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Prefácio

Os primeiros trabalhos aqui publicados pertencem a um pe-

ríodo inicial e belicoso de minha carreira como escritor. Foram 

incluídos para fins de registro, pois em maio de 2014, 55 anos 

depois que meu conto “Defender of the Faith” foi publicado na 

New Yorker e imediatamente considerado uma afronta aos judeus 

por inumeráveis leitores judeus da revista, recebi um diploma ho-

norário do Seminário Teológico Judaico que, assim confio, terá 

assinalado o fim de um antagonismo por parte de fontes institu-

cionais e sociais judaicas que tivera início quando, com pouco 

mais de vinte anos, comecei a ver meus escritos em letra de fôrma. 

O lançamento de O complexo de Portnoy (1969) — até hoje meu 

livro mais vendido — com certeza não contribuiu para arrefecer 

o conflito e explica por que há neste volume vários textos que exa-

minam as origens daquela obra incendiária, sua surpreendente 

popularidade e seu continuado impacto na minha reputação em 

alguns círculos, se não mais como antissemita, agora, de forma 

igualmente injuriosa, como misógino. (Ver a entrevista ao Svenska 

Dagbladet.) De meus 31 livros publicados, 27 foram de ficção. Ex-
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ceto por Patrimônio (1991), que relata a doença fatal e a morte de 

meu pai, e Os fatos (1988), uma breve autobiografia sobre minha 

evolução como escritor, o que escrevi de não ficção foi sobretudo 

para responder à provocação de que eu era antissemita e odiava a 

circunstância de ser judeu, para atender aos pedidos de entrevis-

tas por periódicos sérios, para agradecer o recebimento de algum 

prêmio, para marcar um aniversário relevante ou para chorar a 

morte de algum amigo.

O material sobre Kafka que abre este livro foi escrito depois 

que passei um semestre feliz na Universidade da Pensilvânia dan-

do aulas sobre todas as suas principais obras ficcionais, assim co-

mo sobre a angustiante “Carta ao pai” e a biografia de Max Brod. 

Esse híbrido de ensaio e conto consistiu na primeira tentativa de 

uma abordagem que retomei com maior profundidade em O es-

critor fantasma (1979) e Complô contra a América (2004), imagi-

nando a história como ela não ocorreu: primeiramente, em “Eu 

sempre quis que vocês admirassem meu jejum”, ao evocar a pre-

sença de Kafka nos Estados Unidos como meu professor de he-

braico; e, anos mais tarde, ao inventar biografias alternativas de 

Anne Frank e depois Charles Lindbergh, bem como de minha 

própria família. No ensaio “Minha ucronia”, escrito para a New 

York Times Book Review a fim de acompanhar a resenha de Com-

plô contra a América, expliquei as estratégias que desenvolvi para 

tornar crível a realidade da década imaginária de 1940, em que os 

Estados Unidos se aliam à Alemanha nazista sob a presidência de 

Lindbergh.

Entre 1977 e 1988, vivi sempre meio ano em Londres, daí 

resultando entrevistas fundamentais publicadas em Entre nós (2001) 

e aqui reproduzidas integralmente. Ivan Klíma em Praga, Milan 

Kundera em Praga e Paris (além de Londres e Connecticut), Pri-

mo Levi em Turim, Aharon Appelfeld em Jerusalém, Edna O’Brien 

em Londres — de minha casa em Londres, eu era capaz de alcan-
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çar todos esses importantes escritores em algumas horas de voo e, 

por isso, pude viajar com facilidade para cultivar e aproveitar as 

amizades que deram origem a tais conversas. Eu havia sido apre-

sentado a Ivan e Milan em 1973, cinco anos após o colapso da 

Primavera de Praga, na cidade então sujeita a um regime comu-

nista totalitário; na palestra intitulada “Uma educação tcheca”, 

apresentada nos Estados Unidos no pen Club em 2013, relato as 

tensas circunstâncias que cercaram nossos encontros posteriores.

Quando viajei à Itália para me encontrar com Primo Levi 

em sua casa, no outono de 1986, já tínhamos nos visto na prima-

vera anterior em Londres, onde ele ministrara algumas palestras, 

e um amigo comum promovera nosso encontro. Ele me pareceu 

um indivíduo muito sólido durante os quatro dias que passamos 

conversando em seu escritório de Turim. Que vivacidade! Inveja-

velmente enraizado, foi como o descrevi ao iniciar o relato de 

nossa conversa, “perfeitamente adaptado à totalidade da vida ao 

seu redor”. Nos meses subsequentes à minha visita, trocamos cor-

respondências e o convidei a ir aos Estados Unidos quando eu 

voltasse no ano seguinte — certo de que tinha feito um novo e 

maravilhoso amigo. Mas a amizade estava fadada a não prosperar. 

Na primavera, ele se suicidou — o grande escritor que poucos 

meses antes, por seu comportamento alerta e animado, eu julgara 

ser uma pessoa sólida, vivaz e bem enraizada.

Este volume se encerra com uma palestra que pronunciei em 

19 de março de 2013, ao celebrar oitenta anos, na minha cidade 

natal de Newark, no Auditório Billy Johnson do museu local, pe-

rante uma plateia composta de várias centenas de convidados e 

amigos. Nunca tive tanto prazer em um aniversário. Estavam pre-

sentes alguns de meus amigos mais antigos, meninos com quem 

eu crescera no bairro judeu de Weequahic, em Newark, e muitos 

dos numerosos outros amigos que fui fazendo vida afora. A ceri-
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mônia foi organizada pela Sociedade Philip Roth e pela Comissão 

de Preservação e Patrimônio Histórico de Newark; e antes de mi-

nha palestra, Jonathan Lethem, Hermione Lee, Alain Finkielkraut 

e Claudia Roth Pierpont fizeram comentários sobre minha obra. 

Fui apresentado por uma amiga de muitas décadas, a grande ro-

mancista irlandesa Edna O’Brien, que talvez tenha surpreendido 

algumas das pessoas na plateia, porém não a mim, quando disse: 

“As maiores influências que ele sofreu vieram de seus pais: Her-

man, o judeu que sempre trabalhou duro numa gigantesca com-

panhia de seguros dominada por góis, e a mãe, que o criou com 

toda a devoção”.

Encerrei minha palestra naquela noite (“A impiedosa inti-

midade da ficção”) com um breve trecho de O teatro de Sabbath, 

a cena perto do fim do romance em que Mickey Sabbath, solitário 

e desamparado como nunca, visita o cemitério à beira-mar onde 

estão enterrados todos os membros queridos de sua família. En-

tre eles está Morty, o irmão mais velho que adorava, cujo bom-

bardeiro fora derrubado sobre as Filipinas, então ocupadas pelos 

japoneses, poucos meses antes do fim da Segunda Guerra Mun-

dial, quando Sabbath ainda era um menino vulnerável — na ver-

dade, é esse golpe inesperado na infância que determinará todo o 

resto de sua vida. O episódio no cemitério termina com Sabbath 

deixando uma pedrinha em cima de cada uma das lápides e, após 

ser inundado pelas mais ternas recordações de todos, ele diz sim-

plesmente a seus mortos: “Aqui estou”.

Digo o mesmo agora. Aqui estou, tendo saído de detrás do 

biombo de disfarces, invenções e artifícios do romance. Aqui es-

tou, sem recurso a truques de prestidigitação e desprovido de to-

das aquelas máscaras que proporcionaram a grande liberdade de 

imaginação da qual fui capaz de desfrutar como escritor de ficção.
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i.

de lendo o que eu e outros escreveram
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“Eu sempre quis que vocês admirassem 

meu jejum”, ou Contemplando Kafka*

— Eu sempre quis que vocês admirassem meu jejum — disse o 

artista da fome.

— Nós admiramos — retrucou o inspetor. — Por que não 

haveríamos de admirar?

