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1.

O trem apitou e começou a deixar a estação. O menino 
pa rado junto à janela de um dos vagões observava o homem e a 
mulher que lhe acenavam da plataforma. O homem, acenando 
com apenas uma das mãos, fazia gestos miúdos e encabulados. 
A mulher acenava com as duas, agitando um enorme lenço ver‑
melho. O homem era seu pai, a mulher era Gabriela, quer dizer, 
Gabi. O homem trajava uniforme de polícia, pois era policial. A 
mulher trajava um vestido preto, pois preto emagrece. Roupas 
com listras verticais também emagrecem. E o que mais emagrece, 
brincava Gabi, é ficar ao lado de alguém mais gordo que você. 
Mas eu ainda não achei ninguém.

O menino na janela do trem se afastando, que observava os 
dois como se olhasse para uma imagem que jamais voltaria a ver, 
esse menino era eu. Agora eles vão ficar sozinhos durante dois 
dias, pensei. Está tudo perdido. 

Este pensamento me agarrou pelos cabelos e pôs minha ca‑
beça para fora da janela. A boca do meu pai começou a se en‑
tortar numa expressão que Gabi chama de “o último aviso antes 
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da sentença”. E eu com isso? Se ele realmente se preocupasse 
comigo, não me mandaria para Haifa por dois dias. E logo na 
casa de quem.

Um homem com uniforme de ferroviário, parado na plata‑
forma, apitou com força em minha direção e, com gestos largos, 
fez sinal para que eu pusesse a cabeça para dentro. É uma coisa 
muito louca como as pessoas de uniforme e apito sempre me des‑
cobrem, até mesmo dentro de um trem lotado. Não pus a ca beça 
para dentro. Ao contrário. Pus ainda mais para fora. Para que pa‑
pai e Gabi me vissem até o último momento. E se lembrassem 
do garoto.

O trem ainda seguia pela plataforma. Devagarinho, foi pas‑
sando por lufadas de ar quente e denso, e cheiro de óleo diesel. 
Comecei a sentir também uma coisa nova. Cheiro de viagem. 
De liberdade. Estou viajando! Estou sozinho! Primeiro dei uma 
face, depois a outra, para as carícias daquele vento quente, ten‑
tando a todo custo secar o beijo do meu pai. Ele nunca me bei‑
jou assim, na frente de outras pessoas. Qual é, por que me dar 
um beijo desses e depois me mandar embora? 

Agora já são três os guardas da estação apitando para mim 
da plataforma. Uma verdadeira orquestra. E já que não dava mais 
para enxergar papai e Gabi, puxei o corpo para dentro, devagar, 
impassível, para mostrar que não estou nem aí para os apitos. 

Sentei. Se pelo menos houvesse mais alguém comigo na ca‑
bine. E agora? Quatro horas de viagem de Jerusalém a Haifa, e, 
no fim da jornada, quem é que vai estar à minha espera? O si sudo 
e carrancudo doutor Shmuel Shilhav, professor e educador, edi‑
tor de sete livros didáticos sobre o tema Educação e Cidadania, 
e por acaso também meu tio, o irmão mais velho do meu pai.

Levantei. Verifiquei duas vezes como a janela abre e fecha. 
Abri e fechei também a tampa da lata de lixo. Na cabine não 
ha via mais nada para abrir e fechar. Tudo funcionando às mil ma‑
ravilhas. Realmente, um trem perfeito.
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Aí subi no banco e fiquei de pé no banco. Depois, conse‑
gui me enfiar inteiro no compartimento de cima, da bagagem. 
Desci de cabeça para baixo, até chegar ao chão. Aí verifiquei se 
por acaso um certo alguém não teria perdido algum dinheiro de‑
baixo dos bancos. Nada. Esse certo alguém é muito responsável.

Eles que vão para o inferno, papai e Gabi! Como puderam 
me mandar desse jeito para a casa do tio Shmuel, ainda mais uma 
semana antes do meu bar mitzvah? No caso de papai, tudo bem, 
ele reverencia o irmão mais velho e o respeita como pedagogo. 
Mas Gabi? Que pelas costas o chama de “corujão”? É este o 
presente especial que ela me prometeu?

