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O judeu da Babilônia, como era chamado o milagreiro, via
jou a noite inteira na carruagem que o levava de Lublin ao vila
rejo de Tarnigrod. O cocheiro, um sujeito baixinho e de ombros 
largos, permaneceu em silêncio durante toda a jornada. Cabecea
va de sono e chicoteava o matungo, que andava devagar, passo 
a passo. A velha égua aprumava as orelhas e olhava para trás com 
seus olhos grandes, que exprimiam curiosidade humana e refle
tiam o brilho da lua cheia. Parecia indagarse sobre aquele pas
sageiro estranho, que trajava um casaco de veludo com forro de 
pele e tinha um chapéu também de pele na cabeça. Chegou 
mesmo a franzir o beiço escuro, forjando uma espécie de sorriso 
equino. O milagreiro estremeceu e murmurou uma fórmula má
gica, levando o cocheiro a se dar conta de como seu passageiro 
era perigoso.

“Anda, égua preguiçosa!”
A carruagem passou por campos arados, montes de feno e 

um moinho de vento, o qual, girando lentamente, surgia, desa
parecia e ressurgia. Seus braços abertos davam a impressão de 

O judeu da Babilônia

A MORTE DE MATUSALE�M•Caps.indd   9 3/3/10   6:35:42 PM



10

apontarlhes o caminho. Uma coruja piou e uma estrela cadente 
se desprendeu do céu, deixando um rastro ígneo atrás de si. O 
milagreiro se enrolou em seu xale de lã.

“Ai de mim!”, gemeu. “Já não sou páreo para eles.” Refe
riase aos seres infernais, os demônios aos quais dera combate a 
vida inteira. Agora que estava velho e fraco, começavam a vin
garse dele.

Chegara à Polônia cerca de quarenta anos antes — um ho
mem alto, magro como um palito, envergando uma túnica com
prida, listrada de amarelo e branco, e calçando as sandálias e as 
meias brancas usadas pelos judeus do Iêmen e de outros países 
árabes. Dizia chamarse Kaddish ben Mazliach — um nome es
tranho — e ter aprendido a arte da clarividência e da cura na 
Babilônia. Curava a insônia e a demência, exorcizava dibukim e 
sabia como ajudar os homens recémcasados que sofriam de im
potência ou que eram alvos de feitiços lançados pelo MauOlha
do. Possuía também um espelho negro, no qual podiam ser vistos 
os desaparecidos e os mortos. Vivia como judeu devoto — nem 
nas noites frias de inverno se esquivava de frequentar as gélidas 
casas de banhos rituais e jejuava às segundas e quintasfeiras —, 
porém os rabinos e demais líderes comunitários o evitavam, acu
sandoo de ser um feiticeiro, um mensageiro do Exército Impu
ro. Corriam rumores de que tinha uma esposa mal afamada em 
Roma, exatamente como tivera em seus dias o Falso Messias, o 
amaldiçoado Sabatai Tzvi. Em toda e qualquer cidade a que 
chegava, escondiamse as mulheres grávidas, a fim de que seus 
olhos não pousassem nelas; e às moças se prescrevia o uso de 
aventais duplos, um na frente e outro atrás, como forma de pro
teção. Os pais não deixavam que seus filhos olhassem para ele. 
Em Lublin, onde após muitos anos de errância Kaddish se ins
talou na velhice, não o aceitaram no bairro judeu e vetaram sua 
entrada nas sinagogas e nas casas de estudos, obrigandoo a ir mo
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rar na periferia da cidade, num casebre caindo aos pedaços. Sua 
aparência era deplorável. Tinha um rosto comprido, muito ver
melho, e a pele escamosa. A barba desgrenhada voltavase para 
todos os lados, como se sob o efeito de um vento incessante. Não 
abria o olho direito; diziase que tinha sido cegado pelo medo. 
Suas mãos tremiam e, tal qual um bebê recémnascido, ele não 
conseguia sustentar a cabeça com firmeza. Eruditos e cabalistas 
havia muito o advertiam de que estava brincando com fogo e que 
os poderes do mal não o deixariam escapar facilmente.

Na soturna noite de outono, Kaddish se encolheu no assen
to da carruagem, ao lado da sombra comprida que viajava com 
ele, e balbuciou: “Uma seta há de furar seus olhos, Satã, Kuzu, 
Bemuchzas, Kuzu”.

Nascido na Terra Santa, filho de um judeu sefardita polí
gamo e de sua jovem esposa surdamuda, uma tártara converti
da ao judaísmo, Kaddish ben Mazliach errara pelo mundo com 
seus camafeus e fórmulas mágicas. Estivera na Pérsia, na Síria, 
no Egito e no Marrocos. Vivera em Bagdá e em Bukhara. Cura
va não somente judeus, mas também árabes e turcos, e, ainda 
que em Lublin os rabis poloneses o houvessem excomungado e 
ele fosse tratado como um leproso, continuava a ter poderes de 
cura e magia. Amealhara ao longo da vida um punhado de dia
mantes e pérolas, os quais levava num saquinho preso ao pesco
ço, por baixo da roupa. Nunca perdera a esperança de, ao chegar 
à velhice, penitenciarse e regressar à terra de Israel. Porém a sor
te nem sempre lhe era favorável. Fora vítima, com alguma fre
quên cia, de salteadores que o surravam e levavam seu dinheiro. 
Casarase algumas vezes, mas as mulheres tinham medo dele e 
o forçavam a procurar os rabinos para pedir o divórcio — e ele 
as deixava.

