para cima. De repente, eu estava cansado, mais 

cansado do que tinha estado em anos. Tentei explicar. “Eu sou pai dele.” Eu 

disse. Ou talvez tenha dito, “Ele é meu filho.” De qualquer forma, eu me fiz 

entender, porque o homem pareceu chocado, depois pareceu surpreso, depois 

pareceu não acreditar em mim. Eu não ligava, porque afinal, quem eu pensava 

que era, aparecendo em uma limusine, arrombando uma fechadura, e aí dizendo 

ser o progenitor de um escritor famoso? 

Agachei, peguei o livro e coloquei de volta na prateleira. O homem 

continuou olhando para mim, foi quando o carro buzinou lá fora, ainda bem 

porque eu já tinha sido olhado o suficiente por um dia. “Bom,” eu disse, indo até a 

porta, “é melhor eu ir andando.” O homem pegou a carteira, tirou uma nota de 

cem dólares e me entregou. “Pai dele?” ele perguntou, duvidando. Coloquei o 

dinheiro no bolso e dei uma bala de hortelã para ele, de cortesia. Enfiei os pés 

nos sapatos molhados. “Não pai de verdade,” eu disse. E porque não sabia mais 

o que dizer, eu disse, “Mais pra tio.” O que pareceu confundi-lo mais ainda, mas 

mesmo assim eu disse, “Não exatamente tio.” Ele levantou as sobrancelhas. 

Peguei a caixa de ferramentas e saí na chuva. Quando cheguei ao carro, ele 

ainda estava na porta, olhando para fora. Para provar que eu estava maluco, fiz o 

aceno da rainha da Inglaterra.   

 

Eram 3 da manhã quando cheguei em casa. Mas não consegui dormir. 

Deitei de barriga para cima, ouvindo a chuva. Então levantei da cama e fui até a 
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cozinha. Eu guardo meu manuscrito numa caixa no forno. Tirei de lá, coloquei na 

mesa da cozinha. Coloquei água pra ferver. A chuva estava ficando mais fina. Um 

pombo arrulhava no peitoril da janela. Ele estufou o peito, pavoneou e alçou voo. 

Livre como um pássaro, por assim dizer. Coloquei uma folha de papel na máquina 

de escrever e, com dois dedos, escolhi um titulo: “Palavras para tudo.” 

Antes que eu pudesse mudar de ideia, tirei o papel, coloquei em cima do 

maço de páginas na caixa e fechei a tampa. Achei um pouco de papel pardo e 

embrulhei a caixa. Na frente, escrevi o endereço do Isaac, que eu sabia de cor.  

Nada aconteceu. Nenhum vento levou tudo embora. Nenhum ataque do 

coração. Nenhum anjo à porta. Lá fora, o céu se iluminou. Comi uma barra de 

Metamucil e me dei um banho de esponja. Me vesti. Cuspi na mão e tentei forçar 

meu cabelo à submissão. Sentei com o pacote marrom no colo. Às oito e 

quarenta e cinco, coloquei o casaco e enfiei o pacote embaixo do braço. Aí saí 

pela porta e adentrei a manhã.  

 

Eu não sei o que esperava, mas esperava alguma coisa. Meus dedos 

tremiam sempre que eu ia destrancar a caixa do correio. Fui segunda. Nada. Fui 

terça e quarta. Não tinha nada na quinta, também. Sexta, eu sentei e cochilei em 

minha cadeira. O telefone tocou. Eu tinha certeza de que era meu filho. Mas. Era 

só a professora da aula de desenho dizendo que estava procurando por alguém 

para um projeto que ela estava fazendo em uma galeria, e ela pensou em mim, 

por causa de minha presença entusiasmada. Naturalmente, fiquei lisonjeado. 

Qualquer outro dia, teria sido motivo suficiente para um banquete de costela. E no 

entanto. “Que tipo de projeto?” perguntei. Ela disse que tudo que eu teria que 

fazer seria sentar nu em um banco de metal no meio de uma sala, e então, se eu 

estivesse afim, e ela esperava que eu estivesse, mergulhar meu corpo em um 

barril de sangue de vaca kosher21 e rolar em grandes papéis brancos. 