No banco revestido de couro havia um buraquinho. Enfiei 
o dedo e o transformei num buracão. Às vezes a gente consegue 
achar dinheiro em lugares desse tipo. Mas só achei molas e es‑
puma. Durante quatro horas vou poder escavar um túnel com o 
dedo por ao menos três vagões em direção à liberdade, sumir e 
não chegar nunca até Shmuel Shilhav (aliás, Feierberg). Aí va‑
mos ver se me mandam para lá outra vez. 

O meu dedo acabou muito antes de terminarem os três va‑
gões. Deitei no banco com os pés para cima. Sou um prisionei‑
ro. Um prisioneiro em trânsito. Estou sendo levado para o juiz. 
Caiu dinheiro do meu bolso. As moedas rolaram por toda a cabi‑
ne. Achei uma parte delas, a outra parte não achei. 

Todos os jovens da família passaram alguma vez na vida por 
este duro tratamento com o tio Shilhav, um ritual de suplícios 
que Gabi chama de shilhavidão. Só que para mim já é a segunda 
vez. Ninguém jamais passou pela shilhavidão duas vezes e per‑
maneceu sadio de espírito. Pulei em cima do banco e comecei 
a bater na parede do vagão. Depois, passei a dar batidas ritma‑
das. Quem sabe na cabine ao lado estivesse algum outro preso 
desesperado como eu, interessado em se corresponder com seus 
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irmãos de destino? Quem sabe o trem estivesse cheio de delin‑
quentes juvenis sendo todos transportados para a casa do meu 
tio? Bati de novo, desta vez com o pé. Veio o fiscal de bilhetes 
gritando para eu ficar sentado e quieto. Sentei.

A primeira vez que me mandaram para a shilhavidão bas‑
tou para mim pelo resto da vida. Foi depois do que me aconteceu 
com Péssia Mautner, a vaca. O irmão do meu pai me trancou 
numa saleta minúscula e sufocante, e durante duas horas seguidas 
se dedicou exclusivamente a mim, sem misericórdia. Come çou a 
preleção em tom suave, em voz baixa, controlada, e até conse‑
guiu se lembrar do meu nome. Mas depois de alguns instantes 
aconteceu o que sempre acontece com ele: esqueceu comple‑
tamente onde estava, e que estava só comigo. Sentiu que estava 
num púlpito imenso, numa praça, diante de uma plateia enor‑
me de alunos e admiradores que tinham vindo lhe prestar a úl‑
tima homenagem. 

E agora, lá vou eu mais uma vez. E sem motivo algum. Por 
uma bobagem. “Antes do bar mitzvah você precisa escutar o que 
o seu tio Shmuel tem a lhe dizer”, disse Gabi. De repente, sem 
mais nem menos, ele virou “o meu tio Shmuel”? 

Como se eu não soubesse o verdadeiro motivo:
Para conseguir se separar do meu pai, Gabi precisa que eu 

não esteja lá, perto dela.
Levantei. Fiquei de pé. Zanzei de um lado pro outro. Sen‑

tei. Eu não podia ter viajado. Conheço os dois. Eles vão brigar e 
dizer coisas terríveis um para o outro se eu não estiver junto de‑
les. E depois vai ser impossível consertar. Aí está o meu destino, 
determinado e selado.

“Por que não falamos sobre isso no trabalho?”, meu pai per‑
gunta então para Gabi. “Já estou atrasado.”

“Porque no trabalho sempre tem gente circulando na sala, 
e alguém sempre telefona no meio, e é impossível conversar. Ve‑
nha, vamos a um café.” 
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“A um café?”, espanta‑se o meu pai, “no meio do dia? É tão 
sério assim?”

“Pare de fazer gozação de tudo”, ela se irrita, a ponta do nariz 
já ficando vermelha, antes de chegarem as lágrimas. 

“Se for de novo sobre aquele assunto”, diz papai, endure‑
cendo a voz, “pode esquecer. Nada mudou para mim desde que 
falamos a última vez. Ainda não estou pronto.”

“Desta vez você vai ouvir o que eu tenho a dizer”, diz Gabi, 
“e vai me deixar falar até o fim. Você pode ao menos escutar!”