Justo agora que sua saúde fraquejava, os maus espíritos ha
viam começado a atormentálo, vingandose de todas as vezes em 
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que ele os sobrepujara com sua magia. Fazia alguns anos que ele 
não conseguia dormir uma noite inteira em paz. Tão logo cochi
lava, ouvia risadas femininas e sons de melodias nupciais, entoa
das burlescamente por demôniosfêmeas, com um acompanha
mento de violinos. Não raro duendes vinham puxarlhe a barba 
e os cachos laterais ou bater na vidraça de suas janelas. Em ou
tras ocasiões, faziam troça dele, mudando suas coisas de lugar. 
Desfiavam seu xale de orações e suas roupas guarnecidas com 
franjas. Moças nuas e descalças, com tranças que chegavam à 
cin tura, sentavamse em sua cama e riam, exibindo os dentes 
bran cos no escuro. Roubavam suas moedas de ouro — ele sentia 
os dedos delas no bolso interno do paletó. Passavam mechas de 
cabelos em volta de seu pescoço, como se pretendessem estran
gulálo, choramingando e pedindo tão insistentemente que ele se 
entregasse a elas que Kaddish chegava a desmaiar.

“Kaddish”, diziam, “o Outro Mundo de qualquer forma vo
cê já perdeu. Rendase, venha juntarse a nós.”

Kaddish sabia que havia hordas de lapiutes esperando que 
ele morresse para se apoderar de sua alma pecadora e fazêla em 
pedacinhos. Mais de uma vez, ao examinar a inscrição de sua 
mezuzá, verificou que as palavras sacras haviam sido apagadas do 
pergaminho. Seus livros cabalistas eram roídos por ratos e traças. 
O couro de seus filactérios rachava e estes se partiam. Conquan
to seu casebre na periferia de Lublin fosse aquecido, havia um 
frio perpétuo no ar, e os cômodos eram escuros como um porão. 
Para não ser roubado, Kaddish escondia seus pertences em arcas 
cobertas com peles e reforçadas com cintas de cobre, porém isso 
de nada adiantava. Nenhuma criada judia se dispunha a traba
lhar para ele. A velha faxineira gentia que fazia a limpeza da casa 
pendurava crucifixos nas paredes e trazia consigo um gato indó
cil e um cão traiçoeiro. Para não comer nada que não fosse ko‑
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sher, Kaddish preparava ele mesmo as refeições, porém os duen
des e diabretes jogavam punhados de sal nos pratos, impedindoo 
de levar a comida à boca.

Nos dias santos as coisas ficavam ainda piores. Ao entarde
cer de sextafeira, véspera de Shabat, ele cobria a mesa com uma 
toalha manchada e acendia duas velas espetadas em castiçais fos
cos, mas elas invariavelmente se apagavam. Sonhava usar o poder 
da cabala para criar pombos e extrair vinho das paredes, porém 
nos últimos tempos seus milagres eram cada vez mais raros. Sua 
memória se deteriorara tanto que ele se esquecia de que não era 
permitido fazer fogo no Shabat, e punhase a fumar seu cachim
bo. O cachorro rosnava para ele e tentava mordêlo. Até os coe
lhinhos que a mulher criava tinham ficado insolentes e subiam 
em sua cama. Não era de admirar que aceitasse todo e qualquer 
pedido para realizar magias, curas ou adivinhações, por demora
da ou difícil que fosse a viagem.

“Perdido eu já estou. Oxalá possa ao menos salvar uma alma”, 
concluía.

Agora estava a caminho do vilarejo de Tarnigrod, atenden
do a uma solicitação do rico reb Falik Chaifetz, cuja residência, 
uma casa construída recentemente, de súbito começara a apo
drecer com fungos e tinha cogumelos selvagens brotando nas 
paredes. Apesar de estar sentado, Kaddish dormitava na carrua
gem. A cabeça pendia por causa do cansaço, e ele ressonava com 
um assobio surdo. Quando amanheceu, o céu se incendiou in
teiro, e sobre a estrada caiu uma neblina densa, como se eles es
tivessem se aproximando do mar aberto. O cocheiro agora anda
va cautelosamente ao lado da carruagem, passo a passo, pois lhe 
haviam recomendado que não sentasse muito perto do mago. 
Ape nas quando a égua se alvoroçava — empinando e relinchan
do — era que a chicoteava e repreendia: “Calma, égua velha! 
Não se meta no que não é chamada!”.
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