Posso ser bobo, mas não sou desesperado. Agradeci muito pela oferta, 

mas disse que teria que recusar, pois já tinha planos de sentar no meu dedão e 

rodar de acordo com o movimento da Terra ao redor do Sol. Ela ficou 

decepcionada. Mas pareceu entender. Ela disse que se eu quisesse ver os 

                                                           
21 Que obedece a halachá (lei judaica) de produção de alimentos e de abatimento de animais 
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desenhos que a turma tinha feito de mim, eu poderia ir à exposição que eles 

montariam dentro de um mês. Anotei a data e desliguei o telefone.  

Eu tinha ficado no apartamento o dia todo, então decidi sair pra dar uma 

volta. Sou um homem velho. Mas ainda consigo andar. Começou a escurecer, 

mas perseverei. Eu não tinha um destino em mente. Quando vi uma Starbucks, 

entrei e comprei um café, porque estava com vontade de café, não porque queria 

que alguém me notasse. Normalmente, eu teria feito um grande espetáculo – “Me 

dá um Grande Venti, quer dizer, um Tall Grande, me dá um Chai Super Venti 

Grande, ou será que eu quero um Short Frappe?”— e então, como marca de 

pontuação, eu teria um pequeno contratempo ao pegar o leite. Não dessa vez. 

Coloquei o leite como um cidadão normal do mundo e sentei em uma poltrona na 

frente de um homem que estava lendo o jornal. Envolvi o café em minhas mãos. 

Era gostoso o calor. Na mesa ao lado tinha uma menina de cabelo azul, 

debruçada sobre um caderno e mastigando uma caneta, e na mesa a seu lado 

tinha um menininho com um uniforme de futebol sentado com a mãe, que falava 

pra ele, “O plural de ‘elf’ é ‘elves’”. 22 Fui tomado por uma onda de felicidade. Ser 

parte disso tudo me atordoava. Beber uma xícara de café como uma pessoa 

normal. Eu queria gritar, “O plural de ‘elf’ é ‘elves’! Que língua! Que mundo!” 

Tinha um telefone público ao lado do banheiro. Procurei por 25 centavos no 

bolso e disquei o número do Bruno. Tocou nove vezes. A menina do cabelo azul 

passou por mim a caminho do banheiro. Eu sorri para ela. Incrível! Ela sorriu para 

mim. No décimo toque ele atendeu. 

“Bruno?” 

“Sim?” 

“Não é bom estar vivo?” 

“Não, obrigado, não quero comprar nada.” 

“Não estou tentando te vender nada! É o Leo. Escute. Eu estava sentado 

aqui tomando um café e de repente, caiu a ficha.” 

“Quem caiu?” 

                                                           
22 A palavra elf (duende, elfo, gnomo) do inglês apresenta plural irregular 
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“Ach, escute! Caiu a ficha: como é bom estar vivo. Vivo! E eu queria te 

falar. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando que a vida é 

uma coisa bela, Bruno. Uma coisa bela e uma alegria eterna.23 

Uma pausa. 

“Claro, como você quiser Leo. A vida é uma beleza.” 

“E uma alegria eterna,” eu disse. 

“Tá bom,” o Bruno disse. “E uma alegria.” 

Eu esperei. 

“Eterna.” 

Eu ia desligar quando o Bruno disse, “Leo?” 

“Sim?” 

“Você quer dizer a vida humana?” 

Tomei meu café por meia hora, saboreando cada gole. A menina fechou o 

caderno e levantou para ir embora. O homem chegou quase ao fim do jornal. Eu 

lia as manchetes. Eu era uma parte pequena de algo maior que eu. Sim, a vida 

humana. Então, o homem virou a página e meu coração parou.  

Era uma foto do Isaac. Eu colecionava todos os seus recortes, e achava 

que tinha visto todas as fotos dele. Eu as havia estudado milhares de vezes.  E no 

entanto. Essa era nova para mim. Ele estava parado na frente de uma janela, com 

o queixo abaixado, a cabeça levemente inclinada. Talvez estivesse pensando. 

Mas seus olhos olhavam para cima, como se alguém tivesse dito seu nome no 

momento em que o obturador disparou. Eu queria gritar por ele. Era só um jornal. 

Mas eu queria gritar a plenos pulmões. “Isaac! Aqui estou eu. Está me ouvindo, 

meu pequeno Isaac?” Eu queria que ele virasse os olhos para mim exatamente 

como tinha feito para quem quer que o tenha tirado de seus pensamentos. Mas. 

Ele não pode. A manchete dizia: “ISAAC MORITZ, ROMANCISTA, MORTO AOS 

60.” 

