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Instado a dar uma razão para o amar, sinto que a única 
explicação possível seria: «Porque ele era ele e eu era eu.»

Michel de Montaigne, Da Amizade
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m u t t I

m a t z l I N g E N ,  S u Í ç a ,  1 9 4 7 

A
os 5 anos, Gustav Perle apenas tinha uma certeza, a de que 
amava a mãe.

Ela chamava ‑se Emilie, mas todos a tratavam por Frau 
Perle. (Na época — o pós ‑guerra —, os Suíços eram muito formais; 
podiam viver toda uma vida sem nunca chegarem a saber o nome 
próprio do vizinho do lado.) Gustav tratava Emilie Perle por «Mutti1» 
e até ao fim dos seus dias, ela seria sempre a Mutti, mesmo quando 
o nome lhe começou a soar, a ele, «abebezado» — ela era a sua 
Mutti e era só dele, uma mulher magra e de voz esganiçada, cabelo  
fino e quebradiço e uns modos hesitantes ao andar pelo pequeno 
apartamento, como se temesse encontrar, ao passar à divisão 
seguinte, objetos — ou, quem sabe, pessoas — que não estava pre‑
parada para encontrar.

O apartamento de segundo andar, ao qual se chegava por uma 
escadaria de pedra imponente demais para o edifício que era, dava 
para o rio Emme, na cidade de Matzlingen, numa região da Suíça 
conhecida por «planalto central», entre o Jura e os Alpes. Na parede 
do seu quarto minúsculo, Gustav tinha um mapa do planalto central, 
que se apresentava verde e montanhoso e cheio de gado, estanca ‑rios 
e igrejazinhas de madeira. Por vezes, dando a mão a Gustav, Emilie 
levava ‑o até à margem norte do rio, onde uma tabuleta assinalava a 
entrada da cidade. O símbolo de Matzlingen era um queijo com uma 
talhada em falta. Gustav lembrava ‑se de já ter perguntado a Emilie 

1 Do alemão mütter (mãe). [N. do T.]
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quem comera aquele pedaço que faltava ao queijo. E ela dissera ‑ 
‑lhe que não a fizesse perder tempo com perguntas idiotas.

Na sala, sobre o guarda ‑louça de carvalho, estava uma fotografia 
de Erich Perle, o pai de Gustav, que morrera quando o filho ainda  
não tinha idade para se lembrar dele.

Todos os anos, a 1 de agosto, o Dia Nacional da Suíça, Emilie 
colocava arranjos de gencianas de um lado e do outro da fotografia 
e depois mandava Gustav ajoelhar ‑se diante do retrato e rezar pela 
alma do pai. Ora, Gustav não fazia ideia do que seria uma alma. 
Via unicamente que Erich era um senhor bem ‑parecido e de sorriso 
confiante, que vestia um uniforme de Polícia com botões reluzentes.  
E então, numa dessas vezes, resolveu rezar pelos botões — que nunca 
perdessem o brilho, e que o sorriso orgulhoso do pai não esmore‑ 
cesse com o passar dos anos.

«Ele foi um herói», recordava Emilie todos os anos ao filho. 
«Na altura eu não percebi, mas foi isso que ele foi. O teu pai era um 
homem bom num mundo podre. Se alguém te disser o contrário, 
está enganado.»

Às vezes, de olhos fechados e mãos postas em oração, ela resmo‑
neava outras coisas que recordava sobre Erich. Um belo dia, disse: 
«Aquilo foi tão injusto… não se fez justiça. E jamais se fará.»

Todas as manhãs, de bibe vestido e com o cabelo curto muito bem 
penteado, Gustav ia para o jardim ‑escola. E então, absolutamente 
imóvel à porta do edifício, ele ficava a ver Emilie tornar a descer o 
caminho. Nunca chorava. Muitas vezes, sentia um soluço a querer 
subir ‑lhe do coração, mas empurrava ‑o para baixo. Porque fora assim 
que Emilie lhe dissera que tinha de se comportar no mundo. Tinha 
de dominar as emoções. A maldade espreitava a cada esquina, dizia ela, 
mas Gustav devia seguir o exemplo do pai, que, ao ver ‑se injuriado, 
se portara com honra — dominara as emoções. E só assim Gustav 
estaria apto a enfrentar as incertezas do futuro. Porque, até mesmo 
ali na Suíça, onde a guerra não chegara, ninguém sabia ainda o que 
o futuro traria.
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«Portanto, bem vês», dizia ela, «tens de ser como a Suíça, entendes? 
Firme e corajoso. Sê forte e nunca te envolvas diretamente. Só assim 
terás uma vida como deve ser.»

Gustav não fazia ideia do que seria essa tal «vida como deve ser». 
A única vida que conhecia era a que tinha, a que levava com Emilie 
naquele apartamento de segundo andar, com o mapa do planalto 
central na parede do quarto e as meias da sua Mutti a secarem numa 
corda por cima da banheira de ferro. E ele queria vê ‑las sempre ali, 
àquelas meias. Queria que os knödel2 que jantavam tivessem sempre 
a mesma textura e sabor. E mesmo os cabelos de Emilie a cheirarem a 
queijo, algo de que ele não gostava particularmente — até isso Gustav 
sabia que se devia manter, porque era graças ao lugar da Mutti na 
Cooperativa Queijeira de Matzlingen que os dois sobreviviam.

A especialidade da Cooperativa de Matzlingen era o queijo 
Emmental, feito com leite dos vales do Emme. Qual guia turística, 
Emilie explicava a Gustav, quase como quem declama: «Da Suíça 
saíram já muitas coisas boas e o Emmental é uma delas.» Mas,  
por muito bom que fosse o queijo, as vendas — tanto na Suíça como 
nos países em volta, todos ainda a tentarem reerguer ‑se no rescaldo 
da guerra — não eram regulares. E, se baixavam, então os bónus, 
que os empregados da cooperativa recebiam pelo Natal e pelo Dia 
Nacional da Suíça, podiam ser dececionantes. 

