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UM
28 de agosto, 1939

Finalmente, o carro parrou. Sarah abriu os olhos com di‑
ficuldade, pestanejou para recuperar o foco e ergueu o 

olhar do seu esconderijo ao fundo do banco. A sua mãe es‑
tava tombada no banco do condutor, apoiando a cabeça con‑
tra o topo do volante. Olhava por entre os raios do volante 
para o sítio onde Sarah se agachava. Os olhos da sua mãe 
estavam quase iguais, grandes e bonitos. As pupilas estavam 
tão grandes que Sarah quase se conseguia ver nelas. Mas, na‑
quele momento, pareciam baças. A sua mãe já não estava ali  
dentro.

Sarah estendeu a mão, mas sentiu um pingo quente e 
encolheu ‑a. Tinha a palma da mão vermelha, contrastando 
com os dedos brancos.

Corre, dumme Schlampe!

Sarah conseguia ouvir a voz na sua cabeça, mas os lábios 
da sua mãe não se moviam. Tinha o nariz entupido e doíam‑
‑lhe os olhos. A dor era uma névoa que lhe cobria os sentidos. 
Voltou a ouvir. Corre! Corre! Tornou a olhar para a cara da 
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sua mãe, a tempo de ver a testa deslizar do topo do volante.  
Os olhos, que continuavam fixos, passaram a fitar o chão. 
Corre. Vá, corre. Sarah pensou se a voz seria sua.

Tentou abrir a porta, mas sem sucesso. Tentou outra vez. 
Empurrando a porta com o ombro, conseguiu forçá ‑la, en‑
chendo o carro com o ar fresco noturno. Conseguiu erguer ‑se 
e saiu. O Mercedes estava parado na valeta junto à estrada, 
com o nariz enfiado na vedação de um armazém. 

Sarah olhou para o interior do carro e viu o que a bala tinha 
feito à nuca da sua mãe. Conteve a náusea enquanto a porta 
se fechava, mas não sentiu mais nada. Ainda não.

O batimento rápido do seu coração ecoava ‑lhe nos ouvi‑
dos e o ar ardia ‑lhe no nariz. Sentia calor no pescoço. Atrás 
dela, os soldados do posto de controlo aproximavam ‑se da es‑
quina distante que tinha dobrado a grande velocidade com a 
sua mãe, imediatamente antes do tiro. Ouviam ‑se vozes, gri‑
tos, passos apressados no asfalto. Cães começaram a ladrar. 
Aproximavam ‑se. Para onde poderia ir? Que faria?

Corre.

Sarah atirou ‑se sobre o capô quente e rastejou sobre ele 
em direção à abertura que o carro tinha cavado na vedação do 
armazém. Os estilhaços do para ‑brisas rasgaram ‑lhe as mãos 
e os joelhos. Desceu do carro penetrando em arbustos espi‑
nhosos e rastejou por eles dentro de gatas, ferida por farpas 
de madeira, picos e vidro partido.

Não olhes para trás. Continua. Ignora a dor nas mãos e nos 

joelhos. Lauf.
Deixou a voz ecoar ‑lhe descontrolada dentro da cabeça en‑

quanto passava a vedação. Seria a sua voz? A voz da sua mãe? 
Não importava.

De pé. Isso mesmo. Lauf, lauf. Corre, corre.
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Correu para uma viela entre dois edifícios velhos, ponta‑
peando o lixo expelido por sarjetas entupidas. Olhando para 
cima, conseguia ver o algeroz suspenso dos beirados e as fo‑
lhas caídas que bloqueavam o escoamento. A cerca de dois 
metros do chão. Demasiado alto. Demasiado precário. Mas 
aquele corredor claustrofóbico prolongava ‑se até ao fundo e 
os cães aproximavam ‑se.

Sobe, dumme Schlampe. 
Não me chames isso.
Estás a ser uma. Que tipo de ginasta és tu?

Uma ginasta judia. Sem autorização para competir.
Serás uma ginasta judia morta se não te mexeres. És resisten‑

te? Reverente? Alegre? Livre?

Sarah deu consigo a rir do velho lema. Que pensaria Jahn, 
o pai da ginástica, de uma judia — Deutschlands Unglück,  
a desgraça da Alemanha — que usasse as suas palavras como 
inspiração? Decidiu apressar ‑se, ignorando a tensão nas  
canelas, a dor no pescoço, a possibilidade de escorregar, repe‑
tindo «Frisch, fromm, fröhlich, frei, resistente, reverente, ale‑
gre, livre» sem nunca afastar os olhos do algeroz. Ergueu ‑se 
no ar, segurou a calha com firmeza de cada lado e içou ‑se para 
cima e para a direita, ouvindo o metal estalando e reclamando 
enquanto o fazia. Desabou com estrondo sobre o telhado de 
chapa de ferro ondulado, deslizou por um segundo e parou 
quase no limiar do telhado.

Toma lá, Trudi Meyer. Passa ‑me a tua medalha de ouro, 
danke.

Deixou ‑se ficar deitada, imóvel, fitando o céu vasto e cada 
vez mais escuro, com a sensação de triunfo desaparecendo 
com a luz a oeste. Provocava ‑lhe um frio no estômago. Se 
não conseguisse acalmar a respiração, ouvi ‑la ‑iam. Recordou 
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aquele último olhar que dirigiu ao interior do Mercedes e repe‑
liu essa memória. Guardou ‑a numa caixa especial e fechou a 
tampa. Olhou para o vazio no alto e ficou à escuta. 

Ouvia os cães sobre o ruído da respiração acelerada.  
Os gritos estavam mais próximos. A seguir, ouviram ‑se pas‑
sos abafados… um soldado caminhava entre os edifícios.  
O barulho era demasiado indistinto para perceber a que  
distância estava e ela respirava de forma muito sonora, ex‑
tremamente sonora. Contou dois segundos, inspirou fundo 
uma última vez e cobriu a boca com uma mão. Percebeu que 
conseguia ver uma estrela onde o céu estava mais escuro. 
Também descobriu que não conseguia respirar pelo nariz. 
Por isso, tudo o que podia fazer era manter os lábios unidos.

Passos, imediatamente por baixo dela.
Uma estrela. Ou um planeta. Seria Vénus? Os passos para‑

ram. Planeta. Estrela.
Houve movimento, o som de alguma coisa a raspar contra 

os tijolos. O algeroz estalou. O seu peito começou a palpitar e a  
pressão intensificou ‑se. Ouviu ‑se uma respiração ruidosa  
e o som de botas contra a parede. Mais pressão, mais dor,  
a ânsia de se levantar e fugir. Virou a cabeça muito lentamente,  
vendo dedos grossos e sujos segurando o algeroz. Começou 
a gritar dentro da sua cabeça. Queria abrir a boca e libertar o 
grito. Tanto, tanto.

Nesse momento, ouviu um estalo, um rasgão e um guin‑
cho. O algeroz, os dedos sujos e a respiração ofegante desapa‑
receram com um alarido de desabamento. Ouviram ‑se pragas.  
Gritos. Provocações. Riso. Passos afastando ‑se. Silêncio. Cães 
ladrando ao longe.

Sarah abriu a boca e deixou o ar explodir ‑lhe para fora 
dos pulmões. Inspirou golfadas de ar frio. Os seus ombros  
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subiam e desciam e voltavam a subir por não conseguir travá‑
‑los. Começou a chorar silenciosamente.

Sarah era boa a jogar às escondidas. Em dias melhores, 
quando ainda podia brincar com outras crianças, era sempre 
a última a ser encontrada, muito depois de os outros se terem 
aborrecido e passado a outra brincadeira.

Ficou deitada ali, vendo as estrelas surgirem e ganharem 
brilho e ouvindo os sons das docas. Ainda ouvia os cães,  
os soldados e os gritos, distantes mas ainda presentes, como 
as outras crianças que corriam pela casa, chamando ‑a.