Horas passaram. Finalmente, um funcionário da Starbucks com um brinco 

na sobrancelha veio até mim. “Estamos fechando,” ele disse. Olhei em volta. Era 

verdade. Todo mundo tinha ido embora. Uma menina com as unhas pintadas 

                                                           
23 Aqui, Krauss parece fazer referência ao poema Endymion, de John Keats. No texto de Krauss 
lemos: “A thing of beauty and a joy forever”; o poema de Keats abre com o verso: “A thing of 
beauty is a joy forever”. 
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estava arrastando uma vassoura pelo chão. Levantei. Ou. Tentei levantar, mas 

minhas pernas não queriam saber de mim. O funcionário da Starbucks olhou para 

mim como se eu fosse uma barata na massa de brownie. O copo de papel que eu 

segurava estava amassado, tinha virado uma massa úmida em minha mão. 

Entreguei o copo pra ele e comecei meu caminho passo a passo. Então, lembrei 

do jornal. O funcionário já tinha jogado na lata de lixo que estava empurrando pelo 

chão. Pesquei o jornal enquanto ele observava. 

Não sei como cheguei em casa. O Bruno deve ter me ouvido destrancar a 

porta, pois um minuto depois ele desceu as escadas e bateu na porta. Não atendi. 

Eu estava sentado no escuro na cadeira perto da janela. Ele continuou batendo. 

Finalmente, ouvi ele voltar lá pra cima. Passou uma hora ou mais, então o ouvi 

nas escadas de novo. Ele passou um pedaço de papel por baixo da porta. Dizia, 

“A VIDA E BELLA.” Empurrei de volta para fora. Ele empurrou de volta para 

dentro. Eu empurrei para fora, ele empurrou para dentro. Para fora, para dentro, 

para fora, para dentro. Fiquei olhando para o papel. “A VIDA E BELLA.” Pensei, 

talvez seja. Talvez esse seja o adjetivo para a vida. Ouvi o Bruno respirando do 

outro lado da porta. Achei um lápis. Rabisquei, “E UMA PIADA ETERNA.” 

Empurrei o papel de volta por baixo da porta. Uma pausa enquanto ele lia. Então, 

satisfeito, ele subiu as escadas.  

É possível que eu tenha chorado. Tanto faz.    

Então peguei o jornal, cortei a fotografia do Isaac, e coloquei na carteira, na 

parte de plástico feita pra colocar fotos. Abri e fechei o velcro algumas vezes para 

olhar para o rosto dele. Então percebi que, embaixo de onde eu tinha cortado, o 

jornal dizia, “Um cerimônia acontecerá amanhã às 10h00min na Central 

Synagogue.” 

 

Tirei o schmatte amassado que chamo de terno. Sentei à mesa da cozinha 

e fiz um só rasgo no colarinho. Eu preferia ter rasgado o terno inteiro. 24 Mas. Eu 

me segurei. Fishl, o tzaddik que talvez tenha sido um idiota, disse uma vez, Um 

                                                           
24 No judaísmo, há o costume de se rasgar as roupas como sinal de tristeza e luto devido à morte 
de um parente próximo (keriá) 
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só rasgo é mais difícil de suportar que cem rasgos. Tomei banho. Me vesti e tirei a 

vodka da prateleira. Dei um gole, limpando a boca com as costas da mão, 

repetindo o gesto que tinha sido feito cem vezes pelo meu pai, e o pai dele, e o 

pai do pai dele, olhos meio fechados enquanto a agudeza do álcool substituía o 

espinho da dor.   

Acordei no chão ao som de pombos sacudindo as penas no peitoril da 

janela. Quando olhei para o relógio, já eram dez e vinte e cinco. Eu gosto de 

pensar que o mundo não estava pronto para mim, mas talvez a verdade seja que 

eu não estava pronto para o mundo. Sempre cheguei tarde demais para minha 

vida. Corri até o ponto de ônibus. Eu uso “corri” como abreviação para coxeei, dei 

um pulinho, galopei, parei e ofeguei, e aí coxeei de novo. Assim, segui meu 

caminho. Consegui alcançar o ônibus para o subúrbio. Uso “alcancei” aqui 

também metaforicamente, porque o ônibus estava andando com um passo de 

lesma e você não pode alcançar uma coisa que mal se move. Ficamos parados 

no engarrafamento. “Essa coisa não anda mais rápido?” Eu disse alto. A mulher 

ao meu lado levantou e sentou em outro lugar.  