A expetativa quanto ao montante do bónus deixava Emilie Perle 
num frenesim de ansiedade. Sentada à prateleira da cozinha (aquilo 
não era uma mesa, mas tão ‑só uma prateleira de armar, à qual ela  
e Gustav tomavam as refeições), fazia as contas nos cantos acin‑
zentados do Matzlingerzeitung, o jornal local. No papel de jornal,  
as contas dela ficavam sempre esborratadas e, da mesma maneira,  
os algarismos recusavam ‑se a respeitar as colunas e cirandavam pelas 
reportages dos Torneios de Schwingen e pelas notícias de avistamen‑
tos de lobos nas florestas da zona. E, às vezes, aquela gatafunhada 

2 Pequenas bolas de massa à base de pão, farinha e especiarias, que podem ser 
servidas com sopa ou então como acompanhamento ou sobremesa. [N. do T.]
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febril ficava duplamente ilegível por causa das lágrimas de Emilie. 
Ela dissera a Gustav para nunca chorar, mas, ao que parecia, a regra 
não se aplicava a ela própria, pois alturas havia, já a noite ia alta,  
em que ele saía pé ante pé do quarto e ia dar com a mãe a chorar com 
a cara no Matzlingerzeitung. 

Nessas ocasiões, era frequente ele cheirar ‑lhe anis no hálito e ela 
ter na mão um copo turvado de um líquido amarelo, e Gustav tinha 
medo de tudo aquilo — o hálito a anis da mãe, o copo sujo e as lágri‑
mas dela. Subia para um banco ali ao lado e ficava a vê ‑la pelo canto 
dos olhos cinzentos, e daí a pouco, Emilie assoava ‑se, acariciava ‑o  
e pedia desculpa. Ele dava ‑lhe um beijinho na cara molhada e a escal‑
dar e então ela pegava ‑lhe ao colo — algo vacilante, por causa do peso 
dele — e levava ‑o outra vez para o quarto.

Mas, no ano do quinto aniversário de Gustav, não houve bónus de 
Natal e então Emilie viu ‑se obrigada a arranjar um segundo trabalho 
aos sábados de manhã, a limpar a Igreja Protestante de Sankt Johann.

E ela disse a Gustav: «Neste trabalho, tu podes ajudar ‑me.»
E começaram a sair os dois muito cedo, ainda não havia luz no 

céu nem a cidade acordara como deve ser. Seguiam os dois pela neve, 
guiados por duas lanternas que quase não davam luz, a respiração 
a condensar no cachecol de lã. Ao chegarem à igreja, também ali 
estava escuro e frio. Emilie acendia duas lâmpadas fluorescentes 
de luz esverdeada que havia de um lado e do outro da nave e então 
lançavam mãos ao serviço — preparavam os missais, limpavam os 
bancos corridos, varriam o chão de pedra e puxavam o brilho aos 
castiçais de bronze. E ouviam o piar das corujas lá fora, na escuridão 
que se ia dissipando.

Com a luz do dia a intensificar ‑se, Gustav regressava sempre à 
sua tarefa favorita. Ajoelhado numa almofada, que ia empurrando 
à medida que avançava, limpava a grade de ferro ao longo da nave 
lateral. E enganava a mãe, fingindo que aquilo exigia muito cuidado, 
por o trabalho em ferro ser cheio de enfeites intrincados, que ele tinha 
de limpar um a um — primeiro, contornar cada um com o trapo; 



19 

S O N A T A  A  G U S T A V

depois, limpá ‑lo por dentro e por fora —, e ela dizia: «Isso, Gustav, 
isso mesmo. É bom fazermos bem o nosso trabalho.»

Mal sabia ela que Gustav estava à procura de objetos que pudes‑
sem ter caído através da grade e que estariam agora no meio do pó. 
Ele pensava nessa estranha coleção como o seu «tesouro». Só umas 
mãos tão pequenas como as suas podiam apanhar aquelas coisas.  
De vez em quando, até encontrava dinheiro, mas eram sempre moe‑
das de valor muito baixo, que não davam para comprar nada. O mais 
usual eram ganchos de cabelo, pétalas murchas, beatas de cigarro, 
pratas de chocolates, clipes e pregos. Ele sabia que nada daquilo tinha 
valor, mas tão ‑pouco se importava com isso. Certo dia, encontrou 
um batom ainda novo, cujo tubo era dourado. E elegeu aquela como 
a peça central da sua coleção.

Levava aquelas coisas para casa nos bolsos do casaco e escondia‑
‑as numa caixa de madeira onde outrora o pai punha os charu‑
tos. Alisava as pratas de chocolates, fascinado com as cores vivas,  
e sacudia o tabaco das beatas de cigarro para uma latinha.

Depois, a sós no quarto, contemplava o seu tesouro. Por vezes, 
tocava e cheirava cada uma das coisas. E escondê ‑lo de Emilie — como 
se fosse um presente com que algum dia a surpreenderia — era o mais 
excitante de tudo. O batom era de um roxo muito escuro, quase preto, 
como ameixas ‑de ‑damasco cozidas, e ele achava ‑o uma beleza.

Deixar tudo a postos para as missas do fim de semana exigia ‑lhes, 
a ele e a Emilie, duas horas de trabalho na igreja. Nesse intervalo de 
tempo, aqui e ali entrava alguém; sempre embrulhadas em agasa‑
lhos por causa do frio, essas pessoas iam sentar ‑se num dos bancos 
corridos e ficavam ali a rezar, ou então aproximavam ‑se da grade 
do altar e ficavam a contemplar o vitral âmbar com a Pietà, na janela 
voltada para poente. 

Gustav via Emilie andar de volta delas quase sem ruído, como 
se a tentar ser invisível. Só muito raramente alguma delas saudava 
Frau Perle com um «grüezi» ou se lhe dirigia pelo nome. Ajoelhado 
na sua almofada, Gustav observava aquelas pessoas. E deu ‑se conta 
de que quase todas eram idosas. Pareciam ‑lhe criaturas infelizes, 
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nenhuma delas na posse de um tesouro secreto. Ocorreu ‑lhe que 
talvez nenhuma tivesse conseguido uma «vida como deve ser».  
E perguntou ‑se se essa «vida como deve ser» não residiria porventura 
no que ele e só ele era capaz de ver — pequenas coisas caídas para 
trás de uma qualquer grade, aquilo que a generalidade das pessoas 
pisava sem ligar.

Terminada a limpeza, ele e Emilie regressavam a casa lado a 
lado. A essa hora já havia elétricos a circular, já um sino badalava 
algures, já os pombos voavam de telhado em telhado e já a dona da 
barraquinha das flores ia dispondo os baldes e as jarras na esquina 
da Unter der Egg. Frau Teller, a florista, cumprimentava ‑os sempre 
com um sorriso, mesmo quando estava a nevar.