Então vais ficar aqui deitada?, provocou a voz.
Espero que escureça.
Não. Apenas não sabes o que fazer, exclamou.
Sarah virou a cabeça. Conseguia ver uma grua e a chaminé 

afunilada de um navio. Ao fundo, o vasto lago, o Bodensee, 
era tragado pela noite crescente. Na direção oposta, os telha‑
dos de Friedrichshafen alastravam ‑se diante dela, em baixo,  
e ninguém conseguiria vê ‑la das torres das igrejas longín‑
quas. Diante dos seus pés, um velho armazém em ruínas 
fitava ‑a com olhos desolados, escuro e deserto. Seguro. Não 
haveria melhor esconderijo por enquanto.

E depois? Uma judia sem documentos, sem dinheiro, presa 

num porto alemão.

Sarah ignorou ‑se a si mesma. Ou à sua mãe, fosse quem 
fosse. Não havia futuro, apenas o presente. A sua mãe tinha‑
‑as trazido até ali. Por isso, deveria ter planeado atravessar 
o Bodensee, de ferry ou barco particular até à Suíça, onde fi‑
cariam em segurança, longe dos espancamentos, da fome e 
dos abusos. Mas tudo isso se perdera. Isto é, se tivesse tido 
realmente um plano. Durante anos, a sua mãe mostrara ‑se 
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impreparada para aquele nível de organização. Não admirava 
que tudo tivesse redundado em desastre, na sua morte… 

Sarah repeliu o pensamento, enfiando ‑o na caixa. Era de‑
masiado doloroso, tal como o ardor no nariz.

Essa caixa especial nas profundezas de Sarah tinha come‑
çado por ser minúscula, como algo em que a sua mãe guar‑
daria joias caras. Ao longo dos seis anos anteriores, desde a 
chegada ao poder dos nacional ‑socialistas, raramente tinha 
havido tempo para sentir medo ou irritação. Por isso, Sarah 
trancou cuidadosamente cada humilhação e injustiça dentro 
de si. Assim estava livre do horror e da raiva. Mas, naquele 
momento, a caixa era como um baú de viagem, inchado e 
com o verniz estalado, com a madeira a ficar verde e o latão 
manchado. O conteúdo pingava por baixo da tampa e escorria 
pelos lados. Pior ainda, ela tinha começado a imaginar que se 
transformava na caixa, com tudo dentro, com tudo o que ti‑
nha esquecido, livre para se remexer dentro dela, tudo pronto 
para ganhar forma e devorá ‑la viva.

O seu coração voltava a acelerar. Acalmou ‑se imaginando 
que jogava mesmo às escondidas. Estava nas profundezas do  
armário por baixo das escadas, tapada por um sobretudo pen‑
durado, com a porta aberta convidando as outras crianças a  
espreitarem rapidamente para dentro. Invisível, expetante, invul‑
nerável. A exaustão viu a oportunidade e tomou ‑a nos braços. No 
crepúsculo, sobre as rochas cobertas de musgo, Sarah dormitou.

Ela caminha ao lado do seu pai, que era alto, mas, ali, parece 
enorme. Ela deve ser muito pequena ainda. Percorre com o olhar 
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a manga vermelha do casaco, até ao ponto onde a mão enorme 
do pai prende a dela. Sente o chão macio por baixo e o sol é dema‑
siado intenso para olhar, banhando tudo com um brilho dourado.

— Consegues ver, Sarahchen?
— Ver o quê, pai?
Ele ri ‑se e curva ‑se para a erguer nos braços. Está muito alta, mas 

sente ‑se segura, suportada por membros como troncos de árvores.
— E agora? Consegues ver?
Sarah semicerra os olhos e fita o céu exuberante. Este 

magoa ‑a, pelo que precisa de escudar os olhos com a mão. 
Um zumbido baixo começa a encher o ar.

— O que é?
Outra gargalhada.
— Espera e verás.
O ruído intensifica ‑se, um zumbido arrastado que se so‑

brepõe a outro, como uma colmeia, o som de um milhão de 
insetos atarefados.

— Pai, tenho medo.
— Não tenhas.
Os zumbidos transformaram ‑se numa palpitação que co‑

meçou a massacrar ‑lhe o peito. Segura ‑se ao casaco preto do 
pai por medo ou excitação, incapaz de decidir entre as duas 
possibilidades. A seguir, vê ‑o.

Enorme, prateado, refletindo a luz do sol, maior que tudo 
o que alguma vez viu. Na sua sombra, rapazes correm, apon‑
tam, fazem dançar fitas no ar. Sarah inclina a cabeça para trás, 
para observar aquele gigante charuto enrugado bloquear o sol 
e continuar a rugir no alto.

Um risinho transforma ‑se numa gargalhada. Olha o pai nos 
olhos e ele faz o mesmo. Também começa a rir. Todos riem…
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Sarah abriu os olhos. Com um sobressalto, recordou onde 
estava e compreendeu o que acontecia. A lua erguera ‑se e 
tudo era iluminado por um véu de luz prateada. O telhado de 
metal estremecia e o nariz do zepelim estava lá no alto. Não 
tinha onde se esconder. Ao invés, ficou ali deitada e deixou a 
enorme aeronave sobrevoá ‑la. Uma rapariga judia num telha‑
do, uma silhueta brilhante a poucos metros de olhos curiosos.

Não te procuram. Fazem outra coisa qualquer. Olharão para 

ti e não significará nada porque não te procuram. És apenas um 

casaco de inverno no armário.

Estava suficientemente perto para ver as janelas no pano 
do zepelim e a luz ténue no interior. Conseguia ver as re‑
parações cosidas à pressa e os feixes de luz amarela que se 
alongavam pela curva do balão a partir das janelas da cabina 
de controlo. Segurou ‑se à cama vibratória. Sou um casaco de 

inverno, repetiu para si mesma, enquanto a gôndola passava.
Janelas cobriam a extremidade frontal da cabina de obser‑

vação e a luz elétrica era quase ofuscante. Do interior, duas 
figuras olhavam. Era impossível acreditar que não a vissem 
e, no entanto, enquanto passavam, permaneciam estáticos.  
O zumbido aumentou de volume até os motores rugirem nos 
seus pilones finos, com as hélices transformadas num bor‑
rão. O corpo da aeronave começou a dissipar ‑se, até restarem 
apenas os lemes da cauda. Tinham sido pintados de preto, 
mas as suásticas continuavam visíveis dentro dos círculos 
brancos. Um lobo usando uma pele de cordeiro nada convin‑
cente, sem enganar ninguém. 

Por fim, a aeronave passou. Sarah expirou ruidosamen‑
te. Era como se as outras crianças tivessem aberto a porta 
do armário, não vendo nada fora do normal. Sentou ‑se, com 
os músculos das pernas e das costas a protestar. O enxame 
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de abelhas afastou ‑se enquanto o zepelim seguia viagem e 
o telhado se restabelecia. Enquanto este passava sobre o ar‑
mazém deserto, ela avistou uma figura no telhado plano do 
edifício, visível ao luar. Alguém estava ali, a observar a ae‑
ronave com um par de binóculos, como se procurasse uma  
ave rara.

Ela viu ‑o seguir a curva do zepelim até olhar para a cauda. 
Estava completamente vestido de preto, recortado contra a es‑
curidão luminosa do céu, quase invisível mas absolutamente 
presente. Estava tão perdida na sua curiosidade que não se 
moveu do sítio onde estava sentada, mesmo quando ele bai‑
xou os binóculos e olhou o vazio além da cauda. Porque esta‑
va aquele homem ali? O aeródromo ficaria a três quilómetros 
de distância.

