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Na terceira noite depois do Ano-Novo — no vigésimo quar-
to dia do cerco a Budapeste —, no esconderijo de um grande 
imóvel do centro da cidade, uma jovem decidiu que sairia do 
edifício sitiado, atravessaria para o outro lado da rua transforma-
da em campo de batalha e, de todo modo e a qualquer preço, 
se reuniria ao homem que fazia três semanas se amontoava com 
cinco outras pessoas no refúgio do porão emparedado do casarão 
em frente. O homem era o pai da jovem, e a polícia política, 
mesmo então, no período da confusão e da ruína final, o procu-
rava com determinação e especial diligência.

A jovem não era uma “heroína”; ao menos não se sentia as-
sim. Havia semanas ela não sentia nada a não ser o cansaço que 
sentimos depois de um esforço tremendo, quando a alma acre-
dita que ainda suporta a fadiga mas o corpo, de súbito, começa 
a se rebelar, o estômago responde com náuseas a tudo o que 
acontece e o organismo fica impotente, como se estivesse envol-
to num lençol de chumbo. O corpo humano sente esse can saço 
definitivo, nauseante nas canículas selvagens, nos dias úmidos, 
escaldantes de verão.



8

A jovem tinha razões para a estafa: vivia sem casa havia me-
ses, o pai se escondia em perigo mortal. Fazia dez meses que 
ela ocultava o pai e também outros, refugiados, fugitivos, que, 
no mundo que se desfazia, buscavam por uma noite um lar, um 
abrigo ocasional; e, nas últimas semanas, também ela se vira 
obri gada a sobreviver “fora da lei”, porque na faculdade, onde 
cursava o último ano, os colegas não cederam aos alemães e ela 
não embarcara com eles no trem que, na Alemanha, salvaria dos 
russos a juventude universitária. E assim ela também contava 
como uma fugitiva militar e se escondia com papéis falsos. Mas 
ela não se importava muito com isso, como outros também não 
se importavam com esses detalhes miúdos. Os russos já tinham 
transposto os bairros periféricos, combatiam entre os quarteirões 
de casas do centro.

De acordo com os papéis falsos da jovem — que ela ganha-
ra da filha de uma das mulheres responsáveis pela limpeza da 
faculdade —, ela se chamava Erzsébet Sós. Segundo os papéis, 
acabara de fazer vinte e três anos e era enfermeira hospitalar; 
para o observador superficial, isso tudo correspondia de uma ma-
neira geral à realidade. Na verdade, por simples acaso, o nome 
Erzsébet coincidia: ela de fato se chamava Erzsébet. Nessa coin-
cidência ela via um sinal dos céus, um salvo-conduto afortuna-
do; não fora preciso trocar por outra letra o E bordado em suas 
roupas de baixo, o que também a alegrava, pois naqueles tempos 
ela nem tinha outra roupa de baixo além da que trazia no corpo.

Às vezes, em momentos mais calmos e lúcidos — porque 
nas últimas semanas, em especial nas três semanas anteriores, 
quando seu pai havia sido emparedado no porão da casa em fren-
te, ela se sentia como o doente febril, capaz de pensar e de fazer 
juízos objetivos apenas em determinados períodos! —, ela achava 
a história da roupa de baixo, a coisa pessoal dela com os papéis 
falsos, ridícula; ridícula, insignificante, cautela excessiva e preo-
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cupação desnecessária, pretensiosa. Como todos que nos meses 
anteriores, no período que se seguiu à ocupação alemã, obriga-
ram-se, por alguma razão, a se esconder, Erzsébet aprendeu to-
dos os ardis desse modo de vida e, ao mesmo tempo, aprendeu 
também que, juntamente com o cuidado obrigatório, o destino 
cego comandava os homens nessas situações.

As pessoas se escondiam, durante meses, com papéis “impe-
cáveis”, com uma prudência trêmula, porém as mesmas pessoas, 
de súbito, às cinco da tarde, sob o efeito de uma crise nervosa, 
deixavam os esconderijos, saíam para a rua, para o café que cos-
tumavam frequentar ou para uma sala de cinema, diretamente 
para os braços da polícia ou dos agentes secretos, que as pren-
diam ou não faziam nada… Por quê? Erzsébet desconfiava que 
nem o partisan mais cuidadoso era capaz de prever os aconteci-
mentos.

A par disso, os partisans, em sua maioria, se faziam de im-
portantes; havia entre eles muitos que não eram de verdade, que-
riam mais ter um álibi, uma justificativa perante si mesmos e o 
mundo, levando em conta o que viria depois, ou seja, eles tam bém 
teriam sido perseguidos durante os tempos de perigo. Erzsébet 
também sabia que ela, no que lhe dizia respeito, podia andar sem 
medo pelas ruas. Ainda assim se escondia; porque seu sobrenome 
tinha um significado revoltante para os que detinham o poder.