— Mas não deviam admirar — disse o jejuador.

— Bem, então não admiramos — disse o inspetor. — Por 

que é que não devemos admirar?

— Porque eu preciso jejuar, não posso evitá-lo — disse o 

artista da fome.

— Bem se vê — disse o inspetor. — E por que não pode evi-

tá-lo?

— Porque eu — disse o jejuador, levantando um pouco a 

cabecinha e falando dentro da orelha do inspetor com os lábios 

em ponta, como se fosse um beijo, para que nada se perdesse. 

— Porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se 

eu o tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum 

alarde e me empanturrado como você e todo mundo.

Estas foram suas últimas palavras, mas nos seus olhos em-

baciados persistia a convicção firme, embora não mais orgulho-

sa, de que continuava jejuando.

Franz Kafka, Um artista da fome**

* Escrito em 1973.

** Um artista da fome/ A construção. Trad. de Modesto Carone. São Paulo: Com-

panhia das Letras, 1998, p. 35. (N. T.)
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1

Ao escrever sobre Kafka, contemplo sua fotografia aos qua-

renta anos (minha idade) — estamos em 1924, um ano tão doce 

e cheio de esperança quanto ele possa ter vivido como adulto, e 

também o ano em que morreu. O rosto é afilado e esquelético, 

como o de um animal escavador; maçãs do rosto proeminentes, 

evidenciadas ainda mais pela falta de costeletas; orelhas com o 

formato e o ângulo de asas de anjo; um olhar intenso, quase de-

sumano, de uma serenidade assustada — enormes medos, enor-

me controle; como único traço sensual, cabelos negros levantinos 

penteados junto ao crânio; há um bem conhecido alargamento 

judaico na ponte do nariz, que é longo e ligeiramente volumoso 

na ponta — idêntico ao de metade dos meninos judeus que tive 

como colegas no curso ginasial. Milhares de crânios assim escul-

pidos foram removidos dos fornos com pás; caso tivesse vivido, o 

dele teria sido mais um, assim como aconteceu com o crânio de 

suas três irmãs mais moças.

Naturalmente, pensar que Franz Kafka poderia ter estado em 

Auschwitz não é mais terrível do que pensar em todos que lá es-

tiveram — é apenas terrível por estarmos individualizando seu 

caso. Mas ele morreu bem antes do Holocausto. Caso estivesse 

vivo, talvez tivesse escapado com seu bom amigo Max Brod, que 

se refugiou na Palestina, adotou a cidadania israelense e lá mor-

reu em 1968. Mas Kafka escapando? Parece de certo modo impro-

vável para alguém tão fascinado pelas armadilhas e carreiras que 

terminam com uma morte angustiosa. No entanto, temos Karl 

Rossmann, seu jovem personagem nos Estados Unidos. Tendo 

imaginado a fuga de Karl para lá, assim como os altos e baixos de 

sua vida no novo país, não teria sido possível a Kafka encontrar 

uma maneira de ele próprio escapar? A fim de permitir que a 

New School for Social Research em Nova York se tornasse o que 
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foi o Teatro Natural de Oklahoma para Karl?* Ou, quem sabe, 

graças à influência de Thomas Mann, ele conquistasse um empre-

go no departamento de alemão da Universidade Princeton? Mas, 

caso tivesse vivido, não há nenhuma garantia de que os livros ce-

lebrados por Mann durante seu refúgio em Nova Jersey teriam 

sido algum dia publicados; Kafka poderia ter destruído os ma-

nuscritos, pois certa vez pedira a Max Brod que o fizesse após sua 

morte, ou talvez continuasse a mantê-los em segredo. O refugiado 

judeu que chegasse aos Estados Unidos em 1938 não seria então 

aquele que Mann considerava um inigualável “humorista religio-

so”, e sim um intelectual frágil e solteirão, de 53 anos, anterior-

mente advogado de uma firma de seguros governamental em Pra-

ga, aposentado com uma pensão em Berlim quando Hitler subiu 

ao poder — de fato um escritor, mas de alguns poucos contos 

excêntricos, a maioria deles sobre animais, histórias de que nin-

guém nos Estados Unidos ouvira falar e que apenas um punhado 

de pessoas lera na Europa; um K.** sem teto, mas sem a obstinação 

e a vontade de K.; um Karl deslocado, mas sem o ânimo juvenil e 

a resiliência de Karl; apenas um judeu suficientemente sortudo 

para ter escapado com vida, trazendo na bagagem algumas rou-

pas, fotos da família, lembranças de Praga e os manuscritos, ainda 

inéditos e fragmentários, de Amerika, O processo, O castelo e (coi-

sas mais estranhas acontecem) três outros romances inacabados, 

não menos notáveis que as bizarras obras-primas que guardava 

* Num capítulo de O desaparecido a que Max Brod deu o título de “O teatro 

natural de Oklahoma”, Rossmann vai embora de Nova York depois de ser con-

tratado pelo Teatro de Oklahoma, onde, segundo o anúncio de recrutamento: 

“Todos são bem-vindos! Quem quiser ser artista, apresente-se!”. (N. E.)
** O protagonista de O castelo (1926) é conhecido apenas como K. Joseph K., 

protagonista de O processo (1925), em certas ocasiões é também mencionado 

apenas como K. (N. E.)
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para si por conta de uma timidez edipiana, uma loucura perfec-

cionista e um desejo insaciável de solidão e pureza espiritual. 

Julho de 1923: onze meses antes de sua morte num sanatório 

em Viena, Kafka encontrou forças para tomar a decisão de partir 

de Praga e deixar definitivamente para trás a casa do pai. Nunca 

antes, nem remotamente, conseguira viver sozinho, independen-

te da mãe, das irmãs e de seu pai intimidador, e nunca havia sido 

um escritor, exceto nas poucas horas da noite em que não estava 

trabalhando no departamento jurídico do Escritório de Seguros 

contra Acidentes do Trabalho, em Praga; desde que se formara 

em direito, todos concordavam que ele era um funcionário extre-

mamente zeloso e honrado, embora achasse o trabalho enfado-

nho e enervante. Mas, em junho de 1923 — tendo se aposentado 

do emprego alguns meses antes por razões de saúde —, conheceu 

uma jovem judia de dezenove anos num balneário à beira-mar na 

Alemanha, Dora Dymant, funcionária da estância de férias do 

Lar dos Judeus de Berlim. Dora se afastara de sua família de polo-

neses ortodoxos para viver por conta própria (com metade da 

idade de Kafka); ela e Kafka — que acabara de fazer quarenta 

anos — se apaixonaram. Kafka já ficara noivo de duas moças ju-

dias bem mais convencionais — duas vezes com uma delas —, e 

esses noivados fracassaram sobretudo devido a seus medos. “Sou 

manifestamente incapaz de me casar”,* ele escreveu numa carta 

de quarenta e cinco páginas que deu à sua mãe para que ela entre-

gasse ao pai. E também: “[…] a partir do momento em que deci-

do me casar, não consigo dormir, a cabeça arde dia e noite, isto já 

não é vida, fico oscilando desesperado de um lado para outro”. 

* Carta ao pai. Trad. de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997. (N. T.)
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Ele explica por quê: “Assim como somos, porém, o casamento me 

está vedado pelo fato de que ele é precisamente o seu domínio 

mais próprio. Às vezes imagino um mapa-múndi aberto e você 

estendido transversalmente sobre ele. Para mim, então, é como se 

entrassem em considerações apenas as regiões que você não co-

bre ou que não estão ao seu alcance. De acordo com a imagem 

que tenho do seu tamanho, essas regiões não são muitas nem 

muito consoladoras, e o casamento não está entre elas”. A carta 

que explica o que há de errado entre pai e filho data de novembro 

de 1919; a mãe achou melhor nem entregá-la, talvez por falta de 

coragem ou, como o filho, por falta de esperança.