Unter der Egg — assim se chamava a rua com o bloco de aparta‑
mentos em que eles viviam. Antes de aqueles prédios serem construí‑
dos, a Unter der Egg («debaixo da grade de lavoura») fora uma faixa 
de terreno para cultivo, onde os habitantes de Matzlingen podiam 
alugar uma parcelazinha e fazer uma horta, mas há muito que tudo 
isso desaparecera. Agora, havia um passeio largo, um bebedouro de 
metal e a barraquinha das flores de Frau Teller — o derradeiro vestígio 
de que antes crescera ali algo vegetal. Por vezes, Emilie comentava 
que teria sido agradável ter uma horta — teria plantado couve ‑roxa, 
dizia ela, e também ervilhas das que se comiam na vagem e abóbora‑
‑menina. «Bom, pelo menos», dizia depois, com um suspiro, «não foi 
a guerra a arrasar com isto».

Já mostrara ao filho algumas revistas com imagens de lugares 
destruídos. E explicara ‑lhe que tudo aquilo era fora da Suíça. Dresden. 
Berlim. Caen. Nunca havia pessoas naquelas imagens, mas, numa, 
Gustav viu um cão branco sentado num monte de ruínas, sozinho. 
Perguntou o que lhe acontecera e Emilie respondeu: 

— Não vale a pena perguntares isso, Gustav. Talvez tenha arran‑
jado um bom dono, mas também pode ter morrido à fome. Como é 
que queres que eu saiba? Na guerra, tudo dependia de quem se era  
e de onde se estava. O resto era o destino.

Gustav ficou parado a olhar para a mãe.
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— E nós, estávamos onde? — perguntou.
Ela fechou a revista e guardou ‑a, qual peça de roupa macia que 

tencionasse tornar a vestir em breve. Depois, segurou o rosto do filho 
com ambas as mãos.

— Estávamos aqui — respondeu —, sãos e salvos em Matzlingen. 
Durante algum tempo, enquanto o teu pai foi chefe ‑adjunto da Polícia, 
chegámos a morar num apartamento lindo na Fribourgstrasse. Tinha  
uma varanda e eu cheguei a ter lá gerânios. Ainda hoje não posso ver 
um gerânio, que penso logo nos meus.

— E foi depois disso que viemos para a Unter der Egg? — per‑
guntou Gustav.

— Sim. Depois viemos para a Unter Der Egg.
— Só nós os dois?
— Não. Chegámos a viver aqui os três. Mas não foi por muito 

tempo.
Depois de irem limpar a igreja, Gustav e Emilie sentavam ‑se na 

prateleira de armar na sua cozinha minúscula e comiam pão preto 
com manteiga, acompanhado de chocolate quente. Tinham pela 
frente um comprido dia de inverno, frio e vazio. Por vezes, Emilie 
voltava para a cama, onde ficava a ler as suas revistas. E quanto a isso,  
não estava com desculpas. Dizia que as crianças tinham de aprender 
a brincar sozinhas, para desenvolverem a imaginação.

Gustav ficava a olhar pela janela do quarto, a contemplar o céu 
muito branco. O seu único brinquedo era um comboiozinho de lata 
e então pousava ‑o ali no parapeito e ficava a empurrá ‑lo para trás e 
para diante. Normalmente, ali à janela, o frio era tal, que a respira‑
ção dele dava um fumo de comboio muito realista; para esse efeito,  
ele respirava mesmo por cima do comboio. Nas janelas da carrua‑ 
gem, havia caras pintadas e todas elas pareciam mudas de espanto.  
E, a toda aquela gente assustada, Gustav sussurrava ocasional‑ 
mente: «Têm de dominar as emoções.»

O lugar mais bizarro no prédio era o bunker debaixo do chão. Fora 
pensado como abrigo nuclear e, por regra, referiam ‑se ‑lhe como a 
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«cave para proteger do ar». Em breve, seria obrigatório que todos os 
edifícios na Suíça tivessem a sua.

Uma vez por ano, o encarregado juntava os moradores, crian‑
ças incluídas, e visitavam o abrigo. Ao descerem as escadas, iam ‑se 
fechando pesadas portas de ferro atrás deles.

Gustav apertava a mão de Emilie com força. Iam ‑se acendendo 
luzes, mas que apenas serviam para lhes mostrar mais degraus, que 
desciam interminavelmente. O encarregado lembrava ‑lhes sempre 
que respirassem «normalmente» e explicava que a filtragem do ar 
era testada com regularidade para garantir que estava a funcionar na 
perfeição. Não era à toa que chamavam àquilo a «cave para proteger 
do ar», dizia ele. Mas havia ali um cheiro esquisito, a animal, como 
se estivessem ali escondidas raposas ou ratos, a alimentarem ‑se de 
poeira ou da tinta cinzenta que lambiam da parede.

Ao fundo dos infindáveis degraus, entrava ‑se num enorme arma‑
zém, cheio até ao teto de caixas de cartão fechadas. «Não se esqueçam», 
dizia então o encarregado, «nestas caixas há comida que chegue para 
todos durante mais ou menos dois meses. E naqueles tanques além, 
há água. Água potável. Seria racionada, claro, porque, mesmo que 
continuasse a haver água canalizada, teria de ser fechada para evitar 
a contaminação radioativa; mas a dos tanques daria para todos.»

E continuava a mostrar ‑lhes tudo. Era um homem corpulento. 
Falava alto e num tom enfático, como se partisse do princípio de que 
estava a falar para surdos. A voz dele ecoava pelas paredes de cimento. 
Gustav deu ‑se conta de que os moradores ficavam sempre muito cala‑
dos durante a visita ao abrigo nuclear. As caras deles lembravam ‑lhe 
aquelas outras pintadas no seu comboiozinho. Maridos e mulheres 
abraçados e encolhidos. Velhinhos agarrados uns aos outros para não 
caírem. E, para dentro, ele pedia que a mãe não lhe largasse a mão.