Naturalmente, seu nome não era Erzsébet Sós. O nome 
do pai, o nome conhecido e respeitado por todo o país, o nome do 
cientista e professor que nos últimos anos os jornalistas instiga-
dores desprezavam com um ódio ardente, com uma sede sincera 
de sangue, os novos senhores faziam ouvir nas reuniões políticas. 
Não era muito recomendável que alguém usasse abertamente o 
nome do pai, o nome que mesmo além das fronteiras do país era 
reconhecido e venerado, em todo lugar onde os homens ainda 
prezavam o juízo imparcial e o pensamento científico.
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Erzsébet Sós sabia que sua pessoa não corria um risco es-
pecial, pois quem, na confusão reinante, se importaria com uma 
jo vem? Seus pecados se resumiam ao fato de que não havia acom-
panhado os estudantes expatriados para a Alemanha — e quem 
sabia disso? Alguns funcionários da universidade, e mais nin-
guém; e essa gente, se é que ainda estivesse em Budapeste, teria 
agora outras preocupações além da investigação de alunas. Por 
ela apenas, sua sorte não interessava a ninguém.

Porém o nome, o nome do pai, também então, quando os 
quatro cantos da cidade ardiam, quando os russos lutavam de rua 
em rua, de casa em casa, com os alemães e com os colaborado-
res húngaros encurralados, ainda era revoltante para os fascistas. 
O nome do pai, ao qual não se associava nenhuma lembrança 
de feito político, nos anos anteriores fora um sinal para o ataque 
a todo fascista. A figura do pai, sua vida e seu trabalho solitário, o 
trabalho científico distante de todo interesse prático, cotidiano, 
incomodavam os colegas de sua área, os políticos e neles des-
pertavam ódio, e, nos últimos tempos, o nome representava tam-
bém para o homem da rua uma ideia repulsiva.

Por quê?… Erzsébet ouvira muitas discussões sobre a ques-
tão, lera os artigos dos inimigos, os folhetos, e não conseguira es-
tabelecer nenhum juízo conclusivo acerca dos ataques apaixo-
nados. É de esquerda, diziam, ou faziam acusações difamatórias: 
amigo dos ingleses, amigo dos judeus, subornado pelos ingleses 
ou pelos judeus, tinha um pacto secreto com Moscou, traíra a 
ciência, a nação húngara… ouvia-se esse tipo de coisa. No en-
tanto o pai não era membro de nenhum partido político, e os 
amigos de esquerda se queixavam de suas reservas, de sua pru-
dência. O pai não frequentava reuniões secretas; entre os amigos 
havia judeus, mas havia outros que não tinham nada a ver com 
o judaísmo, e, nessa questão, como também nas ideias políticas, 
pensavam de modo diverso e discutiam calorosamente com o 
cientista. A despeito disso eram amigos…
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E havia os demais, que odiavam o pai. Escreviam e falavam 
como se ele organizasse partidos, exércitos secretos, como se ti-
vesse ligações pessoais com os revolucionários, como se delatas-
se, como se vendesse o país. Erzsébet sabia que as acusações 
eram falsas.

O pai era astrônomo, matemático… e parecia que nos úl-
timos tempos se ocupara mais e com mais envolvimento dos se-
gredos dos céus que dos acontecimentos terrenos. Achava que os 
judeus eram pessoas como as outras, que não poderiam ser con-
denados e punidos pela origem; pessoas, cheias de falhas huma-
nas, só poderiam ser julgadas pelos defeitos, e não pela origem. 
Porém agora, quando os judeus eram perseguidos como animais 
perigosos, ele não silenciou mais diante da questão; dividiu sua 
casa e sua renda com os perseguidos. Mas Erzsébet sabia que o 
pai ajudava igualmente estudantes poloneses e sérvios refugia-
dos, intelectuais franceses que a turbulência da guerra tinha var-
rido para o território do país… para o país que desde a ocupação 
alemã já não era pátria, mas terreno de caça dos perseguidores 
e dos perseguidos.

O pai fazia parte dos perseguidos. No dia da ocupação — 

Erzsébet se lembraria daquela manhã de domingo enquanto vi-
vesse! — os homens da Gestapo estavam à sua procura desde o 
início da tarde de sábado, e, como não o encontraram nem em 
casa nem no escritório, deixaram uma convocação a lápis, num 
pedaço de papel, ordenando que ele comparecesse num restau-
rante do centro. Entretanto o pai fora avisado do perigo pelos 
amigos e viajara para o campo no trem da madrugada.

