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São Paulo: res tau rante tuni sino
Jar dim das Delí cias
21 DE SETEM BRO DE 1973

AGORA É SEM  GALOPE. Agora está tudo bem.
Somos, agora,  iguais a todos. Já não cha ma mos a aten ção de 

nin guém. Pas sou a época em que éra mos con si de ra dos esqui si-
tos — por que nunca íamos à praia, por que a Tita, minha mu-
lher,  andava sem pre de cal ças com pri das. Esqui si tos, nós? Não. 
Na  semana pas sada veio pro cu rar a Tita o fei ti ceiro Peri, e, 
 aquele sim, era um homem esqui sito — um bugre  pequeno e 
magro, de bar bi cha rala,  usando anéis e cola res, empu nhando 
um  cajado e  falando uma lín gua arre ve sada. Tal vez  pareça inu-
si tado uma cria tura tão estra nha ter vindo nos pro cu rar; con-
tudo, qual quer um é livre para tocar cam pai nhas. E, mesmo, 
quem  estava ves tido esqui sito era ele, não nós. Nós? Não. Nós 
temos uma apa rên cia abso lu ta mente nor mal.

Aqui esta mos, com nos sos filhos, e nos sos ami gos, e os fi-
lhos dos nos sos ami gos, jan tando no res tau rante tuni sino. Antes 
vínha mos mais  seguido a este lugar.  Depois que Tita e eu nos 
muda mos para Porto Ale gre os jan ta res se tor na ram mais raros, 
mas em com  pen sa ção ser vem agora para reu nir a  antiga turma. 
Hoje, aliás, por um  motivo espe cial: estou de ani ver sá rio.  Trin ta 
e oito anos.  Trinta e oito: o cali bre do revól ver dos guar das do 
con do mí nio, se bem me lem bro. Uma esplên dida idade. Idade 
de ama du re ci mento, mas tam bém de vigor; de com preen são, de 
valo ri za ção das coi sas boas, tais como esta exce lente  comida do 
Jar dim das Delí cias, sim pá tico lugar onde a gente se sente como 
em casa. É ver dade que há pouco,  olhando o gar çom árabe, tive 
uma sen  sa ção desa gra dá vel. Me lem brei de nossa pri meira via-
gem ao Mar ro cos, do  cheiro nau sea bundo do navio. Me per tur-
bei, che guei a estre me cer. Paulo, sen tado a meu lado na com prida 
mesa, notou: você está  pálido, Gue dali! Não é nada, eu disse, 
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um  ligeiro mal-estar, já pas sou, está tudo bem. Ele apro veita 
para me per gun tar se tenho me exer ci tado, se con ti nuo cor-
rendo como fazía mos os dois jun tos. Um pouco enver go nhado, 
con fesso que não. Faz tempo que não corro, que não pra tico 
 esporte. Tenho ido ao fute bol com meus guris, colo ra dos faná-
ti cos, e isso é tudo. Ah, diz Paulo, triun fante, é por isso que 
estás com essa bar riga, que te sen tes mal. Olha para mim, Gue-
dali: estou em plena forma  física. Con ti nuo cor rendo todas as 
noi tes, regu lar mente. Você não deve desis tir, Gue dali. Corre, 
rapaz, te  esforça. Não é só pelo exer cí cio; é pelo desa fio tam-
bém. Vida sem desa fio não vale a pena. Ouve o que te diz o 
velho Paulo, teu amigo.

Tem razão o Paulo. É pre ciso cor rer. Já pen sei fazê-lo na 
 fazenda que tenho perto de Qua tro  Irmãos, no inte rior do Rio 
 Grande do Sul. Mas agora  aquilo tudo está plan tado, não há 
onde cor rer. Aliás, é uma bela  lavoura de soja, a que tenho lá. 
Quem toma conta dela é o meu pró prio irmão, o Ber nardo. 
Todo mundo dizia que era lou cura se meter na agri cul tura, 
ainda mais asso ciado ao Ber nardo, um  sujeito ins tá vel, dado a 
lar gar tudo e sair peram bu lando pelo Bra sil. Mas  quando ele 
veio bater na minha casa e me pediu ajuda,  resolvi arris car. E 
deu certo: Ber nardo reve lou-se um empre sá rio rural de pri-
meira ordem; meca ni zou a  fazenda, asses so rou-se com um agrô-
nomo para o uso de adu bos e defen si vos, leva os empre ga dos 
com rédea curta — enfim, faz as coi sas anda rem.