Da primeira vez que entraram no «dormitório», Gustav viu que 
as camas de beliche estavam empilhadas às cinco. Para chegar às  
de cima, era preciso subir por uma escadinha, e então ocorreu ‑lhe 
que não ia gostar nada disso — de se ver assim tão longe do chão. E se 
acordasse durante a noite, às escuras e sem saber onde estava a Mutti?  
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E se a pusessem na cama mais em baixo ou num beliche dife‑ 
rente? E se ele caísse lá do alto e batesse com a cabeça e ela explodisse? 
Então sussurrou que não queria viver ali, a dormir num beliche de 
ferro e a comer comida de caixas de cartão, e a Mutti disse ‑lhe:

— É provável que não aconteça.
— Que não aconteça o quê? — perguntou ele.
Emilie não lhe quis dizer. 
— Ainda é cedo para pensares nessas coisas — respondeu. — Este 

abrigo é só um sítio onde estaríamos em segurança, caso os Russos, 
ou outros quaisquer, alguma vez se lembrassem de fazer mal à Suíça. 

À noite, na cama, Gustav pensou no que poderia acontecer caso 
alguém «se lembrasse de fazer mal à Suíça». E perguntou ‑se se 
Matzlingen ficaria reduzida a ruínas e se ele se veria sozinho, como 
o cão branco da fotografia.
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A
nton chegou ao jardim ‑escola na fria primavera desse ano.

A caminho da sala, parou à porta a chorar. Nenhum dos outros 
o conhecia. Uma das educadoras, Fräulein Frick, aproximou ‑se, 

deu ‑lhe a mão, ajoelhou ‑se e começou a falar ‑lhe, mas era como se ele 
não a ouvisse. Não parava de chorar.

Fräulein Frick fez sinal a Gustav para se aproximar. Gustav não 
tinha grande vontade de ser o escolhido para consolar aquele cho‑
ramingas, mas a educadora insistiu, ele aproximou ‑se e ela disse  
a Anton:

— Este é o Gustav. O Gustav vai ser teu amigo. Vai mostrar ‑te 
onde temos a caixa de areia e podem fazer um castelo antes de a 
lição começar.

Anton olhou para Gustav, que era ligeiramente mais baixo do 
que ele.

E Gustav disse ‑lhe:
— A minha mãe diz que é melhor não chorar. Diz que temos de 

dominar as emoções.
Aparentemente, aquilo surpreendeu Anton de tal maneira, que 

os soluços pararam de um momento para o outro.
— Isso — elogiou Fräulein Frick. — Assim, sim. Agora vai lá com o 

Gustav. — Tirou um lenço do bolso e limpou ‑lhe as faces. O pequeno 
estava todo vermelho, como se tivesse febre, e os seus olhos eram 
dois poços escuros. Todo ele tremia.

Gustav levou ‑o até à caixa de areia. Sentia a pequena mão de 
Anton a queimar a sua. Perguntou ‑lhe:
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— Que género de castelo queres fazer? — O pequeno não foi capaz 
de responder. Então, Gustav passou ‑lhe uma pá para a mão e disse: 
— Eu gosto de castelos com fosso à volta. Fazemos primeiro o fosso?

Traçou um círculo na areia e começaram os dois a escavar. Alguns 
dos outros juntaram ‑se ali de volta deles, todos a olharem para o 
recém ‑chegado.

Antes da chegada de Anton, Gustav não tinha um melhor amigo ali 
no jardim ‑escola. Havia uma rapariga chamada Isabel que o fazia 
rir; gostava de subir para as mesas e depois saltava e aterrava como 
uma ginasta — pés juntos e braços esticados para os lados. Trazia 
sempre o ratinho de estimação para o jardim ‑escola, numa gaiola de 
madeira, e Gustav era um dos poucos a quem ela deixava fazer festas 
ao rato. Mas ele não aguentava brincar com Isabel durante muito 
tempo, porque ela era cansativa; fosse qual fosse o jogo, queria ser 
sempre «a rainha».

Até ao fim da vida, Gustav lembrar ‑se ‑ia com absoluta nitidez dessa 
primeira manhã com Anton. Quase não falaram. Era como se Anton 
estivesse de tal maneira exausto da choradeira, que nem conseguia 
falar. Limitava ‑se a seguir Gustav e, ao irem para a mesa, sentou ‑se 
quase colado a ele e então via o que ele fazia e tentava copiar. Quando 
Gustav lhe perguntou de onde vinha, ele respondeu:

— De Berna. Em Berna tínhamos uma casa, mas agora aqui em 
Matzlingen só temos um apartamento.

E Gustav disse:
— O apartamento onde eu vivo é muito pequeno. Nem sequer 

temos mesa na cozinha. Vocês têm mesa na cozinha?
— Sim — disse Anton —, temos mesa na cozinha. Eu hoje vomitei 

ao pequeno ‑almoço porque não queria vir para aqui. — Pouco depois, 
perguntou a Gustav: — Vocês têm piano?

— Não — respondeu Gustav.
— Nós temos um piano e eu toco. Até sei o Para Elisa; a parte  

mais rápida, não, mas consigo tocar a primeira.
— O que é o Para Elisa? — perguntou Gustav.
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— É Beethoven — respondeu Anton.
Talvez fosse a ideia de Anton a tocar piano com aquelas mãos tão 

pequenas, ou então foi por ele lhe revelar que o seu apelido era Zwiebel, 
que significa «cebola», coisa que inspirava certa pena; o que quer 
que tenha sido, algo em Anton acordou o instinto protetor de Gustav.

No dia seguinte, ao chegar ao jardim ‑escola, Anton vinha de 
novo a chorar. Gustav viu Fräulein Frick começar a aproximar ‑se  
e então pôs ‑se à frente dela e disse que, com ele, Anton ficaria bem. 
Levou ‑o até à «mesa da natureza» e mostrou ‑lhe os bichos ‑da ‑seda 
que estavam a fazer o casulo numa caixa de mercearia com buracos 
na tampa. E explicou:

— Na caixa que tivemos antes, os buracos eram grandes demais 
e eles fugiram.

— E foram para onde? — perguntou Anton, por entre as lágrimas.
— Espalharam ‑se pela sala — contou Gustav. — Nós quisemos 

apanhá ‑los e pô ‑los outra vez da caixa, mas pisámos alguns. Pisar 
um bicho ‑da ‑seda é um nojo. — Anton sorriu, mas, logo depois, 
os seus olhos tornaram a encher ‑se de lágrimas e ele escondeu a 
cara nas mãos. Então, Gustav perguntou: — Estás a chorar por‑
quê? — Anton balbuciou que estava a chorar porque perdera os 
amigos que tinha no jardim ‑escola em Berna. — Eles morreram?  
— perguntou Gustav.