Voltou a aproximar os binóculos da cara. Sarah sentiu algo 
cair no seu estômago e teve de suster a inspiração seguinte.

Não era invisível e o homem olhava diretamente para ela.
O homem baixou lentamente os binóculos e, após um  

segundo, acenou.
Vai, vai, disse a si mesma enquanto explodia de vida, re‑

bolando até ao limiar do telhado e descendo. Estava escuro 
lá em baixo. Havia apenas duas pequenas janelas prateadas 
em cada extremo da viela. De um lado, o armazém maior e o 
homem com os binóculos. À esquerda, o caminho por onde 
tinha vindo: a vedação, a valeta, o carro. Forçou ‑se a endireitar 
as costas, fazendo avançar as pernas e roçando os dedos pelos 
tijolos de cada lado, para manter o equilíbrio. Através da né‑
voa de dor entorpecedora na sua cara, teve consciência de um 
sofrimento penetrante e crescente nas profundezas da sua 
cabeça. Sentia uma sede desesperada. Passou a língua sobre 
os lábios. Estavam gretados e feridos. A sua língua produziu 
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um som semelhante ao de uma língua de gato, dura e seca.  
Há mais de um dia que não bebia nada. A mãe não quis que 
parassem na viagem de Viena, mas não tinha trazido nada 
para comer ou beber. Foram 630 quilómetros aterradores 
sob o olhar da Pátria inteira, atravessando o próprio berço do 
nacional ‑socialismo. Parecia inconcebível que tivessem che‑
gado tão longe.

A marginal à sua esquerda estava parcamente iluminada, 
mas parecia pequena e não vasta e anónima como tinha ima‑
ginado. Entrou no labirinto de edifícios à sua frente.

Continua a andar.

— Para onde?
Sempre com os porquês e os para ‑ondes. Concentra ‑te. É como 

um sotaque, um exercício de ginástica, uma peça para piano. 

Concentra ‑te na tarefa que tens em mãos.

Estou cansada. Não sei o que fazer.
Então agora vais chorar como um bebé?

Não.
Decerto que não. Criei ‑te sozinha para desistires?

Sarah engoliu em seco. Fora sempre a voz da sua mãe? Oh, 

mutti, murmurou para si mesma. Oh, mutti.
Para.

Não consigo. O que vi no carro… demasiado…
Não. PARA.

Estacou. Sobre o ruído distante, ouvia água a correr.
Seguiu o som até uma porta velha com a tinta saindo em 

lascas. Estava entreaberta, mostrando um interior escuro.  
Sarah precisou de usar o ombro e, quando conseguiu forçar a 
abertura, captou o cheiro a amoníaco e esgoto. Arriscou um 
passo incerto para o interior, mas o negrume era absoluto. 
Fechando os olhos para permitir que a sua visão noturna  
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melhorasse e usando a parede viscosa como guia, avançou 
por ali em direção ao som da água. Abriu os olhos, mas não 
conseguiu perceber quaisquer pormenores. A divisão não po‑
dia ser assim tão grande, mas parecia uma caverna ou a boca 
gigante de algum monstro fedorento. A escuridão é tua ami‑

ga, disse a si mesma. Braços grandes que te esconderão. Ama  

a escuridão.

Os seus dedos roçaram algo que se moveu. Quis afastar a 
mão, mas resistiu e voltou a estendê ‑la. Tocou a coisa e esta 
tornou a desaparecer. Esperou e regressou para junto dela. 
Era uma corrente fina com um nó na ponta e a outra extremi‑
dade desaparecia no alto. Segurou o nó e puxou.

Seguiu ‑se um clique e uma luz tão ofuscante que Sarah 
quase perdeu o equilíbrio. Estava numa casa de banho sórdi‑
da com uma sanita partida no canto atrás de uma divisória de  
madeira apodrecida. Havia uma vala comprida ao longo  
da parede, junto ao chão. Tudo estava imundo, mas, ao lado de 
Sarah, uma torneira ferrugenta cuspia água castanha numa 
tina comprida e baixa.

Apoiou ‑se na tina e pôs a boca por baixo da torneira, 
abrindo ‑a na máxima força. O líquido tinha um sabor quente  
e ferrugento, mas era molhado e não parou. Sarah engo‑
liu uma e outra vez, ignorando a sensação de asfixia quan‑
do o líquido lhe entrou no nariz. Após um minuto, parou e 
endireitou ‑se, deixando a água pingar ‑lhe pelo queixo e sen‑
tindo a vida regressar ‑lhe ao corpo.

— Vejam só. É a rapariguinha do telhado.
Uma voz de homem. Sarah estacou. Deixaste a porta aberta, 

dumme Schlampe! O homem estava entre ela e a porta. Não 
havia sítio para onde ir e nada que pudesse fazer. Essa sensa‑
ção de impotência retirou ‑lhe o peso dos ombros. Sentiu ‑se 
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estranhamente calma e leve. Tão leve que sentiu que se ele‑
vava acima do mar de pânico. Grunhiu um ruído afirmativo 
e baixou ‑se para beber novamente, tentando não imaginar as 
horas seguintes.
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—Que fazes aqui? — perguntou o homem.
— Bebo — respondeu ela, enquanto bebia.

— Que fazias no telhado? — A sua entoação era seca, qua‑
se inexpressiva.

Não te deixes enganar. Isso quer dizer apenas que não conse‑

gues decifrá ‑lo.

— Procurava alguém. — Ela endireitou ‑se e limpou o 
queixo sujo. Evitou olhá ‑lo, para ganhar tempo e pensar em 
alguma coisa sem ser traída pelos próprios olhos.

— No telhado?
Armadilha.

— Sim. — Limitava ‑se a adiar o inevitável. Não importava 
o que dissesse e isso fazia ‑a sentir ‑se livre. Ousada. — Porque 
estava a olhar para o dirigível?

— Quem faz as perguntas sou eu. — Uma ligeiríssima 
sugestão de tensão. Não de raiva.

— Pois é. — Ela inclinou a cabeça e esperou. O homem 
vestia ‑se de preto, com um gorro de lã e uma mochila. A cara 
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parecia suja. Não era o que tinha esperado. Limitou ‑se a olhá‑
‑la fixamente como se tentasse perceber alguma coisa. Sarah 
pensou se conseguiria realmente servir ‑se da ousadia para se 
safar daquela situação. — Bem… não quero ocupar ‑lhe mais 
tempo, portanto…

O homem fechou a porta atrás dele. Sarah recuou um pas‑
so. Viu ‑o encostar ‑se à porta e cruzar os braços.

— E para onde vais ao certo? — Mais frio. Quase gelado. 
Sarah quis tremer.

— Vou para casa agora. Não consegui encontrar… o meu 
pai. Trabalha nas docas.

— Porque o procuravas? — Tornara ‑se, sem dúvida, um 
interrogatório.

— O jantar dele estava pronto.
— Às 4 horas da manhã?
— Faz o turno da noite.
— No telhado?
— Procurava por toda a parte.
— E que te aconteceu à cara?
Sarah ergueu uma mão e tocou no nariz. Ardeu ‑lhe como 

se tivesse sido esbofeteada. Algo lhe sujou os dedos e bai‑
xou os olhos para ver o que era. Foi então que reparou que a 
frente do seu vestido castanho ‑claro estava manchada de um 
castanho ‑avermelhado.

— Eu… choquei contra uma coisa às escuras — tentou di‑
zer, mas as palavras perderam ‑se quando se engasgou, tossiu 
e acabou por fungar, encolhendo ‑se com a dor. O homem riu‑
‑se. Era um riso forçado, cheio de desdém. Sarah detetou uma 
nascente de raiva e desafio a brotar no seu íntimo. Fitou ‑o 
nos olhos, uma rapariga à beira de uma mudança, coberta 
de sangue seco, ferrugem, bolor e folhas apodrecidas. Sê a  
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duquesa, querida, disse a voz interior, a voz da sua mãe. Estás 

no palco. Eles não. Estão ao teu dispor. Estão preparados para 

serem convencidos. Portanto, convence.