Erzsébet também deixara a casa de manhã bem cedo, por-
que receava que a interrogassem e a obrigassem a denunciar o 
esconderijo do pai — sobre os métodos de interrogatório dos na-
zistas e dos colaboradores húngaros circulavam notícias confiá-
veis. O tempo passara — quanto? Erzsébet contou: fazia exata-



12

mente dez meses — de 19 de março a 19 de janeiro, dez meses, 
o dia e a hora coincidiam! — que Erzsébet não morava mais em 
sua casa.

A casa, o escritório íntimo do pai, onde desde que ficara viú-
vo ele vivia calado e recolhido, nos dez meses lentamente se 
de gradou. Primeiro os carrascos alemães revistaram os quartos, 
depois mãos desconhecidas e sorrateiras roubaram as roupas e 
os objetos; em outubro, após a rebelião dos fascistas húngaros, 
ladrões com braçadeiras exploraram os quartos frios e revirados 
em busca do butim que restava; e em novembro uma bomba 
acabou com o casarão e o apartamento. Erzsébet sabia havia se-
manas o que o pai ignorava, que não tinham mais casa; sobraram 
apenas alguns manuscritos, alguns livros que um amigo bondoso 
poupara dos ladrões e das bombas durante dez meses.

Mas a casa estava em ruínas, e entre elas desapareceram 
todas as anotações valiosas do pai, as fotografias, os cálculos, os 
livros de astronomia em inglês, francês e alemão, cartas, as dis-
cussões com os colegas estrangeiros… tudo o que para o pai ain-
da pudesse ter importância na vida. Os móveis, um objeto antigo 
de família, roupas… nisso tudo Erzsébet já nem pensava.

O pai de certa forma confiou no destino da casa. Durante 
os dez meses em que esteve escondido, sempre demonstrou a 
certeza de que logo voltariam para a casa silenciosa no centro 
da cidade, comprariam coisas novas para substituir as perdidas, 
e encontrariam os livros e as anotações no lugar, pois quem po-
deria se interessar por eles?… Assim ele se consolava e ganhava 
coragem. E durante os dez meses Erzsébet não teve forças para 
dizer a verdade sobre a sorte da casa.

O homem, cuja cabeça fora posta a prêmio pelos fascistas, 
perseguido por investigadores profissionais húngaros e alemães 
em todo o país, durante os meses em que esteve escondido se 
agarrou com uma fé obstinada à esperança de que o trabalho de 
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sua vida não houvesse desaparecido. Acreditava que prosseguiria 
o trabalho um dia, acreditava na casa… E ele, o grande conhe-
cedor da verdade, que sempre vira os segredos dos céus como 
evidências da realidade, falava às vezes com uma crença supers-
ticiosa da casa para onde voltariam um dia, Erzsébet e ele, o 
cientista perseguido. E Erzsébet, por ocasião dos encontros raros 
e perigosos, quando buscava o pai fugitivo em esconderijos cada 
vez mais tortuosos, não teve coragem de contar sobre a destrui-
ção causada por mãos humanas, ladrões astuciosos e desastrados, 
investigadores sedentos de sangue e, por fim, pelas bombas.

Dez meses antes — como se voltasse o olhar da derradeira 
margem da vida, de tanto tempo que parecia ter passado! —, 

horas após a fuga do pai e antes da chegada dos primeiros rapa-
zes da Gestapo, Erzsébet também deixou o apartamento, que 
revisitou apenas numa noite enevoada de novembro; algumas 
semanas depois de receber a notícia de que uma bomba tinha 
acabado com o edifício. Não havia mais apartamento, escritório, 
anotações, biblioteca, não havia nada. Mas ela pensava nisso so-
mente com certa displicência.

Dez meses. E depois os últimos vinte e quatro dias? Era 
isso?… No porão muitos calculavam o início do cerco a partir 
da noite de Natal, quando apareceram os primeiros tanques rus-
sos do outro lado do rio, numa das praças de Buda. Em seguida 
tudo se apagou na balbúrdia infernal do cerco. Dez meses em 
que a vida deles, o destino mudavam a cada semana. Semanas 
em que os dois, o pai e Erzsébet, sentiram no pescoço a respira-
ção ofegante dos cães farejadores, dias e horas em que era quase 
impossível encontrar um esconderijo para a noite, um buraco, 
uma cama, um armário, um piso ou um porão, porque os com-
panheiros que ajudavam começaram a se exaurir, porque a grita-
ria dos comandantes soava cada vez mais próxima… porque dez 
meses, assim, naquela condição, era muito tempo!