Velho Paulo. Bom amigo, bom sócio. Gra ças à visão dele 
entra mos no ramo de expor ta ções. Uma  grande ideia. Foi mes-
mo o que nos sal vou, pois está va mos mal de negó cios, à época 
em que eu  morava em São Paulo. Temos ven dido hor ro res, 
espe cial mente para o Mar ro cos, onde tenho bons con ta tos.

 Grande amigo, o Paulo. Paulo e Fer nanda, Júlio e Bela, 
 Armando e Bea triz, Joel e Tânia... Bons ami gos, todos. É bom, 
isso, estar entre ami gos, sabo reando o vinho — forte mas gos-
toso — num  ambiente pito resco e aco lhe dor. Sim, é agra dá vel 
estar aqui no res tau rante tuni sino.

O que neste  momento inco moda um pouco é a  música ára-
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be, estri dente,  tocada num  volume muito alto. Mas até isto tem 
van ta gens: se asas  ruflam lá fora, acima da alta pal meira que se 
 avista pela  janela — não sei, não dá para ouvir. O som que ouço 
é, acho, o vento, um vento  quente que sopra desde a tarde. Vai 
cho ver,  decerto.

Tita, sen tada à minha  frente, sorri. Está cada vez mais 
 bonita. Pas sou por maus momen tos, sofri men tos, nota-se pelas 
rugas; mas resul tou daí que sua  beleza ama du re ceu, tor nou-se 
mais pro funda, mais suave. Que rida Tita, que rida mulher zi nha.

À minha  esquerda, nos sos  filhos, os  gêmeos. Faz meia hora 
que estão cochi chando entre si, os dois demô nios. Na certa 
estão tra mando  alguma saca na gem, é bem do fei tio deles. São 
dois bons meni nos, inte li gen tes, estu dio sos. E como cres cem! 
Daqui a pouco esta rão mais altos que eu — e eu sou muito alto. 
Já estão me  pedindo um carro; qual quer dia me apre sen tam as 
namo ra das. Qual quer dia casam. Qual quer dia serei avô. Tudo 
bem.

Isto é: quase tudo bem. Ainda há coi sas que me inco mo dam. 
Minha insô nia, meu sono agi tado. Volta e meia  acordo à noite 
com a sen sa ção de ter  ouvido um ruído estra nho (o  ruflar das 
asas do  cavalo alado?). Mas é impres são. Tita, que tem  ouvido 
excep  cio nal mente apu rado, não escu tou nada: dorme tran quila. 
E sonha. Não pre ciso levan tar-lhe a pál pe bra, não pre ciso es-
piar-lhe pela  pupila, como por uma  janela, para saber com que 
sonha. É que dor mir jun tos muito tempo  resulta em trans fu são 
de  sonhos: o  cavalo, que há pouco eu via des li zando entre nu-
vens, agora  galopa pelo pampa, no sonho dela. Só que a ela o 
oní rico  equino não inco moda. A mim, sim. Por que pre ciso cor-
ri gir os meus  sonhos. Se o  cavalo me inco moda, posso eli miná-
-lo. Há soní fe ros fabri ca dos espe cial mente para esse fim.