Nos dois anos seguintes, ele tentou manter um relacionamen-

to com Milena Jesenská-Pollak, uma intensa jovem de 24 anos 

que traduziu alguns de seus contos para o tcheco e vivia um casa-

mento muito infeliz em Viena; esse relacionamento, conduzido 

de modo febril mas principalmente através de cartas, foi ainda 

mais desmoralizante para Kafka que os temíveis noivados com as 

boas mocinhas judias. Tais fiascos serviram apenas para despertar 

a ânsia de ser um pai de família, à qual ele não ousava entregar-se, 

um desejo inibido pelo temor exagerado que tinha do pai — “en-

feitiçado pelo círculo familiar”, diz Brod — e pelo transe hipnóti-

co de sua própria reclusão. Mas a tcheca Milena, impetuosa, fre-

nética, indiferente às restrições convencionais, uma mulher de 

apetites e raivas, despertou vontades mais básicas e medos mais 

profundos. Segundo um crítico de Praga, Rio Preidner, Milena 

era “uma psicopata”; de acordo com Margaret Buber-Neumann, 

que viveu dois anos a seu lado num campo de concentração ale-

mão onde Milena morreu depois de uma operação no rim em 

1944, ela era perfeitamente sã, além de extraordinariamente hu-

mana e corajosa. O necrológio de Kafka escrito por Milena foi o 

único importante a ser publicado nos jornais de Praga; o estilo é 

14663-Por que escrever? (4P).indd   1714663-Por que escrever? (4P).indd   17 07/01/22   12:1807/01/22   12:18





vigoroso, como a apreciação que faz das obras de Kafka. Ela tinha 

pouco mais de vinte anos, apenas um pequeno círculo de amigos 

sabia que ele era escritor e, no entanto, Milena escreveu: “Seu co-

nhecimento do mundo era profundo e excepcional, e ele também 

tinha dentro de si um mundo profundo e excepcional. Tinha uma 

delicadeza de sentimentos próxima do milagroso e uma clareza 

mental terrivelmente intransigente, tendo depositado na doença 

toda a carga de seu medo psicológico de viver. Ele escreveu os mais 

importantes livros da recente literatura alemã”. Pode-se imaginar 

a vibrante jovem estendida transversalmente sobre a cama, tão 

assustadora para Kafka quanto seu próprio pai estendido sobre o 

mapa-múndi. As cartas que lhe escreveu eram desconjuntadas, di-

 ferentes de tudo o que publicou; a palavra medo aparece página 

após página: “Nós dois estamos casados, você em Viena, eu com 

meu Medo em Praga”. Ele desejava descansar a cabeça sobre os 

seios dela; chamava-a de “Mamãe Milena”; foi irremediavelmente 

impotente em ao menos um dos dois breves encontros que tive-

ram. Por fim, ele precisou pedir-lhe que o deixasse em paz — or-

dem à qual Milena obedeceu, embora a fizesse sofrer muito. “Não 

me escreva”, Kafka lhe disse, “e vamos deixar de nos ver; só lhe 

peço que obedeça com tranquilidade a esse meu pedido; apenas 

nessas condições minha sobrevivência se torna possível; com re-

lação a tudo mais, continua o processo de destruição.” 

Então, no começo do verão de 1923, durante uma visita à 

irmã, que passava as férias com os filhos no mar Báltico, Franz 

Kafka conheceu Dora Dymant e, um mês depois, foram viver em 

dois quartos num subúrbio de Berlim; ele enfim livre das “garras” 

de Praga e de sua casa. Como isso foi possível? Como pôde Kafka, 

gravemente enfermo, ter executado de forma tão rápida e decisiva 

a despedida que fora incapaz de realizar quando gozava de boa 

saúde? O apaixonado escritor de cartas, que podia discutir inter-

minavelmente que trem devia pegar para Viena (caso fosse mes-
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mo encontrar-se com ela no fim de semana); o pretendente bur-
guês, que usava colarinhos altos e durante a prolongada agonia de 
seu noivado com a respeitável Fräulein Bauer escreveu secreta-
mente a si próprio um memorando contrastando os argumentos 
a favor e contra o casamento; o poeta do incompreensível e do 
não resolvido, cuja crença em uma barreira irremovível está na 
essência de suas visões excruciantes da derrota; o Kafka cuja fic-
ção nega todos os devaneios fáceis, sentimentais e tipicamente 
humanos de salvação, justiça e realização com argumentos densa-
mente imaginados, que zombam de todas as soluções e fugas — 
esse Kafka escapa. Da noite para o dia! K. penetra nas muralhas 
do Castelo, Joseph K. se safa de sua acusação — “como se poderia 
contorná-lo [o processo], como se poderia viver fora dele”.* Sim, 
a possibilidade que Joseph K. apenas entrevê na catedral, mas que 
é incapaz de compreender ou de tornar realidade — “[…] não 
como o processo talvez pudesse ser influenciado, mas sim como 
se poderia sair dele” —, Kafka se deu conta dela em seu último 
ano de vida.

Foi Dora Dymant ou a morte que lhe apontou o novo cami-
nho? Talvez não pudesse haver uma sem a outra. Sabemos que o 
“vazio ilusório” vislumbrado por K. ao entrar na cidadezinha e 
contemplar o Castelo através da névoa e da escuridão não era 
maior nem mais incompreensível que, para o jovem Kafka, a ideia 
de ser marido e pai; mas agora, assim parece, a perspectiva de ter 
para sempre Dora, uma esposa, um lar e filhos não o aterrorizava 
e desnorteava mais como antes, porque o “para sempre” era sem 
dúvida uma questão de meses. Seja como for, um Kafka com uma 
doença terminal decidiu casar-se e escreveu ao pai ortodoxo de 
Dora pedindo a mão de sua filha. Mas a morte iminente, que re-
solveu todas as contradições e incertezas de Kafka, constituiu 

* O processo. Trad. de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

(N. T.)
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também o obstáculo posto em seu caminho pelo pai da moça. O 
pedido de um moribundo Franz Kafka para unir sua invalidez à 
jovem e saudável Dora Dymant foi negado!

Se um pai deixava de atravessar o caminho de Kafka, outro 

aparecia — e mais um atrás dele. O pai de Dora, escreveu Max 

Brod na biografia de Kafka, “levou a carta [de Kafka] para consul-

tar o homem que mais respeitava e cuja autoridade significava 

mais do que qualquer outra coisa para ele, o ‘Gerer Rebbe’. O rabi-

no leu a carta, a pôs de lado e disse ao pai de Dora um simples 

monossílabo: ‘Não’”. Não. O próprio Klamm não poderia ter sido 

mais incisivo — ou mais distante daquele que fazia o pedido. Não. 

Em seu caráter duramente decisivo, tão revelador e inescapável 

quanto a cruel ameaça pronunciada pelo pai de Georg Bende-

mann em O veredicto para impedir seu noivado: “Pendure-se na 

sua noiva e venha ao meu encontro! Vou varrê-la do seu lado, você 

não imagina como!”.* Não. Vós não tereis, dizem os pais, e Kafka 

consente que não terá. Era o hábito da obediência e da renúncia, 

assim como sua própria repugnância pelo enfermo e a reverência 

pela força, pelo apetite e pela saúde. “— Limpem isso aqui! — dis-

se o inspetor, e enterraram o artista da fome junto com a palha. 