— Não. Mas nunca mais os vou ver. Agora estou aqui.
E Gustav disse ‑lhe:
— Então acho que é estúpido chorares por causa deles. A tua mãe 

não se zanga por tu andares sempre a chorar?
Anton tirou as mãos da cara e ficou parado a olhar para Gustav.
— Não — respondeu depois —, ela percebe que eu estou triste.
— Bom — disse Gustav —, eu cá, acho que é um bocado estúpido. 

Agora estás aqui, portanto, tens de seguir em frente.
A campainha avisou que a lição da manhã ia começar. Anton 

seguiu Gustav até uma das mesas. Puseram ‑lhes à frente cartolina 
cinzenta e lápis de cera e disseram ‑lhes que podiam começar por 
desenhar uma coisa qualquer de que gostassem.
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Aos poucos, as lágrimas de Anton iam salpicando a cartolina, 
como grandes gotas de chuva, mas, passados cinco ou seis minutos, 
ele parou de chorar.

— Vais desenhar o quê? — perguntou a Gustav.
— A minha mãe — respondeu ele.
— A tua mãe é bonita?
— Não sei. É a minha mãe, só isso. Trabalha na cooperativa do 

queijo, a fazer Emmental.
Fräulein Frick batucou com a régua de madeira na secretária.
— Já sabem as regras — avisou. — Quando se desenha, não há 

conversa; falamos em silêncio com o desenho e não uns com os outros.
Gustav queria desenhar Emilie sentada à prateleira da cozi‑

nha. Começou pela prateleira, um retângulo no vazio. Pintou ‑o de 
castanho. Depois, passou ao rosto de Emilie, que não era redondo,  
mas antes uma forma alongada e estreita que ele não sabia fazer. 
Viu logo que lhe saíra estreita demais. Pôs a mão no ar, Fräulein Frick 
aproximou ‑se e ele disse:

— Isto era para ser a cara, mas parece um cone de gelado.
— Não faz mal — replicou Fräulein Frick. — E que tal desenhares 

mesmo um gelado? Pode ser de morango e delicioso.
Havia algo de divertido nisso — que Emilie Perle pudesse subi‑

tamente tornar ‑se um cone de gelado. Gustav sussurrou a Anton:
— Ia desenhar a minha Mutti mas saiu mal; transformei ‑a num 

gelado.
E foi a primeira vez que ouviu Anton rir; era um riso irresistível, 

daqueles que fazem rir também. E, de repente, os dois não conse‑ 
guiam parar. Gustav desconfiou de que Fräulein Frick lhes estaria a 
lançar um olhar severo, mas ela não disse uma palavra e, quando ele 
a encarou — depois de finalmente controlar o riso —, a expressão dela 
não era de todo severa, mas antes divertida e enternecida.

Gustav agarrou num lápis cor ‑de ‑rosa e rabiscou uma bola de 
gelado no cone. Depois, olhou para ver o que estava Anton a desenhar. 
Anton estava a usar unicamente o preto. Pousara uma pequena régua 
na cartolina e traçara ‑lhe o contorno. Depois, preenchera aquela 
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forma perfeita com uma série de linhas pretas de vários tamanhos. 
E Gustav percebeu; aquilo era um piano.

Gustav contou a Emilie a respeito do riso de Anton.
— Gosto de o ouvir — disse.
À noite, começou a tentar lembrar ‑se de histórias engraçadas 

para contar a Anton, de maneira a poder ouvir ‑lhe o riso ao longo do 
dia. E então, teve uma ideia que o surpreendeu: ia mostrar a Anton  
o tesouro na caixa de charutos. Queria mostrar ‑lho porque lhe pare‑ 
cia que Anton ia achar aquilo uma coleção digna de se ter. Mas não 
queria arriscar levá ‑la para o jardim ‑escola. Então disse a Emilie:

— Podemos convidar o Anton Zwiebel para vir cá lanchar?
— Zwiebel…? — repetiu ela. — Mas que nome tão peculiar…
— A culpa não é dele — replicou Gustav.
— Pois não. Mas o nosso nome importa. Quando conheci o teu 

pai e ele me disse que o apelido dele era Perle, pensei logo que era um 
nome bonito e que eu ia gostar muito de ser Frau Perle.

Gustav ergueu o olhar para a mãe. Ela estava a soltar o cabelo fino 
e quebradiço do lenço vermelho com que o prendia para trabalhar e 
ia ‑o deixando cair ‑lhe de volta do rosto. Depois, penteou ‑o e compô ‑lo, 
como se estivesse outra vez a preparar ‑se para o primeiro encontro 
com um homem chamado Erich Perle.

— Podemos convidá ‑lo numa quarta ‑feira? — disse Gustav. — 
Quando tu tens a meia folga?

— Anton Zwiebel. Bom, um nome assim, nunca eu tinha ouvido. 
Mas sim, podemos convidá ‑lo. Se os pais estiverem de acordo. Posso 
fazer uma Nusstorte, isto se conseguir arranjar nozes nesta altura 
do ano…

— Não sei se ele gosta de nozes.
— Pior para ele. Se não gostar, não coma a Nusstorte.

O convite para lanchar foi feito já quase no fim da primavera. 
Combinou ‑se que Anton sairia do jardim ‑escola com Gustav e que 
os dois viriam a pé de lá até à Unter der Egg; depois, às 6 da tarde,  
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o pai iria buscá ‑lo ao apartamento de Emilie. Ao que parecia, o pai 
dele era bancário; em Berna, trabalhara num grande banco nacional, 
e agora, ali em Matzlingen, trabalhava numa pequena sucursal desse  
mesmo banco. O porquê da mudança era um mistério. Anton ape‑
nas disse que toda a família tinha saudades de viver em Berna.  
Herr Zwiebel, o bancário, tinha saudades do seu grande banco;  
Frau Zwiebel, que era dona de casa, tinha saudades de todas as lojas 
maravilhosas; e Anton tinha saudades dos amigos de lá. 

Todos os anos, em maio, a cerejeira branca que havia no pátio 
nas traseiras do apartamento ficava em flor. Naquela primavera,  
a de 1948, talvez por causa da chuva torrencial no fim do inverno, 
as flores eram tantas, que os ramos da cerejeira até descaíram,  
por pouco não roçando o empedrado do pátio.