— Sim. Perdi ‑me e fui contra um algeroz partido. Quer 
que lhe mostre? — Ele tinha olhos azul ‑claros com o bordo 
mais escuro. Não pestanejes, disse a si mesma.

— Como te chamas, rapariga? — perguntou ele, com uma 
voz mais suave. As rugas à volta dos seus olhos pareceram 
sorrir. Havia algo estranho no seu sotaque. Pensou que seria 
bávaro, mas algumas palavras pareciam diferentes.

— Sarah, Sarah Gold… — Pensa. — G… Elsengrund. — 
Dumme Schlampe. Sarah encostou ‑se à tina. O homem riu ‑se 
outra vez. Daquela vez, o riso não foi tão forçado.

— Oh, oh, oh. Estavas a sair ‑te tão bem. Terás de fazer 
melhor que isto, Sarah Goldberg, Goldstein, Goldschmitt… 
qualquer que seja o teu nome.

Sarah começou a lavar a cara, esperando esconder assim as 
lágrimas que lhe faziam arder os cantos dos olhos. O homem 
aproximou ‑se muito e sentou ‑se na tina. Falou rapidamente:

— Lava o vestido. Lava ‑o bem. Pode ficar molhado, se for 
preciso… e sacode o casaco. És de Elsengrund, não é? Não 
é? — Sarah acenou com a cabeça. — Ótimo. Mantém isso… 
e usa Ursula ou algo assim. Sarah… é demasiado judeu. Tens 
sítio para onde ir?

Sarah abanou a cabeça. Tinha sido derrotada, mas deixou 
de perceber ao certo o que acontecia.

— E não tens papéis? Ótimo. Se tivessem sido carimbados, 
seriam inúteis para a Suíça. O barco é a tua melhor opção. Faz 
o número da rapariguinha inocente, como se pertencesses 
ali. Espera pelo amanhecer, mas não aqui. O telhado é tão 
bom como qualquer outro sítio. — Fez uma pausa. — Mais 
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uma coisa… — Agarrou ‑lhe na cara e segurou ‑lhe o nariz. 
Sarah conseguiu tomar ‑lhe os punhos, mas, antes de poder 
fazer alguma coisa, o homem puxou. Sarah não conseguiu 
impedir ‑se de guinchar. A dor era avassaladora. A seguir, 
ouviu ‑se um estalo e terminou. Recuou, cambaleando, com 
demasiado medo para tocar na cara.

— Não mexas. Está direito… dá muito menos nas vistas 
assim. — Limpou as mãos às calças. — Não sabias que estava 
partido? — As mãos de Sarah tremeram à sua frente. Inspi‑
rou pelo nariz. Estava dorido, mas desimpedido. A voz na sua 
cabeça ficou em silêncio. Ergueu os olhos do chão para ver o 
homem junto à porta aberta.

— E lembra‑te: não confies em ninguém. Boa sorte, Sarah 
de Elsengrund. — E partiu.

Sarah olhou para as mãos. Demoraram um minuto a parar 
de tremer.

O amanhecer foi frio e cinzento. Depois de uma noite de 
céu limpo, nuvens carregadas avançaram do lago para trans‑
formar a luz do sol numa fotografia esbatida. Sarah ergueu ‑se 
nas sombras, com o vestido húmido colado às pernas como 
cortinas bolorentas. O tecido esfregava ‑se contra os cortes nos 
joelhos e nas coxas a ponto de ela não conseguir pensar em 
mais nada. Deixou a irritação corroê ‑la porque isso silenciava 
a voz na sua cabeça. Naquele momento, não precisava dela.

O sangue dera lugar a uma mancha feia no vestido, que  
Sarah escondeu abotoando o casaco escuro. À volta do pesco‑
ço, trazia um pedaço escuro de um saco que podia ser con‑
fundido com um cachecol. Cheirava a leite azedo, mas estava 
seco. Era a única coisa seca que vestia. Tinha conseguido pôr 
alguma ordem no cabelo com o seu último gancho e entrançou  
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o resto, atando ‑o com um pedaço de cordel. Pareceria normal 
à distância, mas, tal como aconteceria com um espantalho, 
vê ‑la de perto não enganaria ninguém. 

Sarah não se tinha permitido dormir. De cada vez que fe‑
chava os olhos, via sangue e cães em perseguição. Desperta, 
conseguia controlá ‑los, mas, quando dormitava, os animais 
corriam na sua direção e saltavam ‑lhe para cima. Acordava a 
soluçar, mal conseguindo respirar. Desperta, conseguia man‑
ter a cabeça no presente.

A buzina do barco soou. Era a sua deixa. Avançou para a 
luz e, ignorando a dor corrosiva nas pernas, começou a salti‑
tar pela estrada conducente ao porto. Podia ter 15 anos, mas 
passava por 11 ou mais jovem ainda, se interpretasse o papel. 
Sarah sempre fora pequena para a idade, uma caraterística 
reforçada por anos de miséria, e, além disso, conhecia bem 
esse papel… Manter ‑se pequena, inofensiva, infantil. A po‑
pulação da cidade começava a dirigir ‑se para o trabalho pelas 
ruas empedradas, olhando fixamente para os pés ou acompa‑
nhando a sua progressão com o ruído das bicicletas. Pessoas 
cansadas, desanimadas e desinteressadas. Sarah manteve o 
ritmo do seu movimento, resistindo à tentação de correr. Em 
vez disso, começou a cantarolar uma canção que tinha ouvido 
ser cantada pela Bund Deutscher Mädel, a Liga das Raparigas 
Alemãs, quando marcharam à frente da sua casa. Sentiu o rit‑
mo na cabeça, encontrou força na energia da música e ficou 
entusiasmada por torná ‑la sua.

— Uns’re Fahne qualquer coisa qualquer coisa, salta, salta, 
uns’re Fahne qualquer coisa Zeit!… — Tentou recordar a letra. 
O estandarte qualquer coisa. Estava quase na entrada. — Und 

die Fahne führt uns qualquer coisa qualquer coisa… — Como 
era a parte seguinte? Sim, sim… o nosso estandarte… estandarte?



Matt Killeen22

— O nosso estandarte é mais importante para nós do que 
a morte! — gritou o soldado que se atravessou à sua frente. 

Sarah guinchou enquanto chocava contra o peito dele e 
cambaleava para trás, com o cheiro a suor e couro enchendo‑
‑lhe o nariz. Era muito mais alto do que ela, um monstro 
cinzento com correias castanhas.

— Que te ensina a tua líder juvenil? — O soldado abanou 
a cabeça com as mãos nas ancas e a espingarda pendurada no 
ombro. Era jovem. Teria uns 20 anos e franzia a testa numa 
reprovação teatral. Sarah obrigou ‑se a sorrir, esticando os can‑
tos da boca até lhe doerem as bochechas.

— … para nós do que a morte… que a morte! — gritou ela 
em resposta, rindo quase em histeria. — Ah, a minha líder 
é muito boa, a sério. Desculpe! — disse ‑lhe sobre o ombro, 
acenando apressadamente. Viu o soldado sorrir, abanando a 
cabeça enquanto se virava. — Morte… morte… — sussurrou, 
tentando abrandar o coração acelerado. Esperou que mãos 
fortes a segurassem pelos ombros, mas não aconteceu nada.

Não te procuram, disse a voz.
Então porque estão aqui?
Continua a sorrir. Continua a sorrir. A voz mudou de assunto.  

Desempenha o papel até saíres de cena, até ao camarim. Não 

pares até a cortina cair.