Nos  sonhos come çam as inquie tu des, mas neles não ter mi-
nam. Tam bém na vigí lia me acon te cem cer tas coi sas esqui si tas, 
coi sas que pare cem men sa gens inquie tan tes. Por exem plo, ainda 
há pouco eu rabis cava no guar da napo de papel com a  caneta de 
ouro que  ganhei de meus ami gos, uma bela  caneta impor tada. E 
aí me sur preendi escre vendo essa frase agora está tudo bem, uma 
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frase abso lu ta mente banal — mas em  letras gro tes cas, angu lo-
sas. Que força teria  guiado a mão que tra çou essas  letras? Não 
sei. Con fesso que não sei, ape sar dos meus  trinta e oito anos, 
ape sar de tudo o que pas sei, expe riên cias extraor di ná rias. Há 
muita coisa des co nhe cida den tro de mim, mui tos segre dos. Não 
seria o caso de abrir as com por tas, de dei xar jor rar a tor rente? 
Ontem vi na TV cenas de uma  enchente. Ani mais nada vam nas 
águas bar ren tas, pro cu ra vam refú gio nas copas das árvo res que 
ainda emer giam. A cara  molhada de um  macaco, mos trada em 
close, me impres sio nou par ti cu lar mente: a ino cên cia desam pa-
rada. Não seria o caso de con tar tudo a esses meus ami gos? 
Agora que está tudo bem, não seria de con tar? Não há o que 
temer. Cauda  alguma se  erguerá para espan tar as mos cas que 
zum bem ao meu redor.  Falando nisso, mosca é coisa que não 
falta aqui. Essa gente faz boa  comida, mas o lugar não é dos mais 
lim pos, com cer teza jogam res tos no pátio. Con tudo, é pre ciso 
 fechar os olhos e não recla mar. Irri tam-se por pouco, são vin ga-
ti vos: ainda ontem cor riam de  camelo pelas dunas do  deserto, os 
lon gos albor no zes flu tuando ao vento. Traí dos, jura vam vin-
gança; na pri meira opor tu ni dade apu nha la vam os ini mi gos. São 
ber be res. Já não mon tam came los, claro;  quando  fecham o res-
tau rante vão para casa de carro; mas eu (tal vez seja para noia 
 judaica) ainda lhes vejo um bri lho sinis tro no olhar.

Sim, posso con tar tudo, eu.  Modesto, mas alta neiro. Dig-
no. Sem dar lugar a debo ches, sem per mi tir tro ca di lhos. Nada 
de alu sões à Cava la ria Rus ti cana ou ao asno de Buri dan. Se ín-
dios entra rem em minha his tó ria — e ainda havia  índios na 
 região de Qua tro  Irmãos, em 1935 —, não virão a  cavalo, como 
os valen tes char ruas, mas sim a pé, humil des (ainda que mis te-
rio sos),  pedindo tra ba lho.

Não fala rei dos cava los inter nos que galo pam den tro de nós 
— não sei se exis tem. E nem é caval gada, para mim, a mar cha 
inces sante da His tó ria rumo a um des tino que não sei qual é. 
Não vejo por que cha mar a mar cha inces sante da His tó ria de 
outra coisa que não mar cha inces sante da His tó ria, acres cen tando 
tal vez, para satis fa zer a  alguns, sem  repouso e sem  recuos.
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Então? Por que não me ponho de pé? Por que não bato com 
a  caneta no  cálice de vinho,  pedindo a aten ção de todos para um 
 segredo que pode enfim ser reve lado?

Por quê? Não sei. Sinto-me inse guro. Tenho medo de ficar 
de pé. Temo que as per nas não me sus ten tem: a ver dade é que 
ainda não  aprendi a con fiar nelas. Os bípe des não têm a fir meza 
dos qua drú pe des. Além disso, estou  bêbado. Um  brinde atrás do 
outro — ao ani ver sa riante, à  esposa do ani ver sa riante, aos  filhos 
do ani ver sa riante, aos ami gos do ani ver sa riante, aos pais e ir-
mãos do ani ver sa riante, à  empresa de expor ta ção do ani ver sa-
riante, à  fazenda do ani ver sa riante, ao Inter na cio nal, clube do 
ani ver sa riante — e o vinho me foi  subindo. Tita, sen tada à mi-
nha  frente, me faz sinal para não beber tanto. Ela está con ver-
sando com a moça a seu lado, por sinal uma  mulher muito 
 bonita, de uma  beleza estra nha: lon gos cabe los cor de cobre, 
ócu los escu ros (à noite? por quê?) que quase lhe ocul tam o ros-
to enig má tico; uma blusa mas cu lina, de  galões, entrea berta, 
deixa ver cola res e o con torno de um seio bem mode lado. Não 
a  conheço. Sei ape nas que é uma amiga de Tânia e que há pou-
co tempo se divor ciou. Ergo meu  cálice para ela: saúde! Tita me 
 dirige um olhar de adver tên cia. Não é ciúme. Sabe que estou 
 bêbado, teme que eu fale boba gens, que conte his tó rias absur-
das. Antes da ope ra ção eras mais sen sato, cos tuma dizer.

