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Prefácio

DESDE PEQUENO QUE TRAGO UM mapa de Varsóvia nas solas dos pés, por isso consegui fazer o caminho quase
todo até minha casa sem qualquer engano ou esforço.
Foi então que vi o alto muro de tijolo à volta da nossa ilha. Meu coração deu um salto no peito, e uma
esperança impossível dispersou meus pensamentos — embora eu soubesse que Stefa e Adam não estariam
em casa para me dar as boas-vindas.
Um guarda alemão gordo, de pé, mastigava uma batata fumegante junto ao portão da rua swiętojerska.
Assim que me esgueirei lá para dentro, vi um jovem com um boné de tweed enterrado na testa passar por
mim correndo. O saco de farinha que levava ao osmbro pingava pontos e traços de líquido sobre o seu casaco
— código Morse escrito com sangue de galinha, imaginei.
Homens e mulheres vagueavam pesadamente pelas ruas geladas, esmagando a camada de gelo que as
cobria com os sapatos gastos, as mãos enfiadas bem fundo nos bolsos dos casacos e nuvens de vapor a fugirlhes da boca.
Na minha inquietação, quase tropecei num velho que morrera de frio à porta de uma pequena mercearia.
Vestia apenas uma camisa toda suja e tinha os joelhos nus e terrivelmente inchados encolhidos contra o peito,
numa tentativa de se proteger. Os lábios cobertos de crostas de sangue estavam de um cinzento azulado, mas
tinha os olhos avermelhados, o que me deu a impressão de que o último dos seus sentidos a deixar este
mundo fora a visão.
No vestíbulo do prédio de Stefa, o papel de parede verde-oliva descolava-se e tiras caíam, revelando
manchas aveludadas de bolor negro. O apartamento estava gelado; e não havia uma migalha de comida à
vista.
Espalhadas pela sala, viam-se cuecas, meias e camisas. De homem. Tive a sensação de que Bina e a mãe
já não estavam lá havia muito tempo.
O sofá, a mesa de jantar e o piano de Stefa tinham desaparecido — talvez vendidos, ou destruídos para
queimar e fazer luz. Gravadas na porta do seu quarto estavam as marcas que ela e eu tínhamos feito para
marcar a altura de Adam todos os meses. Aproximei devagarzinho a ponta dos dedos da marca mais alta, de
15 de fevereiro de 1941, mas perdi a coragem no último segundo; não quis me arriscar a tocar em tudo o que
podia ter sido.
Quem quer que fosse que agora dormia no quarto de minha sobrinha gostava de ler; minha tradução para
o polonês de A Midsummer Night’s Dream estava aberta ao contrário no chão, junto à cabeceira da cama. Ao
lado do livro havia uma caneca de alumínio, agora vazia, que fora enchida com água do gueto; ao evaporar-
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