Quando cheguei à shul a cerimônia já tinha acabado, mas o lugar ainda 

estava cheio de gente. Um homem com uma gravata amarela e um terno branco, 

com o que sobrava de seu cabelo laqueado no couro cabeludo, disse, “Claro que 

sabíamos, mas quando finalmente aconteceu, nenhum de nós estava pronto” ao 

que uma mulher que estava em pé ao seu lado respondeu, “Quem pode estar 

pronto?” Fiquei sozinho ao lado de um vaso com uma planta grande. Minhas 

palmas estavam úmidas. Senti que estava ficando tonto. Talvez tivesse sido um 

erro vir.  

Com o canto do olho eu vi Bernard, o meio-irmão do Isaac. Um grande 

imbecil, a cara do pai, de abençoada memória25 – sim, até a dele. Ele está 

enterrado há três anos. Eu considero uma pequena vitória que ele tenha batido as 

botas primeiro. E no entanto. Quando lembro, acendo uma vela de yahrzeit26 pra 

ele. Se não eu, quem? Ela morreu dois anos antes. Eu vi Alma mais uma vez, 

                                                           
25 Do hebreu “הכרבל ונורכיז” (zikhrono livrakha), diz-se, no judaísmo ao citar o nome de alguém que 
já morreu 

26
 Aniversário de falecimento, calculado pelo calendário hebraico 
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bem no fim. Tinha uma enfermeira no hospital, uma garota, e eu contei para ela... 

não a verdade, mas uma história não longe da verdade. Essa enfermeira me 

deixou entrar uma noite depois do horário de visita, quanto não havia chance de 

eu encontrar ninguém. Ela estava ligada aos aparelhos, tubos entrando no nariz, 

com um pé no outro mundo. Estava miúda e enrugada e surda como uma porta. E 

no entanto. Eu contei piadas. Fui o próprio Jackie Mason. Tentei manter as coisas 

leves. Eu disse, “Você acredita, esta coisa aqui, onde seu braço dobra, isso eles 

chamam de elbow.” Muitas coisas eu não disse. Exemplo. “Eu esperei tanto 

tempo.” Outro exemplo. “E você foi feliz? Com aquele molenga, aquele imbecil, 

aquele burro, aquele schlemiel que você chama de marido?” A verdade era que 

eu tinha desistido havia muito. O momento havia passado; a porta que existia 

entre as vidas que poderíamos ter tido e as vidas que viemos a chamar de nossas 

tinha se fechado.  

“O senhor está bem? Parece pálido.” Era o homem de gravata amarela.  

Tentei ficar firme me apoiando na planta. “Estou bem, estou bem,” eu 

disse.  

“De onde o senhor conhecia ele?” ele perguntou desconfiado.  

“Nós éramos… parentes,” eu disse. 

“Família? Desculpe, me perdoe. Achei que tivesse conhecido toda 

a mishpocheh!” Do jeito que ele pronunciou saiu “mixpouqui.” “Claro, eu devia ter 

adivinhado” Ele me olhou de cima abaixo, correndo uma mão pelo cabelo, para 

ter certeza de que estava bem posicionado. “Eu era o editor,” ele disse. “Achei 

que o senhor fosse um dos fãs.” Ele gesticulou em direção à multidão que 

diminuía. “De que lado, então?” 

Fui tomado por uma onda de náusea, e tentei me concentrar na gravata do 

homem enquanto a sala à minha volta balançava. “Dos dois,” eu disse. 

“Dos dois,” ele repetiu, incrédulo.  

Um momento depois, eu estava cara a cara com Bernard. “Olha só o que 

eu arranjei,” o homem de gravata disse. “Ele diz que é mixpouqui.” 

Bernard sorriu educadamente enquanto olhava o rasgo em meu colarinho. 

“Desculpe,” ele disse. “Eu não me lembro do senhor. Nós nos conhecemos?” 

Olhei para a placa que dizia “Saída”. Abri a boca. E no entanto. 
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“O senhor conhecia o Isaac?” o irmão do meu filho persistiu. O homem de 

gravata prestava atenção em cada palavra. Eu respirava com dificuldade. 