Da janela de Gustav, onde ele brincava com o comboiozinho  
de lata, via ‑se a cerejeira e então ele notou que os moradores que 
entravam e saíam por ali paravam quase invariavelmente a admirar 
a árvore, com a sua carga de beleza; por vezes, até estendiam a mão 
para lhe tocar, tal como alguém cheio de saudades estende a mão para 
outro que não vê há muito tempo. Emilie contou ‑lhe que já houvera 
cerejeiras do lado da frente do prédio, a toda a extensão da Unter 
der Egg, mas que tinham sido arrancadas, ficando apenas aquela  
no pátio. 

— Aquela árvore é especial para as pessoas — explicou ela —, 
porque sobreviveu aos tempos mais difíceis; às vezes, há coisas que 
conseguem fazer isso.

— Que coisas? — perguntou Gustav.
— Bom — respondeu ela —, aquele cão branco que me mostraste 

no meio das ruínas em Berlim, por exemplo. Esse sobreviveu.
— Tu disseste que ele se calhar encontrou um bom dono, mas 

que também pode ter morrido à fome.
— Eu sei que disse. Mas onde eu quero chegar é ao seguinte: 

quando tudo em volta era destruição, ele ainda se aguentou ali algum 
tempo. Resistiu.

*
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E chegou a tarde de quarta ‑feira para a qual o lanche ficara combi‑
nado. A Gustav, soube bem regressar a pé na companhia de Anton, 
os dois a apanharem sol; sentia um orgulho que não sabia explicar.

Ao apresentá ‑lo a Emilie, apercebeu ‑se da mãe a observá ‑lo por 
mais tempo do que normalmente teria feito ao conhecer alguém e 
então perguntou ‑se em que pensaria ela. Emilie disse:

— Tu e o Gustav podem ir brincar um bocadinho para o quarto 
dele e depois tomamos chá e comemos a Nusstorte. Espero que gostes 
de Nusstorte.

— Não sei o que é — respondeu Anton.
— Ah bom — replicou Emilie. — O Gustav diz ‑te.
Foram os dois para o quarto de Gustav, onde, àquela hora, o sol 

entrava em diagonal pela janela. Lá, Gustav explicou:
— A Nusstorte é uma tarte com recheio de caramelo e nozes.
Mas Anton não o ouviu. Tinham ido os dois para junto da janela; 

no parapeito, estava o comboio de lata, e Anton observava a cerejeira 
branca. 

— Podemos ir até ali abaixo? — perguntou.
— Brincar no pátio?
— Quero ver aquela árvore.
— É uma cerejeira, só isso — disse Gustav.
— Não podemos ir?
— Temos de pedir à Mutti.
Emilie disse:
— Está bem, mas eu vou com vocês. Não vos quero a fazer barulho 

nas escadas. Herr Nieder está muito doente, não te esqueceste, pois 
não, Gustav?

— O Herr Nieder é nosso vizinho — explicou ele a Anton. — Está 
a morrer.

— Oh… — disse Anton. — Ele por acaso tem um piano?
— Não sei. Ele tem um piano, Mutti?
— Um piano…? — repetiu ela. — Porquê essa pergunta?
— Bom, é que, se ele tiver, eu posso tocar ‑lhe o  Para Elisa — expli‑

cou Anton.
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— Mas, se calhar, ele não quer que tu lhe toques o Para Elisa  
— disse Gustav.

— De certeza que ia querer. Toda a gente gosta de me ouvir tocar 
essa peça.

— Bom, mas agora não — resolveu Emilie. — Vamos descer, mas 
sem fazer barulho, está bem?

Ao chegarem ao pátio, Anton fixou ‑se na cerejeira e arregalou  
os olhos escuros. Então, correu para junto da árvore e pôs ‑se a salti‑
tar de um pé para o outro e depois aos pulos, isto enquanto gritava 
entusiasmado.

Sem se mover do lugar, Gustav ficou a observá ‑lo. E concluiu que 
alguma ligação haveria entre a alegria de Anton ao ver a cerejeira  
e a sua choradeira matinal no jardim ‑escola, ainda que não sou‑
besse dizer ao certo qual era. Foi ter com o amigo, deu ‑lhe a mão e 
começaram os dois a correr aos saltinhos de volta da árvore, a rir até 
ficarem sem fôlego. Gustav não sabia exatamente o porquê de estar 
a correr aos saltinhos, mas sabia que Anton sabia e isso bastava ‑lhe.

Um ou outro morador chegava ao pátio e parava ali a sorrir  
e a ver os dois rapazes a dançaricarem de volta da velha cerejeira. 
Mais tarde, já depois de Anton ir para casa, Emilie comentou:

— Talvez não haja cerejeiras em Berna. Acho pouco provável,  
mas nunca se sabe. Ou será que ele é que nunca tinha visto nenhuma?

— Não sei — respondeu Gustav.
— Ele parece ‑me um menino como deve ser — disse então Emilie —,  

embora seja judeu, claro.
— O que é um judeu? — perguntou Gustav.
— Ah… os judeus são as pessoas que o teu pai morreu a tentar 

salvar — respondeu Emilie.
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N
o final desse ano, Gustav e Anton deixaram o jardim ‑escola. 
Tinham os dois 6 anos.

Foram para a mesma escola em Matzlingen, que ficava 
muito perto da igreja que Gustav e Emilie limpavam aos sábados. 
A escola era a Academia Protestante de Sankt Johann e funcionava 
num edifício antigo e que fazia eco, com estuque a recobrir a pedra 
velha, portadas vermelho ‑escuras e uma pesada porta ornada de 
ferro trabalhado pintado de preto. Também tinha um telhado muito 
inclinado, onde ocasionalmente se via um ninho de pomba.

Gustav tinha saudades do jardim ‑escola — da «mesa da natureza», 
da caixa de areia e das paredes cheias de desenhos dos meninos. 
Havia lá uma certa leveza, uma sensação de liberdade nas salas, como 
se para lá daquelas janelas houvesse pastos, bosques e amplos rios e 
não uma rua igual às outras. Por oposição, a Academia Protestante 
de Sankt Johann era um lugar sombrio, com umas salas de aula 
desoladas. Lá, Gustav sentia ‑se gelado. A Academia de Sankt Johann 
parecia encurralada pelos edifícios à volta e estava cheia de ruídos 
estranhos e insistentes.