O barco aproximava ‑se da doca e, além dele, havia apenas 
o horizonte nebuloso. Acima, Sarah conseguia distinguir as 
formas irregulares das montanhas sobre o lago. Montanhas 
que significavam… liberdade? Segurança? Tinha apenas uma 
noção muito vaga do que faria mesmo que conseguisse en‑
trar no barco para a Suíça.

Concentra ‑te no espetáculo. Tudo o resto… a festa, a fama… são 

para depois, não para agora. O espetáculo é onde os conquistamos.
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À direita, formava ‑se uma fila de passageiros. À esquerda, 
uma carroça e o seu cavalo estavam estacionados, esperando 
a atracagem do barco. A toda a volta, havia soldados e polí‑
cias, verificando, procurando, falando, guardando, vigiando. 

Sarah abrandou os passos. Teria de escolher o momento 
certo. O barco parou, atiraram ‑se cordas para o cais e alguns 
passageiros saltaram. Esperou. A fila começou a avançar,  
o cavalo trotou, puxando a carroça. Caos momentâneo…

Chorar, minha querida, é uma arte. Trata‑se de controlo. Não 

exteriorizar… qualquer tolo consegue isso. Não exteriorizar e ar‑

mazenar até ser necessário é o segredo. Sem fugas. Apenas uma 

torneira que se abre… que se fecha.

Chorar?
Recorda o horror e usa ‑o.

Sarah encolheu ‑se. Tinha mantido à distância a imagem 
da sua mãe no carro, até ali.

Não.
Sim, insistiu a voz.
Não. Dói.
É precisamente por isso. Olha para dentro do carro.

Sarah suplicou. Mutti, não…
OLHA PARA DENTRO DO CARRO, DUMME SCHLAMPE.

O sangue.
Sim, sussurrou a voz.
Tanto sangue…
Lágrimas escorreram pela cara de Sarah enquanto o vazio 

lhe dominava o estômago. Vomitou dentro da boca, mas con‑
seguiu voltar a engolir.

Agora.
Correu ao lado dos passageiros que esperavam, gritando e 

deixando ‑se dominar pela raiva e pelo medo.
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— Vati! Vati! Pai! Paiiii! Onde estás?! Vati! — As pessoas 
na fila moveram ‑se em desconforto e entreolharam ‑se. Sarah 
acelerou em direção à rampa. — Vati!

— Calma. Alto, Fräulein, por favor. — O sargento recuou 
um passo, pensou em erguer a arma e parou sem saber o que 
fazer. Sarah travou e levou as mãos à cara.

— Onde está o Vati? Ele disse que estaria aqui! — gritou, 
fechando os olhos com força. — Tem de estar aqui… Vati! — 
Ergueu o olhar para a cara do sargento, abrindo os olhos que 
ardiam e deixando escorrer ranho sobre a boca aberta.

— Está a bordo? É que… — O sargento olhou em redor, 
confuso, e os seus soldados retribuíram ‑lhe olhares mudos. 
Gritou a um polícia embrenhado numa conversa do outro 
lado da rampa. — Wachtmeister! Um pouco de ajuda aqui!

— Vati! — gritou Sarah. — Está no barco?
— Sim, devo ser teu escravo, Scharführer — ripostou o polícia.
O sargento voltou ‑se novamente para Sarah.
— Bilhete? Quem tem os teus papéis?
— O Vati… — Continua, continua a chorar, continua a gritar.

— Mas…
— Desculpe. Podemos embarcar? — Vozes educadas ce‑

dendo à irritação.
— VATI!

— Está bem. Entra. Procura o teu pai… — O sargento 
ergueu os braços e fez um gesto para despachar Sarah, que 
passou por ele a correr e subiu a bordo, olhando uma vez 
para trás para garantir que o cavalo e a carroça a escondiam. 
Esperou um momento e correu para a escada que conduzia 
ao convés superior, limpando o nariz e a boca com a manga 
do casaco.

Linda menina. Desculpa. Não és estúpida.
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Ignorando a voz, voltou a empurrar a colisão e a ausência 
da mãe para as sombras, recuperando o controlo. Dirigiu ‑se 
à proa e espremeu ‑se atrás de uma boia salva ‑vidas, longe da 
vista de todos.

Inclinou ‑se para fora e espreitou o porto com uma sensação 
de enorme triunfo. Aquilo era melhor do que uma medalha  
de ginástica, melhor do que uma chamada ao palco, melhor do 
que voltar para casa sem lhe chamarem nomes. Finalmente, 
depois de todo aquele tempo interminável de fome, assédio e 
ataque, Sarah, a judia suja, era a Königin, a rainha, a chefe.  
Os nacional ‑socialistas, as suas marchas, as suas janelas parti‑
das e o seu ódio venenoso podiam ir para o diabo. Sentiu von‑
tade de gritar às gaivotas no céu e levantar voo com elas.

A sensação de vitória, de pura e gritante satisfação, não 
durou muito. Quando aquele fino veio de paixão se esgotou, 
Sarah sentiu ‑se estranhamente vazia, como uma caixa de 
chocolates embrulhada novamente depois de saqueado e co‑
mido o conteúdo.

Olhou para os edifícios, para as torres gémeas da igreja a 
oeste. Olhava para o seu país. O seu país. Fugia, assustada,  
há tanto tempo que já mal se lembrava do verdadeiro motivo 
da sua fuga. Pertencia ali. Não era um estúpido «J» carimbado  
num passaporte. Era alemã. Obrigavam ‑na a deixar o seu 

país, como a tinham obrigado a deixar a sua casa em Elsen‑
grund e o seu apartamento em Berlim. E, quando fugiu com 
a mãe para a Áustria, também a obrigaram a fugir de lá.

Aquela vitória era oca e cheia de fel, temperada por medos 
e dúvida.

Fungou e cuspiu sobre a amurada. Aquilo motivou um 
olhar de reprovação a um dos passageiros, mas Sarah não se 
importou. Já não podiam apanhá ‑la.
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Ou será que sim? Olhou para o cais. Os soldados estavam 
ocupados, desorganizados, distraídos. Dois deles tinham ‑se 
afastado para um canto para fumar. O sargento discutia com 
o polícia. Ninguém mandava, como se não soubessem o que 
procuravam.

Não saberiam o que procuravam? Uma rapariga, uma 
judia fugitiva, uma judia loura, cuja mãe tinha entrado em 
pânico e acelerado contra uma barreira na estrada, porque 
tudo o que fazia era um desastre. Porque não a tinham apa‑
nhado? A não ser… que nem sequer estivessem à procura  
dela?

Observou o embarque dos passageiros retardatários e viu 
um homem a correr pelo cais. Vestia um sobretudo preto  
e trazia um saco de viagem. O sargento posicionou ‑se para 
o intercetar, levantando o braço. Os fumadores acabaram os 
cigarros e aproximaram ‑se da rampa de portaló.

A barreira contra a qual a mãe chocara: fora um imprevis‑
to. Tudo o resto correu de acordo com o plano. Havia um pla‑
no? Tinham chegado à fronteira num carro que não deviam 
ter, mas e depois disso?

A mãe poderia ter descrito o plano ao pormenor, mas  
Sarah não lhe daria ouvidos. Estava zangada com os nacional‑
‑socialistas e até com os outros judeus pelo que quer que ti‑
nham feito para atrair aquela perseguição, mas reservava o 
seu mais profundo, tórrido e contido rancor para a sua mãe, 
para o que ela bebia, para os seus fracassos e para o seu de‑
sespero. Pior ainda era a sucessão interminável de fantasia 
e otimismo iludido. Chocar contra uma barreira e levar um 
tiro. Era típico dela.