Bernard esperou, “Bom,” ele disse. “Obrigado por ter vindo. Foi comovente 

ver quantas pessoas vieram. O Isaac teria gostado.” Ele pegou minha mão entre 

as dele e apertou.  Ele virou para ir embora. 

“S.,” eu disse. Eu não tinha planejado isso. 

Bernard olhou pra trás. “Desculpe” 

“Eu sou de S.,” eu disse.  

“O senhor é de S.?” ele repetiu.  

Concordei com a cabeça.  

Algo se partiu em seu rosto. “Ela sempre nos falava de S.,” ele disse. 

 “Quem é ela?” o homem de gravata exigiu. 

“Minha mãe. Ele é do mesmo povoado que a minha mãe,” Bernard disse. 

“Tantas histórias. Quando nós éramos crianças. Sobre o rio onde ela nadava” 

Concordei com a cabeça. A água era congelante. Nós tirávamos a roupa e 

pulávamos da passarela gritando. Nossos corações paravam. Por um momento, 

parecia que estávamos nos afogando. Quando subíamos de volta à margem, 

ofegando, nossas pernas estavam pesadas, dor disparando, subindo pelos 

tornozelos. Sua mãe era alta e magra, com seios pequenos e pálidos. Eu dormia 

enquanto secava ao Sol, e acordava com o choque de água gélida nas costas. E 

com a risada dela.  

“A loja de sapatos do pai dela,” Bernard disse. “Ela nos contou tudo. A 

padaria pela qual ela passava a caminho da escola, o cheiro de pão fresco.” 

Fora as três semanas em que não estávamos nos falando, quase não 

passava um dia sem que fôssemos à escola juntos. No frio, o cabelo molhado 

dela congelava formando sincelos. Na primavera, eu colhia uma margarida e ela 

colocava atrás da orelha.  

“A pequena lagoa onde ela patinava no inverno. As amoras silvestres atrás 

do barracão do pai dela. O campo onde ela brincava.” 

“É,” eu disse. “O campo.” 

Quinze minutos depois, eu estava entre o editor do Isaac e um jovem no 

banco de trás de uma limusine. Parecia que eu estava fazendo daquilo um hábito. 

Estávamos indo para a casa de Bernard para uma pequena reunião entre família 
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e amigos. Ele morava em algum lugar em Long Island, em uma casa rodeada de 

árvores. Eu nunca tinha visto árvores tão bonitas, grandes dosséis de sombra e 

luz. 

Dentro da casa, as pessoas estavam em volta de uma mesa lotada de 

bagels, lox27, e peixe branco e falavam sobre Isaac. Eu sabia que não me 

encaixava ali. Eu me sentia um tolo e um impostor. Fiquei perto da janela, ficando 

invisível. Eu não tinha pensado que seria tão doloroso. Ouvir as pessoas falando 

sobre o filho que eu só podia imaginar como se ele fosse tão familiar para elas 

quanto uma batata era mais do que eu podia suportar. Então eu dei uma fugida e 

andei pelos cômodos da casa. Eu pensava, Meu filho andou neste carpete. 

Cheguei a um quarto de hóspedes. Pensei, De vez em quando, ele dormia nesta 

cama. Nesta cama! Com a cabeça nestes travesseiros. Eu deitei – estava 

cansado, não pude me conter. O travesseiro afundou embaixo do meu rosto. 

Enquanto estava lá deitado, pensei, ele olhou por esta janela, para aquela árvore. 

“Você é um sonhador,” o Bruno diz, e talvez eu seja. Talvez eu também 

estivesse sonhando isso. Em um minuto, a campainha tocaria, eu abriria os olhos, 

e o Bruno estaria lá, perguntando se eu por acaso não tinha um rolo de papel 

higiênico. 

Eu devo ter dormido, porque no instante seguinte Bernard estava em pé 

em cima de mim.  

“Desculpe! Eu não sabia que tinha alguém aqui. O senhor está doente?” 

Eu levantei num pulo. Se a palavra “pulo” pode ser usada em referência a 

qualquer movimento meu, foi esse o momento. E foi então que eu vi. Estava em 

uma prateleira bem atrás do ombro do Bernard. Em um porta-retrato prateado.  

Ele olhou para trás “Ah, isso,” ele disse, tirando o porta-retrato da 

prateleira. Essa é a minha mãe quando ela era menina. Você a conhecia naquele 

tempo?” 