— Com o tempo, logo te habituas — disse Emilie. — Até porque 
não tens escolha.

Gustav mal podia esperar por sábado, quando os dois iam limpar 
a igreja e ele podia passar o dia com a mãe. Em vez de ler as suas 
revistas, ela ajudava ‑o com os trabalhos de casa. Mas só raramente 
corria bem. Ela dizia ‑lhe que o trabalho dele era uma lástima. «Não 
me ocorre outra palavra, Gustav. Uma lástima.»
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Nas contas, ele até escapava. Havia algo nos números que o tran‑
quilizava. Mas sabia que lia mal e que se atrapalhava na escrita.  
Às vezes, ela dava ‑lhe com uma régua nos nós dos dedos. E dizia:  
«Se o teu pai aqui estivesse, faria bem pior do que isto.»

Gustav esforçava ‑se ao máximo — por Emilie, mas também  
pelo «elevado grau de exigência» a que toda a criança suíça devia 
aspirar —, porém, tinha noção de que os seus esforços ficavam 
aquém do exigido. E ocorreu ‑lhe que, ainda tão pequeno, já estava 
a chorar o fim da sua primeira infância, quando só lhe era pedido 
que cuidasse das coisas — quer fosse alimentar os bichos ‑da ‑seda 
com folhas de amora ou conversar com as pessoas pintadas no  
seu comboio.

Já por várias vezes perguntara a Emilie se Anton podia ir lá lanchar 
outra vez e ela respondera que sim, mas, logo que ele sugeria um 
dia em concreto, ato contínuo, ela dizia que nesse dia não dava jeito.  
Até que acabou por dizer:

— A verdade é que este apartamento é pequeno demais para 
duas crianças.

— Não é nada! — protestou Gustav. — Da outra vez não foi.
— Sim, está bem, mas e porque é que não convidas outro amigo 

qualquer? Tens outros, não é só aquele tal Zwiebel, ou é?
Gustav ficou parado a olhar para a mãe. Ela tinha acabado de 

lavar a louça e estava a dobrar o avental de algodão, e continuava  
a dobrá ‑lo e a dobrá ‑lo, até que, por fim, o avental já parecia um calço 
nas mãos dela.

— O Anton é o meu único verdadeiro amigo — declarou Gustav.
Emilie tornou a desdobrar o avental e pendurou ‑o no cabide da 

porta. Suspirou e disse:
— Está bem. E ele gostou da Nusstorte?
— Acho que sim.
— Pronto, vá lá. Então convida ‑o para cá vir esta quarta ‑feira. 

Eu faço outra.

*
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Anton pareceu ficar feliz com o convite. Mas, no dia do lanche,  
a Nusstorte não saiu bem.

Aquela era uma sobremesa fina, que Emilie se gabava de conse‑
guir fazer «de olhos fechados». Mas, nessa tarde, ficou queimada 
à volta e o caramelo estava tão espesso, que mais parecia daqueles  
de chupar.

Ela não se desculpou. Algo brusca, limitou ‑se a pousar o prato 
com a Nusstorte na atravancada prateleira da cozinha, ao lado do bule 
do chá; irritada, cortou algumas fatias; depois, acendeu um cigarro  
e virou a cara para não fumar para cima de Gustav e de Anton.

Ao acabar o cigarro, virou ‑se para Anton e disse:
— Da outra vez não nos disseste nada sobre ti. O teu pai faz o quê?
Anton estava a tentar comer a sua fatia de Nusstorte, mas era 

difícil. Levou a mão à boca, agarrou naquela bola pegajosa de tarte 
mastigada e pousou ‑a no prato.

— É bancário — respondeu.
— Isso que fizeste é muito má educação, não sei se sabes — repli‑

cou Emilie Perle, fazendo uma careta ao olhar para a Nusstorte masti‑ 
gada. — E estão na Suíça desde quando?

— Como, Frau Perle? — perguntou Anton.
— Estou a perguntar há quanto tempo vive a tua família na Suíça.
— Não sei.
— «Zwiebel» é um nome mais alemão do que suíço. Não terão 

vindo da Alemanha durante a guerra?
— Não sei. Acho que não.
— Ou terá sido da Áustria? Alguém vos ajudou, não? Decerto sabes 

que muitas pessoas, entre elas o pai do Gustav, ajudaram famílias 
perseguidas na Alemanha a começarem uma vida nova na Suíça. 
Não terá a tua família sido ajudada também?

Anton ficou parado a olhá ‑la. Emilie acendera mais um cigarro 
e ia soprando o fumo na direção da janela aberta. Anton desviou os 
olhos dela e fixou ‑se em Gustav.

— Podemos ir brincar? — perguntou ‑lhe.
— Tens recordações da Alemanha? — insistiu ela.
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Anton abanou a cabeça. Gustav notou que ele ficara todo vermelho, 
como acontecia sempre que estava à beira de chorar. E, de alguma 
maneira, soube que aquela conversa bizarra sobre a Alemanha só 
estava a acontecer porque a Nusstorte saíra mal.

Já no quarto de Gustav, Anton sentou ‑se na cama estreita e foi obser‑
vando a cómoda, a cadeira Biedermeier, o tapete de retalhos, o cesto 
dos papéis de metal e o mapa do planalto central — tudo o que havia 
naquele espaço apertado. Não disse uma palavra.

À janela, Gustav empurrava o comboiozinho para trás e para 
diante. O silêncio durou vários minutos e, para ele, aquela quietude 
era uma espécie de sofrimento. Abriu a janela, na esperança de ouvir 
— como acontecia de vez em quando — o arrulhar das pombas no 
telhado; às vezes, o barulho dos bichos e dos pássaros reconfortava ‑o. 
Mas não se ouvia uma única pomba. Então, foi até à cómoda e tirou 
para fora a caixa de charutos com o «tesouro». Trouxe ‑a para a cama 
e pousou ‑a ali ao lado de Anton.

— Vê só isto — disse ‑lhe. — Já te queria mostrar da outra vez.  
É o meu tesouro.

Anton fixou ‑se no conteúdo da caixa. Continuava muito ver‑ 
melho e Gustav viu uma lágrima cair ‑lhe pela cara. Sabia que devia 
dizer alguma coisa, mas não tinha ideia do quê.