Mas, se o corte de estrada não tinha sido por causa delas, 
se não tinham sido elas o alvo, porque estavam ali aqueles  
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soldados? Talvez houvesse cortes de estrada por todo  
o lado…

Não deixariam o homem subir a bordo. Sarah debruçou‑
‑se para ver melhor. O polícia começara a interessar ‑se.  
O homem tirou o chapéu e passou os dedos pelo cabelo louro.  
Os marinheiros começaram a desatar os cabos, enrolando 
impacientemente as cordas e observando. Os três soldados 
rodeavam agora o homem. Ele recuou um passo e apontou 
para a cidade. Tentou reaver os seus documentos, mas o sar‑
gento afastou ‑os. Sarah viu os ombros de um dos soldados 
que observavam. O pano grosso da farda esticava ‑se enquanto 
ele passava a arma para a mão direita.

Sarah olhou as montanhas do outro lado do lago. A se‑
gurança, talvez. Sem visto, sem amigos, sem dinheiro, sem 
mãe… A Suíça não queria refugiados judeus e teria de ter cui‑
dado do outro lado, mas não tinha escolha…

A seguir, tornou a olhar para o cais. Aquele homem, perce‑
beu, era o motivo para os cortes de estrada e para os soldados. 
Caçado. Ela sabia o que isso era.

O polícia aproximou ‑se do homem por trás e aguardou 
a uns dez metros de distância, bloqueando ‑lhe a retirada.  
Os marinheiros começaram a gritar aos soldados. Atrasados. 
O sargento virou ‑se para eles e gritou em resposta, no mo‑
mento em que o homem erguia os olhos para o barco. Sarah 
viu ‑lhe os olhos azul ‑claros e reconheceu ‑o. Parecia um ani‑
mal encurralado, tão diferente da expressão que ostentara na 
noite anterior. Um homem sem amigos. Sem escolha.

A buzina de partida soou no alto.
Sarah estava no topo das escadas antes de a buzina se ca‑

lar. Deslizou pela rampa abaixo e continuou a correr pelo 
cais, sentindo as mãos a arder de as passar pelos corrimões.  
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A rampa tinha sido puxada e precisou de saltar depois de  
recuar meio passo para ganhar balanço. Viu uma tira  
de água suja por baixo antes de a rampa desaparecer dentro do  
barco.

— Vati! Vati! Paiiiii! — gritou enquanto aterrava e investia 
contra o grupo de soldados. Distinguiu um breve vislumbre 
de reconhecimento naqueles olhos azuis e saltou ‑lhe para 
os braços. O homem cambaleou com o peso inesperado e 
ergueu ‑a à altura das ancas com dificuldade enquanto ela lhe 
envolvia o corpo com as pernas. — Oh, Vati, Vati! — gritou.

— Oh, Ursula. Aqui estás tu. Pronto, pronto. Está tudo 
bem — murmurou. Olhou para os soldados. — Ouçam,  
posso…

— Vati! Para casa, agora! — chorou Sarah.
— Ouçam, posso levar a minha filha para casa? — Esten‑

deu a mão para os seus documentos. — Por favor? Foi uma 
manhã horrível.

Sarah manteve o olhar fixo no ombro do homem e orde‑
nou a si mesma que não erguesse os olhos. Sabonete caro. 
Sem água de Colónia. A buzina do barco voltou a soar.

— Traga os papéis certos quando for para qualquer sítio. 
Está a desperdiçar o tempo de toda a gente. Mesmo quando 
procura a sua filha ranhosa, que, já agora, se esqueceu de 
referir.

— Obrigado, obrigado. Desculpem. — O homem pegou 
nos documentos e virou ‑se.

— E não te esqueças do bilhete, seu idiota sovina — excla‑
mou um dos soldados. Os outros riram ‑se.

— Com certeza. Obrigado. Desculpem. — Ele afastou ‑se. 
— Onde estavas tu, menina? Disse ‑te que esperasses na esta‑
ção ferroviária.
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— Desculpa, Vati.
Caminhou em silêncio até ter passado a entrada do porto 

e subir meia encosta.
— Aquilo foi incrivelmente estúpido — desabafou.
— Um simples agradecimento bastava — murmurou Sarah.
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—Estavas a salvo, Sarah de Elsengrund. Naquele maldito  
barco. Onde tinhas a cabeça? — sussurrou com uma 

intensidade deliberada.
Sarah questionou ‑se sobre o mesmo. Um motivo destacou ‑se.
— Não o deixariam ir, pois não? Sei o que fazem quando 

apanham alguém.
— Disse ‑te que não confiasses em ninguém.
— Pois disse.
— Isto é como levar um boi ao colo.
— Está a sair ‑se muito bem.
— És grande demais. Ninguém leva uma criança de 10 anos  

ao colo assim.
Sarah desceu ‑lhe da anca. Depois de um momento emba‑

raçoso, pegou ‑lhe na mão.
— Assim — disse ela. A mão dele era macia. Não eram 

mãos de trabalhador.
— Porquê? — perguntou ele, após uma pausa. Sarah 

olhou para os sapatos gastos, arranhados e enlameados. Não 
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sabia porquê. Agiu sem pensar. Uma parte dela tinha visto 
alguém caçado, alguém perdido como ela. Ele tinha razão. 
Estivera a salvo, mas não se sentira minimamente segura. 
Pensou como se sentiria naquele momento.

— O meu pai tinha um livro velho, escrito há muito tempo,  
que dizia que, quando o nosso reino é ameaçado por outro… 
precisamos de… descobrir quem os ameaça a eles.

O homem fungou com desdém.
— «O inimigo do meu inimigo meu amigo é.» Sim.  

Os árabes dizem o mesmo. — Sarah sentia ‑o a puxar ‑lhe a mão 
enquanto caminhava mais depressa. — Leste o Arthashastra?  
Um manuscrito antigo sobre ser rei? Que faz o teu pai?

— Não sei. Deixou um monte de livros assim quando se 
foi. — Subitamente, Sarah sentiu ‑se muito vulnerável. — 
Para onde vamos?

— Para a Stadtbahnhof, a estação ferroviária. Está cheia de 
SS, mas, já que não posso sair da cidade de barco, é a melhor 
opção. Agora. Outra vez. — A sua voz era estável, mas Sarah 
sentiu o puxão nervoso novamente. Seguiam por ruas secun‑
dárias, atravessando e tornando a atravessar a rua, para que o 
homem pudesse olhar para trás.

Alimenta ‑te do protagonista. Deixa que as emoções dele des‑

pertem as tuas. Se ele for bom, fará o mesmo. Sarah ergueu 
os olhos para o homem, vendo ‑lhe a cara transformada 
numa máscara demasiado repuxada nos cantos. Os olhos 
azuis tornaram ‑se gélidos entre movimentos. Se ele não for 

bom, terás de ser duplamente poderosa, duplamente boa, du‑

plamente bela. Terás de ser uma distração. Sarah começou a 
abanar os braços e a cantarolar para si mesma. O homem  
parou. 

— Que fazes? — Olhou ‑a.
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— Estou a ser uma rapariguinha. Porquê? E o senhor? — 
Após um momento, o homem fungou e seguiu caminho, 
permitindo que o braço fosse abanado para um lado e para 
o outro.

Dobraram uma esquina e emergiram num espaço amplo 
onde a estação ferroviária esperava, um edifício imponente 
em tons revoltantes de amarelo e branco.

— Parece um Apfelkuchen coberto com linhas de creme. — 
Sarah suspirou.

— É isso o que vês? Tarte de maçã? E não as camionetas e 
carros militares? Os guardas da SS?

— Não como há muito tempo.

Sarah olhou fixamente para a toalha na mesa e passou 
os dedos sobre o padrão. Não confiava na sua determinação 
em ignorar as figuras de farda preta que passavam do ou‑
tro lado do vidro. Os seus reflexos desfocados deslizavam de 
um lado da mesa para o outro, como nuvens de tempestade 
aglomerando ‑se sobre o terreno numa noite quente de verão.