Mas na jaula puseram uma jovem pantera. Era um alívio sensível 

até para o sentido mais embotado ver aquela fera dando voltas na 

jaula tanto tempo vazia. Nada lhe faltava. O alimento de que gos-

tava, os vigilantes traziam sem pensar muito; nem da liberdade ela 

parecia sentir falta: aquele corpo nobre, provido até estourar de 

tudo o que era necessário, dava a impressão de carregar consigo a 

própria liberdade; ela parecia estar escondida em algum lugar das 

suas mandíbulas. E a alegria de viver brotava da sua garganta com 

tamanha intensidade que para os espectadores não era fácil su-

* O veredicto/ Na colônia penal. Trad. de Modesto Carone. São Paulo: Compa-

nhia das Letras, 1998. (N. T.)
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portá-la. Mas eles se dominavam, apinhavam-se em torno da jau-

la e não queriam de modo algum sair dali.” Por isso, não significa 

não, e não, e não — disso ele já sabia muito bem. A mão de uma 

jovem e saudável moça de dezenove anos não podia, não devia, ser 

dada em casamento a um homem enfermo duas vezes mais velho 

que ela, um homem que cuspia sangue (“Eu o condeno à morte”, 

exclama o pai de Georg Bendemann, “por afogamento!”) e tremia 

na cama com febres e ataques de frio. Que sonho não kafkiano 

Kafka sonhara? 

E esses nove meses passados com Dora tiveram ainda outros 

elementos kafkianos: um inverno rigoroso em aposentos mal 

aquecidos; a inflação que reduzia a nada sua parca pensão e obri-

gava a ir para as ruas de Berlim os esfomeados e carentes cujo 

sofrimento, segundo Dora, fazia com que Kafka ficasse com a pe-

le “cinzenta”, os pulmões tomados pela tuberculose, a carne trans-

formada e punida. Dora cuidou do escritor doente com a mesma 

devoção e ternura com que a irmã de Gregor Samsa, em A meta-

morfose, cuida do inseto repulsivo em que o irmão se transmuda-

ra. A irmã tocava violino tão lindamente para Gregor que “era 

como se [a música] lhe abrisse o caminho para o alimento alme-

jado e desconhecido”;* na condição em que se encontra, ele so-

nha em mandar sua talentosa irmã para o conservatório de músi-

ca! A música de Dora era o hebraico, que ela lia em voz alta para 

Kafka com tanta verve que, de acordo com Brod, “Franz reconhe-

ceu seu talento dramático; seguindo seu conselho e suas instru-

ções, ela mais tarde estudou para ser atriz…”.

Só que Kafka não era um inseto para Dora Dymant, nem pa-

ra si mesmo. Longe de Praga e do pai, Kafka, aos quarenta anos, 

finalmente se livrou da autoaversão, da falta de confiança e do 

sentimento de culpa que o levavam à dependência e a se anular, 

* A metamorfose. Trad. de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997. (N. T.)
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por pouco não o enlouquecendo depois dos vinte anos. De repen-

te, parece ter se libertado da sensação dominante de desespero que 

transparece nas grandes fantasias punitivas presentes em O pro-

cesso, Na colônia penal e A metamorfose. Anos antes, em Praga, ele 

instruíra Max Brod a destruir, após sua morte, todos os seus escri-

tos, inclusive os três romances não publicados; agora, em Berlim, 

quando Brod o apresentou a uma mulher interessada em sua 

obra, Kafka consentira na publicação de um volume com quatro 

contos, e o fez, nas palavras de Brod, “sem que fosse necessária 

uma longa argumentação para persuadi-lo”. Com a ajuda de Do-

ra, ele retomou com afinco o estudo do hebraico; malgrado sua 

doença e a severidade do inverno, compareceu à Academia de Es-

tudos Judaicos de Berlim a fim de ouvir uma série de palestras 

acerca do Talmude — um Kafka bem diferente do ser melancólico 

e distante que certa vez escreveu em seu diário: “Que tenho eu em 

comum com os judeus? Mal tenho algo em comum comigo pró-

prio, e ficaria bem quieto num canto, feliz por poder respirar”. E, 

a fim de acentuar ainda mais a mudança, ele é feliz no relaciona-

mento com uma mulher: mostra-se brincalhão e pedagógico com 

aquela jovem companheira que o adora, embora, pode-se imagi-

nar, seja casto por causa da doença (e de sua felicidade). Se não 

um marido (como se esforçou para ser da convencional Fräulein 

Bauer), se não um amante (como se esforçou em vão com a vivaz 

Milena), parece ter se tornado algo não menos miraculoso em seu 

esquema mental: um pai, uma espécie de pai para aquela filha que 

era também irmã e mãe. Quando Franz Kafka acordou certa ma-

nhã, após ter tido sonhos inquietantes, descobriu que em sua cama se 

transformara num pai, num escritor e num judeu.*

* Comparar com a primeira frase da novela de Kafka A metamorfose (1915): 

“Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encon-

trou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso” (A metamorfo-

se. Trad. de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 1997). (N. E.)
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“Instalei a construção”, assim começa o longo e curiosamen-

te enfadonho conto que ele escreveu naquele inverno em Berlim, 

“e ela parece bem-sucedida. […] no lugar onde, segundo os pla-

nos, deveria ficar o burgo, a terra era solta e arenosa e teve de ser 

literalmente socada para formar a grande peça abobadada e re-

donda. Para essa obra eu dispunha apenas da testa. Com a testa, 

então, corri de encontro à terra durante dias e noites, milhares de 

vezes, e fiquei feliz quando o sangue jorrou, pois era uma prova 

do início da solidificação da parede, e, desse modo, como é preci-

so me conceder, fiquei merecendo minha praça.”

A construção é a história de um animal que tem uma aguda 

sensibilidade com relação ao perigo e cuja vida é organizada em 

torno do princípio da defesa, porque a segurança e a serenidade 

constituem seus desejos mais profundos. Com dentes e garras — 

além da testa —, o escavador constrói um elaborado e engenho-

samente intrincado sistema de câmaras e corredores subterrâneos 

planejados para lhe dar alguma paz de espírito; no entanto, em-

bora a toca tenha sucesso em reduzir a sensação de perigo vindo 

de fora, sua manutenção e proteção tornam-se igualmente uma 

fonte de ansiedade: “Elas [as preocupações] são outras, mais alti-

vas, mais ricas de conteúdo, o mais das vezes amplamente repri-

midas, mas o seu efeito devorador é talvez igual ao das preocupa-

ções que a vida lá fora apresenta”. A história (cujo final se perdeu) 

termina com o escavador morbidamente preocupado com lon-

gínquos ruídos subterrâneos que o levam a concluir que “só resta 

a hipótese da existência do animal grande” que está escavando na 

direção da praça do castelo. 

Trata-se de outro sombrio relato de aprisionamento numa 

armadilha e de obsessão tão absoluta que não há nenhuma dis-

tinção evidente entre o personagem e o problema que ele enfren-
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ta. Contudo essa ficção imaginada durante os últimos meses “fe-
lizes” na vida de Kafka tem um toque de reconciliação pessoal e 
sarcástica autoaceitação, de tolerância quanto ao tipo de loucura 
de cada um, o que não é de forma alguma visível em A metamor-
fose. A lancinante ironia masoquista do conto anterior sobre um 
animal — assim como em O veredicto e O processo — dá lugar 
aqui a uma crítica do ego e de suas mais profundas fixações, que, 
embora beirando a zombaria, não mais busca se expressar em 
imagens de completa humilhação e derrota. Todavia há mais aqui 
do que uma metáfora para o ego insanamente defendido, cuja 
luta pela invulnerabilidade produz uma elaborada fortaleza de 
proteção que, por sua vez, precisa se transformar em objeto de 
preocupação perpétua. Há também uma fábula não romântica e 
pragmática sobre como e por que se faz arte, um retrato do artis-
ta com toda a sua engenhosidade, ansiedade, isolamento, insatis-
fação, persistência, reclusão, paranoia e egocentrismo, um retrato 
do pensador mágico que chega ao fim da linha, o Próspero de 
Kafka. A história de uma vida num buraco é infinitamente suges-
tiva. Porque, afinal de contas, temos de nos lembrar da proximi-
dade de Dora Dymant durante os meses em que ele trabalhou em 
A construção nos dois quartos mal aquecidos que constituíam o 
lar não aprovado dos dois. Com certeza, um sonhador como Kafka 
não precisava ter penetrado no corpo da moça para que sua terna 
presença acendesse nele a fantasia de um orifício oculto que pro-
mete “desejo satisfeito”, “ambição alcançada” e “profundo sono”, 
mas que, depois de penetrado e possuído, gera os medos mais 
terríveis e desoladores de vingança e de perda. “De resto, procuro 
decifrar os desígnios do animal. Ele está migrando ou trabalhan-
do na própria construção? Se estiver no curso de uma migração, 
então será possível um entendimento com ele. Se rompe caminho 
na minha direção, dou-lhe um pouco das minhas provisões e ele 
segue viagem. Muito bem, é o que ele faz. Naturalmente, no meu 
monte de terra posso sonhar tudo, inclusive com um acordo, em-