Vamos ficar embaixo de uma árvore, ela disse. Por quê? Porque fica mais 

bonito. Talvez você devesse sentar em uma cadeira, e eu fico atrás de você, 

como eles sempre fazem com marido e mulher. Isso é idiota. Por quê? Porque 

nós não somos casados. Devemos dar as mãos? Não podemos. Por quê? Porque 

                                                           
27 Prato da culinária judaica, salmão curado e defumado a frio  
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as pessoas vão saber. Saber o que? Sobre a gente. E daí se souberem? É 

melhor que seja segredo. Por quê? Porque aí ninguém pode tirar isso da gente.  

“Eu achei nas coisas dela depois que ela morreu,” Bernard disse. “É uma 

foto linda, não é?” Ela não tinha muitas coisas de lá. Algumas fotos dos pais e das 

irmãs, só isso. Claro, ela não fazia ideia de que não veria eles novamente, então 

não trouxe muita coisa. Mas eu nunca vi esse aí. Não sei quem ele é. Amigo dela, 

eu acho. Estava em um envelope com alguns papéis em iídiche.” 

Se eu tivesse uma máquina, eu disse, eu tiraria uma foto sua todos os dias. 

Assim eu me lembraria de como você estava todos os dias de sua vida. Eu estou 

igual. Não, não está. Você muda o tempo todo. Todos os dias um pouquinho. Se 

eu pudesse, registraria tudo. Se você é tão esperto, o que mudou em mim hoje? 

Você ficou uma fração de milímetro mais alta, pra começar. Seu cabelo cresceu 

uma fração de milímetro. E seus seios cresceram uma fração de – Não cresceram 

não! Cresceram sim! O que mais, seu porco? Você ficou um pouco mais feliz e 

um pouco mais triste também. Como você sabe? Pense. Alguma vez você esteve 

mais feliz do que neste instante? Acho que não. E alguma vez você esteve mais 

triste do que neste instante? Não. Não é assim com todo mundo. Algumas 

pessoas ficam cada vez mais felizes. E algumas pessoas, como Beyla Asch, 

ficam cada vez mais tristes. E você? Você já foi mais feliz ou mais triste do que 

neste instante? Claro que não. Por quê? Porque nada me deixa mais feliz e nada 

me deixa mais triste que você.  

Ficamos juntos olhando para a foto. Bernard deu um tapinha em minhas 

costas. “Eu adoraria ficar aqui relembrando,” ele disse, “mas preciso mesmo ir. 

Aquele pessoal todo lá fora.” Ele gesticulou. “Me avise se o senhor precisar de 

alguma coisa.” Ele fechou a porta ao sair, e então, que Deus tenha piedade de 

mim, eu peguei a foto e enfiei nas minhas calças. Desci a escada e saí pela porta. 

Na entrada da garagem, bati na janela de uma das limusines. O motorista 

despertou do sono. 

“Estou pronto pra voltar agora,” eu disse. 

Para minha surpresa, ele saiu do carro, abriu a porta e me ajudou a entrar.  

Quando cheguei em casa, achei que tinha sido roubado. A mobília estava 

revirada, e o chão estava cheio de pó branco. Agarrei o taco de baseball que eu 

guardo no suporte de guarda-chuva e segui o rastro de pegadas até a cozinha. 



- 63 - 

 

Estava tudo coberto de potes, panelas e tigelas sujas. Parecia que quem quer que 

tivesse arrombado o apartamento e me roubado tinha parado um pouco para 

fazer uma refeição. Na mesa da cozinha, perto da máquina de escrever, tinha um 

bolo grande, afundado no meio. Mesmo assim, em pé. Estava coberto com glacê 

amarelo, e em cima, em letras rosa relaxadas, dizia: “OLHA SÓ QUEM FEZ UM 

BOLO.” Do outro lado da máquina de escrever, tinha um bilhete: ”ESPEREI O DIA 

TODO.” 

Não pude me conter, sorri. Guardei o taco de baseball, recolhi os potes e 

as panelas, tirei a foto do bolso, baforei no vidro, esfreguei com a camisa, e 

coloquei na mesa de cabeceira. Fazia tempo que ninguém me dava um presente. 

Uma sensação de felicidade cutucou meu coração. Que eu podia acordar todas 

as manhãs e esquentar minhas mãos em uma xícara quente de chá. Que eu 

podia assistir aos pombos voando. Que no fim da minha vida o Bruno não tinha 

me esquecido.  
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