Uma chávena e um pires deslizaram à sua frente. Olhou 
para o pano branco em baixo e franziu a testa antes de se cur‑
var para cheirar. Um glorioso odor a café dourado misturava‑
‑se com o aroma a leite quente.

— Oh — chilreou. — Melange?
O homem abanou a cabeça.
— Não. Não é vienense. É italiano. Prova.
Sarah cobriu a chávena escaldante com as mãos e levou ‑a 

aos lábios, deixando o vapor quente tocar ‑lhe na cara. O seu 
nariz roçou a espuma, que cedeu quais bolhas de sabão e de‑
sapareceu, estourando num milhão de minúsculas explosões. 
O líquido escuro de sabor intenso fluiu através da espuma e 
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arrefeceu enquanto estourava as bolhas e lhe entrava na boca. 
Simultaneamente doce e amargo, intenso e confortante, revi‑
gorante e calmante como braços fortes carregando ‑a durante 
uma tempestade. Luzes elétricas foram acesas nos comparti‑
mentos da sua mente. As suas dores desapareceram como se 
as nódoas negras e os arranhões se tivessem eclipsado.

— Oh, meu Deus. — Ela riu ‑se, levando as duas mãos ao 
peito. — Isto é… isto é… espantoso. — O homem debruçou ‑se 
e fez um gesto discreto com os dedos para a acalmar. — Des‑
culpe — exclamou, cobrindo a boca e com um sorriso visível 
no olhar. Um último guincho soluçado escapou ‑lhe entre os 
lábios antes de sussurrar: — Desculpe, desculpe, desculpe… 
— O homem gordo e calvo atrás do balcão riu ‑se enquanto 
polia um copo e esboçava um sorriso beatífico a Sarah.

— Podes juntar açúcar, claro. Mas assusta ‑me pensar no 
que poderá acontecer — disse o homem enquanto mexia 
o café. — O espresso é café fervido sob pressão intensa. De‑
pois, junta ‑se o leite aquecido e a espuma para fazer um belo  
cappuccino. É realmente uma forma de arte.

— Quero outro destes — balbuciou ela, movendo a cháve‑
na vazia de um lado para o outro. O homem abanou a cabeça 
e estendeu ‑lhe um prato sobre a mesa.

— Primeiro, vejamos o resultado desse. Toma lá, come a 
estação ferroviária.

Lançou ‑se sobre a tarte de maçã e começou a enfiar na 
boca lascas de massa recheada com pedaços de maçã quente. 
O empregado de bar riu ‑se novamente atrás dos tubos de la‑
tão polido e foi servir um cliente. Atrás dele, havia um quadro 
representando um homem calvo com um chapéu engraçado,  
erguendo o queixo com covas, como um palhaço imitan‑
do alguém poderoso. Sarah pensou distraidamente que os  
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homens que queriam ter aquele aspeto seriam provavel‑ 
mente problemáticos.

— E’thão — murmurou ela, com a boca cheia e deixando 
escapar migalhas pelos cantos. — Them um plano?

Sarah sentia ‑se… não exatamente segura, mas também não 
se sentia sozinha. O calor vaporoso do estabelecimento tinha‑
‑a envolvido e o café, o cappuccino, formigava ‑lhe alegremente 
pelos braços abaixo, fortalecendo ‑lhe o coração. Naquele mo‑
mento, quando sabia que, no fundo, não tinha nada a perder, 
não tinha sítio para onde ir e nada que esperar, sentia ‑se estra‑
nhamente livre. Era como se, afinal, tivesse ficado no barco.

— Eu vou apanhar um comboio para Estugarda. Tu não 
tens papéis, parece que passaste a noite num arbusto e chei‑
ras a vómito. — O homem cobriu a boca com a chávena e 
tinha os olhos imperscrutáveis.

— Mas… — Sarah engoliu a tarte — não é a mim que pro‑
curam, pois não? Portanto, vou perguntar novamente: tem 
um plano?

— Que idade tens?
— 15 — respondeu ela, com grande ênfase. Ouviu ‑o fungar.
— Isso explica muita coisa. Pareces ter 11, no máximo.
— Como se chama?
— Continua a chamar ‑me Vati.
— O plano — repetiu ela. À volta deles, o café silvava e 

tilintava. Os comboios distantes rugiam sob a conversa mur‑
murada. O empregado de bar começou a cantar uma melodia 
grave e desafinada sobre amores perdidos. Uma gaivota guin‑
chou lá fora como que a responder. Os olhos do homem, tão 
belos, tão azuis, seriam frios se a sua determinação não tives‑
se sido tão obviamente encoberta, como uma estufa isolada 
para não deixar entrar o frio no inverno.
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O homem bebeu o café até às borras e acendeu o cigarro 
com um movimento rápido. Segurou os fósforos entre o indi‑
cador e o dedo médio. 

— Que é isto? — perguntou.
— Uma carteira de fósforos — respondeu Sarah, evitando 

o fumo acre.
— Sim e não. — Abriu a carteira, dobrando o cartão para 

trás e expondo os fósforos de madeira fina. A seguir, enfiou 
o cigarro, com o filtro para a frente, entre as duas metades 
da carteira, ficando a ponta acesa de fora. A seguir, fechou a 
carteira e deixou ‑a cair num cinzeiro. — E agora? O que é?

Para Sarah, era apenas um quadrado de cartão colorido e 
um tubo branco comprido saindo por uma ponta.

— Uma pistola muito pequena? — arriscou, sorrindo.  
O homem estalou a língua em reprovação e levantou ‑se.

— Pensa no assunto. — Ele aproximou ‑se do balcão e fez 
um novo pedido. Sarah viu a ponta acesa do cigarro consumir‑
‑se lentamente. O fumo cinzento erguia ‑se em curvas e pare‑
cia segui ‑la se tentasse afastar ‑se dele. O tubo branco ficou 
mais curto. O laranja incandescente aproximou ‑se mais do 
cartão.

— E então? — Curvou ‑se sobre a mesa e reuniu os seus 
pertences.

— É uma pequena bomba incendiária. Queima, pega fogo 
ao cartão e os fósforos acendem ‑se. — Sorriu ‑lhe, mas o ho‑
mem não olhava para ela.

— Muito bem. Vamos.
— Qual é o plano?
— Faz o que sabes fazer. — Ele já ia a meio caminho da 

porta. Sarah levantou ‑se e seguiu ‑o, sacudindo migalhas  
de tarte para o chão.
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— Grazie mille! — Ela sorriu ao homem atrás do balcão, 
que, por seu turno, exibia um sorriso largo na face.

— Prego. Ei, bela, que aconteceu à tua carinha laroca? — 
continuou em italiano.

— Oh. Sou uma klutz tão grande. — Ela riu ‑se, tocando no 
nariz negro enquanto saía pela porta fora. O seu companhei‑
ro deixou a porta fechar ‑se atrás dela.

— Sabes… Como judia fugitiva, talvez queiras deixar de 
usar palavras em iídiche. É só uma sugestão. — O desdém 
pingava de cada palavra. Dumme Schlampe, pensou Sarah. 
Virou a cara para olhar através do vidro. Ninguém parecia 
ter reparado. Continua o espetáculo. Ninguém repara em nada.  

Às vezes, pensas por que motivo te dás ao trabalho de subir ao 

palco. Saltitou atrás do homem e começou a cantarolar.
— E, se é suposto o senhor ser bávaro, talvez queira evitar 

essa entoação parisiense no seu sotaque sempre que tenta ser 
engraçado. É só… uma… s…

— Sim, obrigado, Fräulein Akzentpolizei.
— Ah. Gosto disso. Gosto de ser a polícia dos sotaques. 