14663-Por que escrever? (4P).indd   2414663-Por que escrever? (4P).indd   24 07/01/22   12:1807/01/22   12:18





bora eu saiba perfeitamente que algo assim não acontece e que, 

no momento em que avistarmos um ao outro, mais: no momento 

em que nos pressentirmos um perto do outro, nenhum deles an-

tes, nenhum depois, com uma fome nova e diferente, mesmo que 

estejamos completamente saciados, mostraremos, sem sentir, nos-

sas garras e nossos dentes um para o outro.”

Ele morreu de tuberculose pulmonar e laríngea em 3 de ju-

nho de 1924, um mês antes de fazer 41 anos. Dora, inconsolável, 

sussurrou durante muitos dias depois: “Meu amor, meu amor, 

meu homem querido…”.

2

1942. Tenho nove anos. Meu professor de hebraico, o dr. 

Kafka, tem 59. Para os meninos que precisam comparecer todas 

as tardes às suas aulas das quatro às cinco, ele é conhecido como 

dr. Kishka — em parte por causa de seu jeito melancólico de es-

trangeiro e o ar distante, mas sobretudo devido a nosso ressenti-

mento por sermos obrigados a aprender uma caligrafia antiga na 

hora precisa em que deveríamos estar nos esbaldando no campo 

de beisebol. O nome, confesso, foi dado por mim. Acho que seu 

mau hálito, intensamente fortalecido pelos sucos intestinais às 

cinco da tarde, faz da palavra em iídiche para tripas um termo 

particularmente apropriado. Cruel, sim, mas na verdade eu teria 

cortado minha língua se houvesse imaginado que o nome se tor-

naria lendário. Como criança mimada, não pensava em mim co-

mo um ser persuasivo nem, ainda, como uma voz literária no 

mundo. Minhas piadas não ofendem. Como seria possível, se sou 

tão adorável?! E, se não acredita em mim, basta perguntar à mi-

nha família e aos professores de minha escola. Já aos nove anos, 

eu tinha um pé na universidade e outro nas estâncias de férias nas 
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montanhas Catskills. Fora da sala de aulas, sou um pequeno cô-

mico, nos moldes daqueles que trabalham nesses hotéis de vera-

neio, divertindo meus amigos Schlossman e Ratner na caminha-

da para casa após as aulas de hebraico, quando já está escuro. 

Imito Kishka, seu comportamento professoral preciso e afetado, 

seu sotaque germânico, sua tosse, sua tristeza. “Doutor Kishka!”, 

grita Schlossman, atirando-se violentamente contra o mostruá-

rio de jornais vendidos pelo dono da confeitaria, que Schlossman 

deixa mais louco a cada noite. “Doutor Franz, Doutor Franz, 

Doutor Franz Kishka!”, grita Ratner, e meu amiguinho gorducho, 

que mora no andar de cima do meu (e só se alimenta de chocola-

te com leite e um doce de marshmallow coberto de chocolate), 

não para de rir até que — como de hábito, e sua mãe me pediu 

que “ficasse de olho nele” exatamente por causa disso —, mija nas 

calças. Schlossman aproveita a humilhação de Ratner para tirar o 

papel molhado de dentro de seu bolso e exibi-lo: é o exercício que 

o dr. Kafka nos entregou pouco antes com nossas notas. Tínha-

mos sido instruídos a desenhar um alfabeto de nossa própria in-

venção, usando linhas retas, traços curvos e pontos. “Um alfabeto 

nada mais é que isso”, ele explicara. “O hebraico é assim. E o inglês 

também. Linhas retas e curvas, alguns pontos.” O alfabeto de Rat-

ner, pelo qual recebeu a nota 5, parecia 26 crânios enfileirados. Eu 

tirei 8 por um alfabeto cheio de arabescos, inspirado especial-

mente (como o dr. Kafka parece ter inferido pela nota que recebi) 

no número 8. Schlossman tirou zero por ter esquecido de fazer o 

exercício — e não ligou nem um pouco. Ele está contente — está 

felicíssimo — com as coisas como são. Só o fato de brandir uma 

folha de papel e gritar “Kishka! Kishka!” deixa-o delirante de feli-

cidade. Todos nós devíamos ter a mesma sorte. 

Em casa, sozinho e diante de minha “escrivaninha” ilumina-

da pela luminária reclinável (ligada depois do jantar numa toma-

da na cozinha, que passava então a servir como meu escritório), a 
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visão de nosso professor refugiado, magérrimo e usando um puí-

do terno azul-marinho com colete, não tinha mais nada de en-

graçado — em particular depois que toda a classe de hebraico dos 

principiantes, da qual sou o membro mais estudioso, adotou para 

valer o nome Kishka. Meu sentimento de culpa desperta as fanta-

sias redentoras de heroísmo que tenho com frequência sobre os 

“judeus na Europa”. Preciso salvá-lo. Se não eu, quem será? O de-

moníaco Schlossman? O bebezão Ratner? E, se não agora, quan-

do? Porque fiquei sabendo que o dr. Kafka aluga um quarto na 

casa de uma velha judia na parte mais baixa e mais decadente da 

Avon Avenue, por onde ainda passa o bonde e vivem os negros 

mais pobres de Newark. Um quarto. E ali! O apartamento da mi-

nha família não é um palácio, mas pelo menos ocupamos todos 

os cinco aposentos, desde que paguemos o aluguel de 38 dólares 

e meio por mês. E, embora não sejam ricos, nossos vizinhos se 

recusam a parecer pobres, humildes ou derrotados. Com lágri-

mas de vergonha e arrependimento nos olhos, corro para a sala 

de visitas e conto a meus pais o que ouvi (mas não que sabia disso 

um minuto antes que a aula começasse, ao jogar uma bola de 

borracha contra a parede de ladrilhos dos fundos da sinagoga, 

bem debaixo de um vitral adornado com os nomes de gente mor-

ta): “Meu professor de hebraico mora num quarto”.