Eles entram no carro de polícia, o papai guiando. As insígnias 
nos seus ombros brilham em sinal de advertência. A expressão, 
séria. Gabi se encolhe no banco. Mesmo antes de começarem 
a falar eles já estão brigando. Gabi tira da bolsa um espelhinho 
redondo. Olha por um instante para a face que a encara do outro 
lado. Tenta ajeitar o emaranhado de cabelos cacheados, a cabe‑
leira desgrenhada. “Cara de macaco”, ela pensa consigo mesma.

“De jeito nenhum!”, explodi dentro do trem em movimen‑
to. Eu nunca deixava que ela xingasse a si mesma. “Você até que 
tem uma cara interessante.” E sentindo que isso não era o bas‑
tante para convencê‑la, acrescentava: “O importante é que você 
tem beleza interior”.

“Essa eu já ouvi”, ela responde azeda, “mas o interessante é 
que nunca fazem concurso para escolher a Miss Beleza Interior.”

De repente me vi de pé ao lado da pequena alavanca, ver‑
melha, presa na parede junto à janela do trem. Não era um bom 
lugar para mim, estando eu naquela situação. Uma alavanca 
como esta pode parar o trem inteiro se for puxada por acaso. Li o 
aviso da administração da companhia: Somente em caso de emer‑
gência é permitido puxar a alavanca. Quem puxar a alavanca e 
parar o trem injustificadamente está sujeito a uma multa pesada 
e prisão. Comecei a sentir uma coceirinha nos dedos. Na ponta 
de cada dedo, e também entre um dedo e outro. Li o aviso outra 
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vez, em voz alta e clara, tim‑tim por tim‑tim. Não adiantou. As 
palmas das mãos começaram a suar. Meti as mãos nos bolsos. 
Mas elas tornaram a sair. E quem não as conhece poderia pen‑
sar, “é só um par de mãos bobas querendo tomar ar fresco”. O 
meu corpo inteiro começou a suar. Toquei na corrente que uso 
no pescoço. Havia uma cápsula de bala pendurada nela, pesada, 
gelada, tranquilizadora. É do corpo do seu pai, eu disse a mim 
mesmo baixinho, tiraram do ombro dele; e ela toma conta de 
mim para eu não fazer bobagem. Mas o meu corpo todo já está 
coçando.

Eu conheço essa sensação e sei como vai acabar. Começou 
o falatório dentro da minha cabeça: será que o maquinista da 
locomotiva vai saber em que cabine puxaram a alavanca? Mas 
e se na locomotiva ele tiver um aparelho que mostre em que 
cabine foi? Bom, posso puxar a alavanca aqui e fugir correndo 
para outro vagão. Mas e se acharem minha impressão digital na 
alavanca? Será que vale a pena puxar com a mão bem embru‑
lhada em algum pano?

Eu não posso entrar em discussões como essa. Quando 
começo a discutir desse jeito, sempre saio perdendo. Expandi 
os músculos das costas e fiquei parado como papai, músculos e 
postura de urso, e disse a mim mesmo: sossegue. E não adiantou 
nada. Eu tinha um ponto quente entre os olhos, e nessas horas 
ele esquentava mais ainda. Pronto! A coisa veio vindo, já está 
tomando conta de mim. No último instante, me encolhi todo, 
prendi os pés e as mãos e deitei em cima do banco, todo enco‑
lhido. Gabi chama este meu recurso de “prisão preventiva”. Ela 
tem uma definição particular para cada coisa.

“Eu já não sou nenhuma mocinha”, ela está dizendo agora 
para o meu pai no café. “E já vivo com você e com o Nono há 
doze anos.” Por enquanto ainda está controlando a voz, falando 
baixinho e racionalmente. “Faz doze anos que eu crio ele, que 
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eu cuido de vocês dois e da sua casa. Conheço você como nin‑
guém mais no mundo conhece e, mesmo sabendo como você 
é, quero viver com você de verdade. Não quero ser apenas a 
sua secretária no trabalho e sua cozinheira e faxineira em casa. 
Quero morar com vocês. Quero ser a mãe do Nono em período 
integral. Do que você tem tanto medo, me diga?”