Voltou a fazê ‑lo, já agora.
O homem parou ao lado de um caixote de lixo, no qual se 

pôs a despejar vários objetos que tirava do saco.
— Diz ‑me o que vês.
Sarah virou ‑se na direção da plataforma.
— Há soldados a verificar os papéis de toda a gente. E não são 

Bahnschutzpolizei. Têm ‑se em grande conta, como o homem no 
quadro. São da Schutzstaffel? Da SS? — O homem soltou um 
grunhido afirmativo enquanto se ocupava atrás dela. — Mas 
não são eles quem manda. Há dois homens de gabardina perto 
da bilheteira e os soldados não param de olhar para eles como 
se precisassem de alguém que lhes dissesse o que fazer.
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— Gestapo. Polícia secreta. Muito bem — disse ele a seu 
lado. — Então vais despedir ‑te de mim?

— Despedir ‑me do senhor? — Ela seguiu ‑o. — Que quer 
isso dizer? — O homem não abrandou.

— Não fiques para trás. Estou atrasado — disse ‑lhe sobre 
o ombro. A confusão foi substituída pela preocupação e algo 
desagradável despertou no estômago de Sarah. Acelerou e 
tentou passar ‑lhe à frente. Pretendia o homem deixá ‑la ali de‑
pois daquilo tudo? Sarah pensou nas horas anteriores e viu a 
que ponto era superficial aquele elo entre eles.

— Que fazemos? — Começou a sentir ‑se enganada.
— Despacha ‑te.
— O que…
— Documentos, por favor. — Os guardas estavam junto 

deles. Havia um oficial alto com uma farda negra imaculada.  
Sobre as suas feições de raposa, repousava um boné preto im‑
pecável com uma caveira brilhante como distintivo, que tor‑
nava a sua pele demasiado pálida, como se estivesse à beira 
da morte. Era flanqueado por soldados que fingiam uma arro‑
gância entediada e seguravam metralhadoras firmemente nas 
mãos. Sarah olhou para o homem a seu lado enquanto o oficial 
da SS examinava os documentos. A sua expressão permanecia 
imperturbável, notando ‑se alguma irritação. As cortinas esta‑
vam fechadas. Correria bem. O homem sabia que sim.

— Que fazemos? — sussurrou.
— Agora não, Ursula. Porta ‑te bem. — Nem sequer a 

olhou.
— Herr Neuberger. Trabalha na fábrica de zepelins? —  

O sotaque do oficial não era local.
— Sim.
— E que faz lá?
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— Como bem sabe, não estou autorizado a dizer. — Auto‑
ridade. Arrogância. 

— Deveras? — O oficial engoliu. Era como uma serpente 
deglutindo um pássaro. Folheou o livrete sem ler realmen‑
te. — E para onde vai? Se estiver autorizado a dizer, claro. 
— Sorriu. O sorriso era doentio. Como um gatinho morto à 
nascença. Suprimiu ‑o.

— Vou a Estugarda para uma reunião. E não, também não 
posso falar sobre isso. — Ele partiria sozinho. Depois de tudo 
o que Sarah tinha feito, ele partiria sozinho. O sofrimento 
cresceu dentro dela e nem sequer tentou controlá ‑lo.

— Estugarda! Vais para Estugarda? Sem mim? — gritou 
ela, batendo involuntariamente com o pé.

Todos a olharam. O oficial da SS. Os guardas. Os outros 
passageiros. O seu companheiro, com uma expressão de ino‑
cência ferida na face.

O assobio do comboio quebrou a ilusão de silêncio e o ruí‑
do do motor ergueu ‑se em seguida. Por um instante, Sarah 
identificou nos seus olhos um minúsculo reconhecimento, 
uma centelha ínfima de uma mensagem. Continua.

— Outra vez? Para Estugarda outra vez. Oh, Vati, quanto 
tempo vais ficar lá desta vez? Não é justo!

— Vamos, Ursula. Comporta ‑te. Não será muito tempo e, 
depois disso, não precisarei de voltar a ir…

— Isso foi o que disseste na última vez. — Sarah ergueu 
a voz sobre o ruído do comboio que se aproximava e cruzou 
os braços. 

— Para. Só tenho um bilhete. Não podes vir e acabou.
— Herr… — tentou interromper o oficial.
— Não, Vati. Não vás, Vati. Prometeste. Chega de viagens. 

— Agitou petulantemente os braços.
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— Chega, Ursula. Aí vem o comboio. Vais despedir ‑te 
de mim ou não? — Estendeu a mão ao oficial. — Os meus  
documentos, por favor. — As carruagens travaram com um 
silvo de vapor barulhento. O oficial precisou de gritar para ser 
ouvido.

— Onde estão os documentos da rapariga?
— O quê? — Incredulidade exasperada.
— Vati…
— Os documentos da rapariga? — Formara ‑se uma fila 

atrás deles.
— Ela não precisa de documentos. É uma criança.
— Para o comboio — disse o oficial.
— Mas ela não vai a lado nenhum. Ouça, aquele é o meu 

comboio. Documentos? — Estendeu a mão e avançou na dire‑
ção da plataforma. Sarah segurou ‑lhe na mão esticada e puxou.

— Não, Vati. Não vás… — Sarah começou a chorar. Pensa 

no carro… Não, pensa em seres deixada para trás.

— Ursula, para. Faz o que te digo. — Afastou a mão dela  
e retirou a identificação da mão do oficial, antes de segurar no 
braço de Sarah. 

— Herr Neuberger, por favor… — O oficial deu consigo a 
recuar para evitar ser empurrado. Gesticulou aos guardas. — 
Bäcker, vai com ele.

Caminharam até à plataforma. Sarah deixou ‑se ser meio 
arrastada para o comboio, chorando ruidosamente, antes de 
pararem diante da porta da carruagem. Um dos guardas ob‑
servou nervosamente a cena. O homem curvou ‑se e envolveu 
Sarah com os braços.

— Espera — sussurrou. — A qualquer momento.
— Mas espero o quê? — Sarah apertou ‑lhe mais a mão, 

sentindo ‑se completamente perdida. 
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O assobio do comboio voltou a soar mais perto, com um 
volume ensurdecedor. O homem endireitou ‑se e subiu para a 
carruagem. Virou ‑se e inclinou ‑se na porta aberta.

— Vai ter com a Mutti em casa. Vamos. — O comboio 
estremeceu e balouçou delicadamente. Sarah olhou ‑o nos 
olhos. A irritação tinha desaparecido e os seus olhos azuis 
frios sorriam ‑lhe. Agora, diziam.

O comboio começou a mover ‑se. Sarah deu meio passo 
para a esquerda. E outro. Conseguia ver o guarda refletido 
no metal e no vidro, erguendo ‑se a cerca de três metros de 
distância. Fitou ‑o. Que foi? Olhou ‑o fixamente. O homem re‑
virou os olhos e consultou o relógio.

O clarão iluminou a carruagem, projetando silhuetas de 
Sarah e do guarda por um instante antes de ela ser empur‑
rada para diante pelo vento escaldante. Caiu e duas mãos 
seguraram ‑na pelas lapelas do casaco e ergueram ‑na num 
movimento fluido pela porta em movimento.

Atrás dela, a bola de fogo extinguiu ‑se nas traves do telha‑
do da bilheteira, incendiando tudo num raio de cinco metros 
em redor do caixote de lixo. Havia fumo, gritos, caos. A pla‑
taforma afastou ‑se enquanto o comboio acelerava e o guarda 
se erguia do chão.

Sarah foi pousada com cuidado e a porta do comboio fe‑
chou atrás dela. 

— Parece ‑me óbvio que preciso de melhorar o meu senti‑
do de oportunidade — disse o homem, sorrindo —, mas acho 
que correu bastante bem.