Convide ele para jantar, diz minha mãe. Aqui? Claro, na noi-

te de sexta-feira, tenho certeza de que ele é capaz de suportar uma 

comida feita em casa e uma boa companhia. Enquanto isso, papai 

pega o telefone para chamar minha tia Rhoda, que mora com 

vovó num prédio na esquina da nossa rua, onde cuida dela e das 

plantas nos vasos. Ao longo de quase duas décadas meu pai vem 

apresentando a “irmãzinha” da minha mãe a todos os judeus sol-

teiros e viúvos do norte do estado de Nova Jersey. Até agora sem 

sucesso. A tia Rhoda, que trabalha como decoradora no Big Bear, 

uma gigantesca loja de secos e molhados na cidade industrial de 
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Elizabeth, usa dentaduras postiças (informação passada por meu 

irmão mais velho) e blusas transparentes com babados, sendo voz 

corrente na família que gasta horas no banheiro todos os dias 

aplicando pós e escovando os cabelos rebeldes a fim de exibir um 

penteado decorativo no topo da cabeça. Mas, apesar de todos os 

esforços, na opinião de papai ela “ainda tem medo dos fatos da 

vida”. Ele, contudo, é destemido e oferece com frequência conse-

lhos terapêuticos gratuitos: “Deixa eles te agarrarem, Rhoda, é 

bom!”. Como eu sou carne e sangue dele, posso me resignar a 

ouvir palavras tão escandalosas em nossa cozinha — mas o que 

pensará o dr. Kafka? Ah, agora é tarde demais para fazer qualquer 

coisa. A bem-intencionada maquinaria casamenteira foi posta 

em marcha por meu pai, pessoa impossível de ser desencorajada, 

e já estão ronronando os motores da famosa hospitalidade de ma-

mãe, orgulhosa de seus dotes de dona de casa. Atirar meu corpo 

nas engrenagens a fim de fazer tudo parar — bem, seria mais fácil 

interromper todas as ligações da companhia telefônica de Nova 

Jersey deixando nosso aparelho fora do gancho. Agora só o dr. 

Kafka pode me salvar. No entanto, ao meu convite murmurado, 

ele responde com uma reverência formal que me deixa mais ver-

melho que um pimentão — alguém já viu uma pessoa fazer tal 

gesto fora das telas do cinema? Diz que é uma honra ser convida-

do para jantar por minha família. “Minha tia”, me apresso a dizer, 

“também vai estar lá.” Parece que falei algo ligeiramente humorís-

tico; estranho ver o dr. Kafka sorrir. Suspirando, ele diz: “Será um 

grande prazer conhecê-la”. Conhecer? A ideia é que se case com 

ela. Como posso alertá-lo? E como alertar tia Rhoda (que gosta 

muito de mim e admira minhas notas) sobre o mau hálito dele, a 

palidez de quem não sai nunca do quarto, seu jeitão do Velho 

Mundo tão contrastante com a modernidade dela? Tenho a im-

pressão de que meu rosto vai entrar em combustão espontânea 

— e gerar o fogo que engolfará a sinagoga, com a Torá e tudo — 
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quando vejo o dr. Kafka anotar com uns garranchos nosso ende-

reço em seu livrinho de notas e, logo abaixo, escrever algumas 

palavras em alemão. “Boa noite, dr. Kafka!” “Boa noite, e muito 

obrigado, muito obrigado.” Dou meia-volta para sair correndo, 

mas não rápido o suficiente: na rua, ouço Schlossman — aquele 

demônio! — anunciando a meus colegas de turma, que trocam 

tapas sob o lampião que fica em frente aos degraus da sinagoga 

(onde um carteado também está em curso, organizado pelos ga-

rotos que vão fazer o bar mitsvá): “Roth convidou Kishka para a 

casa dele! Para jantar!”.

Meu pai faz o serviço completo com Kafka! Como se estives-

se vendendo ações de felicidade familiar! O que significa ter dois 

excelentes rapazes e uma esposa maravilhosa! Será que o dr. Kaf-

ka pode imaginar o que isso representa? A emoção? A satisfação? 

O orgulho? Conta ao visitante sobre a rede de parentes do lado de 

mamãe, que formam uma “associação da família” com mais de 

duzentos membros espalhados por sete estados, inclusive o de 

Washington! Sim, parentes até no extremo oeste do país: aqui es-

tão suas fotografias, dr. Kafka; esse é um lindo livro que publica-

mos com nossos próprios recursos, a cinco dólares por exemplar, 

com retratos de cada um, inclusive as crianças, e uma história da 

família escrita pelo “Tio” Lichtblau, o patriarca do clã, que tem 85 

anos. Esse é o boletim informativo da família, publicado duas ve-

zes por ano e distribuído a todos os parentes onde quer que eles 

morem. Aqui, emoldurado, está o menu do banquete da associa-

ção da família, realizado no ano passado num salão da Associação 

Hebraica de Moços de Newark para comemorar os 75 anos da 

mãe do meu pai. O dr. Kafka fica sabendo que minha própria mãe 

foi tesoureira da associação da família durante seis anos seguidos, 

e que papai serviu por duas vezes como presidente, assim como 

cada um de seus três irmãos. Temos atualmente catorze rapazes 

nas forças armadas. Philip escreve uma carta por mês para cinco 
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de seus primos que servem no Exército. “Religiosamente”, acres-
centa mamãe, alisando meus cabelos. “Estou convencido”, diz pa-
pai, “de que a família é a pedra fundamental de tudo.”

O dr. Kafka, que ouvira com atenção a lenga-lenga de papai, 
manipulando os diversos documentos que lhe eram passados com 
grande delicadeza e examinando-os com uma concentração ab-
sorta, como a que devoto às marcas-d’água de meus selos, pela 
primeira vez se manifesta sobre a questão da família; baixinho, ele 
diz: “Concordo”, e volta a inspecionar as páginas do livro da asso-
ciação da família. “Uma pessoa sozinha, dr. Kafka”, diz papai, con-
cluindo, “é como um ninho vazio.” O dr. Kafka, descansando gen-
tilmente o livro sobre a bem polida mesa de mamãe, faz um gesto 
de cabeça significando que é isso mesmo. Os dedos de mamãe 
agora estão formando cachinhos atrás de minhas orelhas; não 
que eu me dê conta disso no momento, ou que ela se dê conta. Ser 
acariciado é minha vida; acariciar a mim, meu pai e meu irmão é 
a vida dela.

Meu irmão sai para uma reunião de escoteiros, mas só de-
pois que papai o obriga a se pôr diante do dr. Kafka, já portando 
o lenço, e descrever todas as habilidades que dominou para ga-
nhar cada uma de suas insígnias. Sou convidado a trazer meu ál-
bum de selos à sala de visitas e mostrar ao dr. Kafka minha série 
de espécimes triangulares de Zanzibar. “Zanzibar!”, exclama papai 
em êxtase, como se, antes de fazer dez anos, eu já tivesse estado lá 
e voltado. Papai nos acompanha até o “solário”, onde meus peixi-
nhos tropicais nadam no paraíso bem aerado, aquecido e higiêni-
co que criei para eles com minha mesada semanal e o gelt [dinhei-
ro] que ganhei por conta do Chanuká. Sou encorajado a contar ao 
dr. Kafka o que sei sobre o temperamento dos peixes-anjos, a fun-
ção dos bagres e a vida em família das molinésias negras. Conhe-
ço muito bem esses assuntos. “Faz tudo isso sozinho”, papai diz a 
Kafka. “Fico no sétimo céu quando ele me dá uma lição sobre al-
gum desses peixes, dr. Kafka.” “Posso imaginar”, ele responde.
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De volta à sala de visitas, tia Rhoda de repente se lança num 

monólogo bastante obscuro sobre os “tecidos de xadrez escoce-

ses”, ao que parece, com o objetivo específico de instruir mamãe. 

Pelo menos não tira os olhos dela enquanto fala. Ainda não a vi 

olhar diretamente para o dr. Kafka; nem se voltou na direção dele 

durante o jantar quando ele perguntou quantas pessoas traba-

lham no Big Bear. “Como eu poderia saber?”, ela respondeu, e 

continuou a conversar com mamãe sobre um açougueiro que a 

serviria sem registrar a compra caso ela arranjasse meias de nylon 

para a mulher dele. Nunca me ocorreu que tia Rhoda não olha 

para o dr. Kafka por ser tímida — a meu juízo, uma pessoa tão 

produzida não poderia ser tímida. Só consigo imaginar que ela 

está ofendida. Por seu mau hálito. Por seu sotaque. Por sua idade.