“Eu ainda não estou pronto para isso”, diz meu pai apertan‑
do a xícara de café entre suas mãos fortes.

Gabi espera um momento, respira fundo antes de dizer: “E 
eu não estou mais pronta para continuar assim”.

“Veja, hum, Gabi”, diz papai, o olhar vagando nervoso e im‑
paciente por cima do ombro dela, “o que é que está tão ruim 
assim? Nós nos acostumamos a viver desse jeito, é bom para nós 
três, inclusive para o garoto. Por que de repente isso precisa mudar?”

“Porque eu já estou com quarenta anos, Iacov, e quero viver 
uma vida completa, uma vida de família e tudo.” Agora a voz 
dela está começando a rachar: “E quero que você e eu tenha‑
mos um filho nosso. Meu e seu. Quero saber que tipo de nova 
criatura pode sair da união de nós dois. E se a gente esperar mais 
um ano, talvez eu já esteja velha demais para engravidar. E eu 
também acho que o Nono merece ter uma mãe que fique com 
ele de verdade, não uma mãe de meio expediente!”.

Eu sei recitar de cor o que ela está lhe dizendo neste mo‑
mento. Ela ensaiou o discurso comigo. Fui eu que sugeri a frase 
sentimental de “ser a mãe do Nono em período integral”. Tam‑
bém dei uma sugestão prática: para ela não chorar. Deus me livre, 
ela não pode chorar! Porque se começar a derramar lágrimas, ela 
está perdida. Papai não suporta o seu choro. Aliás, não suporta 
choro em geral.

“Ainda não é hora, Gabi”, ele agora dá um suspiro e uma 
olhada no relógio, “me dê mais um tempinho. Não dá para to‑
mar uma decisão dessas sob pressão.”
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“Já esperei doze anos, e não vou esperar mais.” Silêncio. 
Ele não responde. E os olhos dela já estão úmidos. Aguenta fir‑
me, Gabi. Aguenta firme, está ouvindo?!

“Iacov, me diga agora, direto na minha cara: sim ou não?”
Silêncio. O queixo duplo dela está tremendo. Os lábios en‑

tortam. Se ela começar a chorar agora, está perdida. E eu tam‑
bém.

“Porque se a resposta for ‘não’, eu levanto e vou embora. 
Desta vez é definitivo. Não vai ser como todas as outras vezes. 
Desta‑vez‑é‑definitivo!” Ela bate com força na mesa, e as lágri‑
mas já estão escorrendo pela sua cara redonda, e a pintura dos 
olhos também escorre pelas bochechas e penetra nas duas covi‑
nhas fundas do lado da boca. Papai vira o rosto em direção à ja‑
nela, pois não suporta quando ela chora, ou talvez simplesmente 
não goste de olhar para ela quando ela está assim, com as lágri‑
mas e os olhos inchados e as bochechas gorduchas tremendo.

Neste momento ela não está nada bonita. É uma injustiça 
clamorosa, pois talvez ela fosse um pouquinho bonita se, por 
exemplo, tivesse a boca pequena e graciosa, ou o nariz menor. 
Aí talvez papai conseguiria sentir alguma ternura por essa única 
coisa bonita nela. Às vezes um pontinho mínimo de encanto já 
pode fazer uma pessoa se apaixonar por outra, mesmo que ela 
não seja uma rainha da beleza exterior. Mas quando Gabi chora, 
ela não tem nem um pontinho mínimo desses. Isso até eu sou 
obrigado a reconhecer, e lamento muito.

“Tudo bem, já entendi”, ela geme enfiando a cara no lenço 
vermelho, que anteriormente foi usado com objetivos mais no‑
bres, “que burra eu fui de achar que alguma coisa podia mudar 
em você.”

“Shhhh...”, ele pede a ela, olhando em volta com um ar re‑
ceoso. Espero que a esta altura todas as pessoas no café estejam 
olhando para ele. Que todos os garçons e cozinheiros e funcio‑
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nários do café saiam da cozinha e fiquem em volta dos dois com 
seus aventais e braços cruzados olhando para ele. Se existe algu‑
ma coisa que deixa meu pai apavorado é ser exposto dessa ma‑
neira aos olhos de todos. “Veja, hum, Gabi”, ele tenta acalmá‑la. 
Desta vez até que ele está sendo delicado, talvez porque haja 
mais gente em volta, talvez porque esteja sentindo que desta vez 
ela está falando sério. “Me dê mais um tempinho para pensar, 
que tal?”

