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A história que vou lhes contar eu trago comigo já 
faz muitos anos. É uma história pouco comum, que 
mu dou a minha vida, e até hoje eu não a contei pa-
ra ninguém. Tudo começou num shabat1 de primave-
ra, quan do eu tinha seis anos e estava na primeira 
série do ensino fundamental, numa escola chama-
da David Remez. Na época, eu morava em Haifa com 
meus pais e mi nha irmã mais velha, Batya. Naquele  
tempo, Israel era um país jovem e Haifa, uma cidade 
pequena. Quase não havia prédios altos, e os apar-
tamentos eram pequenininhos. Nós também morá-
vamos num apartamento minúsculo, mas eu não 
me importava, porque lá embaixo tínhamos um 
quintal maravilhoso, que compensava: havia balan-
ças, escorregador, um tanque de areia com uma pe-
dra grandona para a gente pular e também algumas 
figueiras. A gente adorava subir nas árvores e, entre 

1 Dia do descanso, entre os judeus. Começa na sexta-feira ao pôr do 
sol e vai até o sábado à noite. 

1.  UMA  FAMÍLIA  DESSAS
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um jeito tão lindo! Ela tinha uma voz, assim, macia,  
quente, gostosa, e eu queria que a história não aca-
basse nunca.

Eu amava muito a Batya. Mesmo que ela não 
brincasse comigo quase nunca — nem comigo nem 
com nin guém. Afinal, ela já era grande! Na verda-
de, eu não me incomodava nem um pouco com is-
so, pois eu ti nha muitos amigos para brincar. Eles vi-
nham em casa quase todo dia, e a gente brincava no 
nosso maravi lho so quintal.

os ga lhos, cons truíamos pequenos esconderijos fei-
tos de tábuas. No verão, sentávamos ali e nos deliciá-
vamos com os figos doces e suculentos, até ficarmos 
com dor de barriga.

Até aquele shabat, minha vida era realmente gosto-
sa. Eu tinha meu pai e minha mãe muito queridos e 
uma irmã ultralegal que já tinha catorze anos. Ela es-
tava na sétima série e também era do movimento ju-
venil. Eu tinha muito orgulho da minha irmã e sem-
pre me exibia com ela na frente dos meus amigos. 
Para mim, ela era a mais linda do mundo, realmente 
perfeita: tinha olhos castanhos amendoados, gran-
des e escuros, tranças pretas e grossas e pernas com-
pridas, como de bailarina. Fora isso, ela sabia tocar 
pia no e também cantava lindamente. Batya não era 
só uma irmã. Ela sempre se preocupava comigo: se 
eu levava um tombo e me arranhava um pouco, era 
ela que cuidava de mim e me tranquilizava. 

Quando eu ainda não sabia ler, meus pais sem-
pre liam uma história antes de dormir. Isso era le-
gal e gostoso, mas eu gostava mesmo das noites em 
que eles iam visitar os amigos: papai e mamãe da-
vam boa-noite e saíam. Depois que já tinham ido,  
Batya me dizia:

— Venha, Ruth, vamos dormir. 
Nós íamos para o nosso quarto, Batya abria nos-

sas camas de dobrar, deitava na dela, ao meu lado, 
e começava a me contar uma história. E contava de 
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Até hoje não consigo esquecer aquele shabat. Tudo 
co meçou como um dia incrível: depois de um tem-
po de chuva, finalmente o sol brilhou, e Batya até foi 
a uma excursão da escola. Lá fora estava gostoso, e o 
prin cipal: nosso quintal havia secado. Pensei comigo 
mes ma: “Beleza! Hoje a Mira vem aqui com os pais 
dela. Vamos poder descer para o quintal e brincar  
na gan gorra e no escorregador, e pular da pedra para 
dentro do tanque de areia. Delícia!”.

E eles chegaram. Os adultos se sentaram na va ran-
da, como sempre, com uma xícara de café e o bolo 
que a minha mãe preparava especialmente para eles. 
Mira e eu descemos para o quintal e na mesma ho-
ra fomos brin car na gangorra. Ficamos ali balançan-
do, subindo e descendo, até que enjoei da brincadei-
ra. Então, sem pen sar duas vezes, pulei da gangorra.

Mira levou o maior tombo, é claro, e bateu as 
costas. Foi uma batida forte, e eu te nho cer te za de 
que doeu muito, mas acho que o que mais doeu foi  
a hu mi lhação. Ela ficou louca de raiva e co me çou a 

Meus melhores amigos eram a Mira e o Dudi. Eles 
eram alguns anos mais velhos que eu, mas is so não 
atra palhava nada, nada. Nem eles nem eu tí nhamos 
pa rentes próximos, então a gente se visitava bastan-
te. Todos os feriados e aniversários nós festejá vamos 
juntos, como uma grande família.

Minha vida poderia ter continuado assim, calma 
e tran quila, mas então, nesse shabat, aconteceu uma 
coisa que mudou tudo. Completamente.

2.  A  BRIGA