Estou errado — a razão, soubemos depois, era o que tia 

Rhoda chamou de “complexo de superioridade”. “Sentado lá, com 

aquele sorriso debochado”, diz minha tia, ela própria agora sen-

tindo-se visivelmente superior. “Sorriso debochado?”, repete pa-

pai, incrédulo. “Sim, debochando e rindo”, diz a tia Rhoda. Ma-

mãe dá de ombros. “Eu não achei que ele estava rindo.” “Ah, não 

se preocupe, lá por dentro ele estava se divertindo muito — às 

nossas custas. Conheço esses homens europeus. Eles têm o rei na 

barriga”, diz Rhoda. “Sabe de uma coisa, Rhoda?”, papai pergunta, 

inclinando a cabeça e apontando o dedo. “Acho que você se apai-

xonou.” “Por ele? Está maluco?” “Ele é caladão demais para a Rho-

da”, diz mamãe. “Acho que ele é meio paradão. Rhoda é uma pes-

soa muito ativa, precisa de gente animada em volta dela.” “Paradão? 

Franz? Ele não é nenhum boboca! É um cavalheiro, isto sim. E 

uma pessoa solitária”, diz papai de modo enérgico, lançando um 

olhar duro na direção de mamãe por contrariá-lo daquele modo 

contra Kafka. Tia Rhoda tem quase quarenta anos — não é exata-

mente um carregamento de mercadorias novinhas em folha que 

papai está tentando vender. “Ele é um cavalheiro, um homem 
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educado. E vou dizer uma coisa: ele daria tudo para ter uma boa 

casa e uma mulher.” “Bom”, diz minha tia, “então deixa que ele 

encontre uma, se é tão educado. Alguém que seja do seu nível, que 

ele não precise olhar de cima para baixo com aqueles olhos gran-

des e tristes de refugiado!” “É mesmo, ela se apaixonou”, papai 

anuncia, apertando o joelho de Rhoda em triunfo. “Por ele?”, ela 

exclama, ficando de pé num salto e fazendo o tecido de tafetá cre-

pitar em volta dela como se fosse uma fogueira. “Pelo Kafka?”, ela 

bufa. “Não olharia duas vezes para um homem velho como ele!”

O dr. Kafka telefona e leva minha tia Rhoda ao cinema. Fico 

pasmo, tanto por ele ter ligado como por ela ter ido; aparente-

mente, há mais desespero na vida do que eu encontrara até então 

no meu aquário. O dr. Kafka leva tia Rhoda para ver uma peça de 

teatro na Associação Hebraica de Moços. Kafka almoça no do-

mingo com minha avó e tia Rhoda, aceitando no fim da tarde, 

com aquela sua reverência formal, o pote de cogumelos e sopa de 

cevada que vovó insiste que ele carregue no ônibus número 8 até 

seu quarto. Pelo jeito, ele gostou muito da selva de plantas em 

vasos de vovó, e ela, consequentemente, gostou dele. Conversa-

ram em iídiche sobre jardinagem. Certa manhã de quarta-feira, 

uma hora antes que a loja abrisse, o dr. Kafka aparece no departa-

mento de tecidos do Big Bear; diz à tia Rhoda que só queria ver 

onde ela trabalha. Naquela noite, ele escreve em seu diário: “Ela é 

eficiente e bem-humorada com os fregueses, e tão segura em ma-

téria de ‘gosto’ que, quando a ouvi explicar a uma noiva gorduchi-

nha por que o verde e o azul não combinam, eu mesmo passei a 

acreditar que a natureza está errada e R. tem razão”.

Uma noite, às dez, o dr. Kafka e tia Rhoda chegam de surpre-

sa, sendo improvisada uma importante festinha na cozinha — 

café e o bolo marmorizado de mamãe, além de pequenas doses de 

uísque que todos bebem para comemorar a retomada da carreira 
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teatral da tia Rhoda. Sabia de suas ambições nessa área por ouvir 

falar. Meu irmão contava que, quando eu era pequeno, minha tia 

costumava vir nos entreter aos domingos com as marionetes — 

nessa época ela recebia um pagamento de uma agência do gover-

no que, após a grande recessão, pagava para que artistas viajassem 

pelo estado de Nova Jersey apresentando espetáculos de mario-

netes nas escolas e até nas igrejas: tia Rhoda fazia todas as vozes e, 

com a ajuda de uma assistente, manipulava os bonecos com suas 

cordinhas. Na mesma época, ela participou do Teatro Coletivo de 

Newark, uma trupe organizada com o propósito principal de en-

cenar a peça Waiting for Lefty para grupos de grevistas. Todo 

mundo em Newark (assim entendi) tinha grandes esperanças de 

que Rhoda Pilchik acabaria na Broadway — todo mundo menos 

vovó. Para mim, é tão difícil acreditar nesse período da história 

quanto na era em que os povos viviam em lagos, matéria que es-

tou estudando na escola. Dizem que foi assim e acredito, mas, de 

todo modo, é difícil dar a essas histórias um caráter real quando 

vejo as coisas como são hoje.

Entretanto, meu pai, um ávido cultor da realidade, está na 

cozinha, com um copo na mão, cumprimentando o sucesso da tia 

Rhoda. Ela ganhou um dos papéis principais na obra-prima russa 

As três irmãs, que será apresentada em seis semanas por um grupo 

amador na Associação Hebraica de Moços de Newark. Tia Rhoda 

anuncia que deve tudo a Franz e a seu encorajamento. Uma con-

versa — “Só uma!”, ela exclama com alegria —, e aparentemente 

o dr. Kafka foi capaz de fazer vovó abandonar sua crença de toda 

a vida de que os atores não são seres humanos sérios. E que ator 

ele próprio é, diz tia Rhoda. Como lhe abriu os olhos para o sig-

nificado das coisas ao ler a famosa peça de Tchékhov — sim, len-

do da primeira fala até o pano final, todas as partes, na verdade 

fazendo-a chorar. Nesse ponto, tia Rhoda diz: “Ouçam, ouçam a 

primeira linha da peça, que é a chave para entender tudo. Ouçam, 
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me faz lembrar como foi na noite em que papai morreu, como 

me perguntei o que aconteceria conosco, o que iríamos fazer, e… 

ouçam…”.

“Estamos ouvindo”, diz papai, rindo. Eu ouvia também da 

minha cama.

Pausa: ela deve ter caminhado até o meio da cozinha, cujo 

chão era coberto por linóleo. Recita, soando como se estivesse um 

pouco surpresa: “Hoje faz um ano exatamente que papai morreu”.

“Psiu”, alerta mamãe, “assim você vai fazer o menino ter pe-

sadelos.”

Não sou o único a achar minha tia “uma outra pessoa” du-

rante as semanas de ensaio. Mamãe diz que ela está como na épo-

ca de menina. “Bochechas vermelhas, sempre essas bochechas 

quentes e vermelhas — e tudo fica excitante, até tomar banho.” 

“Ela vai se acalmar, fique tranquila”, diz papai, “e então ele vai fa-

zer a pergunta.” “Bate na madeira”, diz mamãe. “Olha”, diz papai, 

“ele sabe onde amarrar o burro. Pôs os pés nesta casa, viu como é 

a nossa família e, creia em mim, está com água na boca. É só olhar 

para ele quando se senta nessa poltrona confortável. Esse é o so-

nho de Franz Kafka, o sonho que vai virar realidade.” “Rhoda diz 

que, em Berlim, antes de Hitler, ele tinha uma namorada, mas os 

anos foram passando e a moça acabou o largando. Por outro ho-

mem. Cansou de esperar.” “Não se preocupe”, diz papai, “quando 

chegar a hora, vou dar um empurrãozinho. Ele não vai viver para 

sempre, e sabe muito bem disso.”