“Pra quê? Pra que aos cinquenta anos você venha me pedir 
mais um tempinho? E se então você me disser pra cair fora? 
Quem vai olhar pra mim? E eu quero ser mãe, Iacov!” Ele quer 
afundar no chão, não aguenta os olhares das pessoas, e Gabi 
continua insistindo: “Eu posso dar muito amor pra uma criança, 
e pra você também! Veja como eu sei ser uma boa mãe para o 
Nono. Por que você também não tenta me entender?”.

Mesmo quando estava ensaiando na minha frente o que ia 
dizer, depois de alguns instantes Gabi se esquecia de onde esta‑
va, e era arrastada pela tristeza, chorava e se queixava para mim, 
como se eu fosse ele. E de repente parava, corava e pedia des‑
culpas dizendo que realmente existem coisas que não são para 
garotos da minha idade, mas que de qualquer modo eu já sabia 
de tudo. 

De tudo eu não sabia, mas aprendi muita coisa.
Ela junta os guardanapos molhados de papel e enfia tudo 

com força no cinzeiro. Depois, limpa as manchas de pintura dos 
olhos inchados.

“Hoje é domingo”, ela diz, contendo a voz para não rachar, 
“e o bar mitzvah do Nono é no Shabat. Eu te dou até o domingo 
que vem, de manhã. Você tem uma semana inteira pra decidir.” 

“Você está me dando um ultimato? Uma coisa dessas não se 
consegue com ameaças, Gabi! Achei que você fosse mais esper‑
ta.” Ele vai soltando as palavras em voz baixa, mas o sulco entre 
seus olhos fica mais fundo, a temível fenda da raiva.
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“Não tenho mais força para esperar, Iacov. Fui esperta du‑
rante doze anos, e fiquei sozinha. Talvez seja melhor ser boba.”

Meu pai se cala. O rosto, geralmente vermelho, está mais 
vermelho ainda.

“Vamos para o trabalho”, ela diz com voz rouca, “e, aliás, se a 
sua resposta for aquela que eu penso que vai ser, é bom você co‑
meçar a procurar também uma nova secretária. Vou ser obrigada 
a cortar todos os meus laços com você. Sim, senhor.”

“Veja, hum, Gabi...”, meu pai volta a dizer. Isto é tudo que 
ele sabe dizer, veja, hum, Gabi.

 “Até domingo que vem”, ela determina. Levanta e sai do café.
Ela vai nos deixar.
Ela vai me deixar.
No trem, meus pés e minhas mãos se livram da “prisão pre‑

ventiva”. Em caso de emergência, as palavras inscritas se desta‑
cam em vermelho ao lado da pequena alça da alavanca. Estou 
sentado no trem que vai se distanciando, e lá atrás a minha vida 
vai sendo destruída. Eu tampo os ouvidos com as mãos e grito 
para mim mesmo, Amnon Feierberg! Amnon Feierberg! Como 
se alguém do lado de fora estivesse tentando me avisar para não 
mexer na alavanca, procurando me salvar de mim mesmo, al‑
guém como o papai, ou a professora, ou o distinto pedagogo, 
ou mesmo o diretor da instituição para delinquentes juvenis. 
Amnon Feierberg! Amnon Feierberg! Mas nada mais está me 
ajudando. Estou sozinho. Estou abandonado. Eu não podia ter 
viajado. Eu preciso voltar agora! Imediatamente! E marcho reso‑
luto para a alavanca, estendo minha mão na direção dela e meus 
dedos a tocam, pois é realmente um caso de emergência. 

Mas então, exatamente uma fração de segundo antes de eu 
puxar a alavanca com toda a força, a porta da cabine se abre atrás 
de mim, e entram dois homens: um prisioneiro e um policial. 
Ficam parados olhando um para o outro, e parecem bastante 
confusos.