Anton mergulhou as mãos na coleção de clipes, pétalas e pregos. 
Depois, agarrou no batom de tubinho dourado, rodou ‑o para fazer 
sair a ponta e examinou ‑a. Limpou a lágrima com a mão, ficou um 
momento a olhar para o batom e então, com vagar, pintou os lábios 
daquele escuro tom de ameixa ‑de ‑damasco. Vê ‑lo de lábios como 
ameixas ‑de ‑damasco era tão estranho, que Gustav não conseguiu 
evitar o riso — um riso febril, agudo e assustado.

Anton sorriu.
— Tens um espelho? — perguntou.
— Não.
— Quero ver como é que fico.
— Ficas esquisito.
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— Quero ver.
— Podemos ir à casa de banho. — A correr, atravessaram o patamar. 

Agora riam os dois e o medo no riso de Gustav diminuíra. O riso como 
que os catapultou para dentro da casa de banho e só então se deram 
conta de que estava cheia de vapor; e então, por entre o vapor, viram 
Emilie na banheira. Tinha os olhos fechados e a cabeça molhada a 
descansar na orla da banheira. Sempre que estava cansada ou irri‑
tada, Emilie gostava de fazer aquilo; preparava um banho tão quente, 
que a casa de banho ficava inundada de vapor e depois deitava ‑se 
na banheira, nua e rodeada daquela névoa morna. Ao ver Gustav e 
Anton entrarem de repente, gritou. Agarrou no sabonete e atirou ‑o 
e o sabonete acertou no braço de Gustav. Não lhe doeu muito, mas, 
por um momento, foi a pior dor que ele jamais sentira. Anton estava  
a olhar especado para Emilie, para aqueles braços magros pousados na 
orla da banheira e para os seios mirrados, e Gustav intuiu que o que 
o amigo estava a fazer era uma coisa horrível. Empurrou ‑o dali para 
fora e seguiu ‑o de imediato; fechou a porta com força e apressou ‑se 
a regressar ao quarto, que lhe parecia seguro. — Desculpa — disse a 
Anton. — Não a ouvi pôr a água a correr.

Anton estava a limpar o batom com as costas da mão. Depois, 
foi até à janela e ficou ali a contemplar a cerejeira no pátio. Gustav 
esfregou o braço onde o sabonete lhe acertara. Recordou ‑o a deslizar 
no chão de linóleo da casa de banho e também à mãe, prisioneira no 
seu banho e sem sabonete com que se lavar.

— O que é que aconteceu à cerejeira? — perguntou Anton ao fim 
de um momento.

— Hã…? Aconteceu ‑lhe alguma coisa?
— Já não está branca.
— Pois não — disse Gustav. — Passado pouco tempo, as coisas 

deixam de ser brancas.

Emilie não se veio despedir de Anton às 6 da tarde e tão ‑pouco apa‑
receu para cumprimentar o pai do pequeno quando este chegou para 
o levar. Fora para o quarto e lá ficou, com a porta fechada à chave.
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— Como está a tua mãe, Gustav? — perguntou o pai bancário 
educadamente.

— Está bem, Herr Zwiebel, obrigado — respondeu Gustav.
— Não está doente, espero…?
— Não. Deve estar a dormir.
— Ah, bom, então não podemos fazer barulho. Isso que tens na 

cara é o quê, Anton?
— Nada, pai.
— Bem, é um «nada» muito colorido!
— A culpa é minha — disse Gustav. — Se calhar é melhor eu ir 

buscar um pano para lhe lavar a cara.
— Sim, acho boa ideia; ele não pode ir para casa assim. — Gustav 

foi até à casa de banho e abriu a torneira da água quente. O vapor do 
banho de Emilie já se evaporara, mas pairava um desagradável cheiro a  
humidade naquele espaço atravancado e Gustav sentiu ‑se embaraçado 
por estar ali. Humedeceu um pano e apressou ‑se a regressar para junto 
de Anton e do pai. O pai agarrou no pano e limpou a cara ao filho sem 
delicadezas. E, pela primeira vez, Gustav reparou no enorme anel de 
ouro com sinete que Herr Zwiebel usava no anelar grosso. — Eu e a 
minha mulher estávamos a pensar — disse o bancário ao fim de um 
momento — se não quererás vir tu lanchar a nossa casa um dia destes?

Gustav sentiu uma pontada de felicidade, à mistura com algo mais, 
algo semelhante ao medo, mas que ele não quis admitir ser medo.

— Obrigado — disse.
— Pedes à tua mãe? Podes voltar a pé da escola com o Anton  

e depois a minha mulher traz ‑te de carro.
— Obrigado — repetiu Gustav.
— Vais poder ouvir ‑me tocar piano — acrescentou Anton. —  

Já tenho aquele bocado mais rápido do Para Elisa quase sabido. E estou  
a aprender uma lied de Schubert. Schubert é difícil, não é, pai?

— É, sim. Assim como muitas outras coisas. Não achas, Gustav?
— Sim. Mas a minha mãe diz que devemos insistir até as termos 

dominadas.
— E tem razão — replicou Herr Zwiebel. — Tem toda a razão.
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*
Mais tarde nessa noite, Emilie, com o cabelo acabado de lavar a 
emoldurar ‑lhe o rosto sério, disse a Gustav que toda a tarde — e não 
apenas o episódio da casa de banho — lhe fora muito difícil de aguentar.

— Desculpa, Mutti. Não sabíamos que estavas na banheira — 
replicou Gustav.

— Já te disse que não foi só isso! — zangou ‑se ela. — A questão 
é que a presença daquela criança neste apartamentozinho miserá‑ 
vel me custa horrores.

— Porquê? — perguntou Gustav.
— Quando fores mais velho, eu tento explicar. Mas, por agora, 

por favor, não tornes a convidá ‑lo para cá vir. Ou, pelo menos, não 
nos tempos mais próximos. 

Gustav ficou ali especado a olhar para a mãe. Ela tinha mais um 
dos seus copos de anis à frente, que ia bebendo em golinhos rápidos.

De todas as vezes que mais tarde recordou aquele momento, 
Gustav teve a clara noção de na altura ter sentido um súbito e esmaga‑
dor cansaço — um cansaço nascido de tudo quanto ele não entendia. 
Lembrar ‑se ‑ia de ter fechado os olhos. E a imagem de Emilie, com o 
cabelo lavado e o copo turvo, ia e vinha, ia e vinha, como as imagens 
que o assaltavam mesmo antes de adormecer.