Sentado nas últimas fileiras do auditório sem tirar o chapéu 

e o casaco, o dr. Kafka assistia com regularidade aos ensaios que 

eram realizados todas as noites, e depois acompanhava tia Rhoda 

até a casa dela. E então, para amenizar a “tensão” dos ensaios, os 

dois passam um fim de semana em Atlantic City. Desde que che-

gara aos Estados Unidos, o dr. Kafka tinha vontade de conhecer o 

famoso calçadão de madeira e o cavalo que pulava do trampolim. 
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Mas alguma coisa acontece em Atlantic City que eu não estava 
autorizado a saber; qualquer discussão sobre o assunto na minha 
presença era conduzida em iídiche. O dr. Kafka manda para tia 
Rhoda quatro cartas em três dias. Ela vai jantar conosco e fica 
sentada na cozinha, chorando, até meia-noite. Telefona para a As-
sociação Hebraica de Moços para dizer (chorando) que a mãe 
dela ainda estava doente e por isso não ia poder comparecer de 
novo ao ensaio — talvez tivesse de abandonar a peça. Não, não 
posso ir, não posso mesmo, mamãe está muito doente, eu estou 
muito preocupada! Adeus! Depois, volta à mesa da cozinha para 
chorar. Não está usando ruge nem batom vermelho, e seus cabe-
los castanhos, penteados para baixo, de tão grossos e duros pare-
cem uma vassoura nova. 

Meu irmão e eu ouvimos do quarto, através da porta que ele 
escancarou.

“Já se viu uma coisa dessas?”, pergunta tia Rhoda, chorando. 
“Já se viu?”

“É de dar pena”, diz mamãe.
“Pena de quem?”, sussurro para meu irmão. “Tia Rhoda 

ou…” 
“Psiu!”, ele diz, “cala a boca!”
Na cozinha, papai solta um grunhido. Ouço quando ele se 

põe de pé, dá alguns passos e volta a se sentar — grunhindo ain-
da. Estou tão atento que ouço o ruído das cartas sendo dobradas 
e abertas, postas de novo nos envelopes, para serem retiradas e 
lidas mais uma vez.

“E então?”, pergunta incisivamente tia Rhoda. “E então?” 
“Então o quê?”, responde papai.
“Bom, o que é que você tem para me dizer agora?”
“Ele é meshugeh [maluco]”, papai admite. “É verdade, tem 

algo de errado com ele.”
“Mas”, soluça tia Rhoda, “ninguém acreditava quando eu di-

zia isso!”
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“Rhody, Rhody”, cantarola mamãe naquela voz que ouvi nas 

duas vezes em que precisei tirar pontos ou quando acordava aos 

prantos caído ao chão, sei lá como, ao lado da cama. “Rhody, não 

seja histérica, minha querida. Acabou, gatinha, agora já acabou 

de vez.”

Estico o braço na direção da cama do meu irmão e puxo a 

coberta dele. Acho que nunca fiquei tão confuso, nem mesmo 

diante da morte de alguém. A velocidade com que as coisas acon-

teceram! Tudo de bom desfeito num instante! Qual a razão? “O 

que foi?”, sussurro. “O que é que aconteceu?”

Meu irmão, o escoteiro, dá um risinho irônico e, numa pala-

vra que não é uma resposta mas diz o suficiente, aplaca minha 

perplexidade: “Sexo!”.

Onze anos depois, quando eu estava no terceiro ano da uni-

versidade, recebo um envelope de casa com o necrológio do dr. 

Kafka, recortado do The Jewish News, o tabloide que reporta as-

suntos judaicos e é enviado toda semana para as casas dos judeus 

do condado de Essex. Estamos no verão, o semestre de aulas ter-

minou, mas fiquei na universidade, sozinho no quarto que alugo 

no centro da cidade, tentando escrever contos. Faço as refeições na 

casa de um jovem professor de inglês e sua esposa, realizando em 

troca serviços de baby-sitter; conto ao simpático casal, que tam-

bém está me emprestando dinheiro para pagar o aluguel, por que 

não posso ir para casa. As brigas com papai são o único assunto de 

nossas conversas na mesa do jantar. “Faz ele ficar longe de mim!”, 

grito para mamãe. “Mas, querido”, ela me pergunta, “o que está 

acontecendo? Qual é o problema?”. A mesma pergunta com que 

eu costumava azucrinar meu irmão mais velho, agora dirigida a 

mim com igual surpresa e inocência. “Ele adora você”, ela explica.

Mas é exatamente isso que parece estar bloqueando meu ca-

minho. Outros são esmagados pelas críticas paternas — e eu me 

sinto oprimido pelo alto conceito em que meu pai me tem! Será 
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verdade (e posso eu admiti-la) que estou começando a odiá-lo 

por me amar tanto? Tudo o que ele diz me deixa louco, mas isso 

não faz o menor sentido: a ingratidão! A idiotice! A perversidade! 

Obviamente, ser amado é uma bênção, a bênção, e devemos dar 

graças por uma herança tão rara. Basta ouvir o que dizem tarde 

da noite meus amigos na revista literária e no grupo de teatro — 

sobre os conflitos e sofrimentos no seio de suas famílias, contam 

histórias de horror que rivalizam com as do famoso livro The 

Way of All Flesh, e voltam das férias em estado de choque, como 

se tivessem saído de uma guerra. “O que está acontecendo?”, ma-

mãe implora que eu lhe diga; porém, como posso dizer, se eu 

mesmo não consigo acreditar que isso esteja acontecendo conos-

co, ou que eu seja o causador de tudo. Com eles, que juntos remo-

veram todos os obstáculos do meu caminho, aparentemente se 

transformando agora na minha obstrução final! Tudo o que 

construímos juntos ao longo de duas décadas (que foram como 

dois séculos) deve ser agora demolido em nome dessa necessida-

de tirânica que tenho de “independência”! Mamãe, mantendo as 

linhas de comunicação abertas, manda um bilhete para a univer-

sidade: “Sentimos falta de você”, e anexa o pequeno necrológio. 

Na margem de baixo do recorte, escreveu (na mesma caligrafia 

com que redigiu as mensagens para meus professores e assinou 

meus boletins escolares, naquela mesma caligrafia que no passa-

do facilitou meu caminho no mundo): “Lembra do pobre Kafka, 

o noivo da tia Rhoda?”.

“Dr. Franz Kafka”, diz o obituário, “professor de hebraico no 

Talmude Torá da sinagoga da Schley Street de 1939 a 1948, faleceu 

em 3 de junho no Centro Deborah de Doenças do Coração e dos 

Pulmões, em Brown Mills, Nova Jersey. Dr. Kafka estava interna-

do lá desde 1950. Tinha 70 anos de idade. Dr. Kafka nasceu em 

Praga, Tchecoslováquia, e foi um refugiado do regime nazista. 

Não deixa descendentes.”
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Também não deixou nenhum livro: nenhum Processo, ne-

nhum Castelo, nenhum Diário. Os papéis do defunto não foram 

procurados por ninguém e desapareceram, todos menos aquelas 

quatro cartas meshugeneh [malucas] que, tanto quanto eu saiba, 

ainda fazem parte das lembranças acumuladas por minha tia sol-

teirona, juntamente com uma coleção de programas de peças da 

Broadway, congratulações pelas vendas efetuadas no Big Bear e ade-

sivos para colar nas malas em viagens marítimas transatlânticas. 

Portanto todos os vestígios do dr. Kafka perderam-se para sem-

 pre. Sendo assim o destino, como poderia ser diferente? O agrimen-

sor chega ao Castelo? Será que K. escapa da jurisdição do tri bunal, 

ou Georg Bendemann do julgamento de seu pai? “— Lim pem 

isso aqui! — disse o inspetor, e enterraram o artista da fome jun-

to com a palha.” Não, simplesmente não é possível que nosso Kaf-

ka um dia se transforme no Kafka — porque isso seria ainda mais 

estranho que um homem transformar-se num inseto. Ninguém 

acreditaria nisso, muito menos o próprio Kafka.
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