Tem razão a Tita.  Melhor ficar  calado.  Melhor rabis car: 
agora está tudo bem. Ape sar das  letras gro tes cas, ape sar do lon-
gín quo  ruflar de asas. Ape sar das cenas que agora me vêm à 
memó ria.
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Pequena  fazenda no inte rior
do dis trito de Qua tro  Irmãos, 
Rio  Grande do Sul
24 DE SETEM BRO DE 1935
A 12 DE SETEM BRO DE 1947

AS PRI MEI RAS LEM BRAN ÇAS, natu ral mente, não podem ser 
des cri tas em pala vras con ven cio nais. São coi sas vis ce rais, arcai-
cas. Lar vas no âmago da fruta, ver mes  movendo-se no lodo. 
Remo tas sen sa ções. Vagas dores.  Visões con fu sas: céu ator men-
tado sobre mar enca pe lado; entre  nuvens escu ras, o  cavalo alado 
des li zando majes toso.  Avança  rápido, pri meiro sobre o  ocea no, 
e logo sobre o con ti nente. Deixa para trás  praias e cida des, ma-
tas e mon ta nhas. Aos pou cos, sua velo ci dade vai dimi nuindo, e 
ele agora plana, des cre vendo lar gos cír cu los, as cri nas ondu-
lando ao vento.

Lá  embaixo, ilu mi nada pelo luar, uma casa de  madeira 
rús tica, iso lada. Das jane las, pro jeta-se sobre o  nevoeiro uma 
débil cla ri dade ama re lada. A curta dis tân cia, o está bulo. Mais 
 adiante, um bos quete. E o campo. Entre as árvo res, nas moi-
tas, peque nos ani mais voe jam, cor rem, sal ti tam, ras te jam, es-
con  dendo-se, per se guindo-se, devo rando-se. Pios, tri los, guin-
chos.

Um grito agudo, de  mulher, ecoa no vale. Ani mai zi nhos imo-
bi li zam-se assus ta dos. Outro grito. E mais outro. Uma suces-
são de gri tos — e  depois o silên cio, de novo. O  cavalo alado 
des creve mais uma volta sobre a casa, e então desa pa rece, silen-
cioso, entre as  nuvens.

É minha mãe quem grita: está dando à luz. Aju dam-na as 
duas  filhas e uma velha par teira das redon de zas. Há horas está 
em tra ba lho de parto, mas nada de o bebê des cer. Está esgo tada, 
quase des fa le cida. Não  aguento mais, mur mura. A par teira e as 
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meni nas se olham, ansio sas. Seria o caso de cha mar o  médico? 
Mas o dou tor mora a qua renta qui lô me tros dali — dará tempo?

No  quarto ao lado, meu pai e meu irmão. Meu pai cami nha 
de um lado para outro; meu irmão, sen tado na cama, olha fixo 
a  parede à sua  frente. Os gri tos se suce dem, cada vez mais fre-
quen tes, entre mea dos de mal di ções em iídi che que fazem meu 
pai estre me cer — é a ele que a  mulher acusa. O ban dido! Nos 
tirou de casa para nos tra zer para este  inferno, para este fim de mun-
do! Vou mor rer, por culpa desse assas sino! Ai, meu Deus, estou per-
dida, me ajuda! A par teira pro cura  acalmá-la: está tudo bem, 
dona Rosa, não se afobe. Mas a voz trai a ansie dade: à luz do 
lam pião, ela mira assus tada o ven tre tenso, des co mu nal. O que 
será que vem des cendo dali?

Meu pai senta,  enterra a  cabeça entre as mãos. A  mulher 
tem razão, ele é o cul pado do que está acon te cendo. Todos os 
colo nos  judeus da  região, vin dos com ele da Rús sia, já foram 
para a  cidade — para Santa Maria, ou Passo Fundo, ou Ere-
chim, ou Porto Ale gre. A revo lu ção de 23 expul sou os últi mos 
rema nes cen tes da colo ni za ção.

Meu pai  insiste em ficar. Por que, Leão? — per gunta minha 
mãe. Por que essa tei mo sia? Por que o Barão  Hirsch con fia em 
nós, ele res ponde. O Barão não nos  trouxe da  Europa para nada. 
Ele quer que a gente fique aqui, tra ba lhando a terra, plan tando 
e  colhendo, mos trando aos góim que os  judeus são  iguais a todos 
os  outros povos.

Homem bom, o Barão. Na Rús sia de 1906 — der ro tada na 
 guerra con tra o Japão —, os  pobres  judeus, alfaia tes, mar ce nei-
ros, peque nos comer cian tes,  viviam em case bres mise rá veis de 
peque nas  aldeias, ater ro ri za dos com a  ameaça dos  pogroms.

(O  pogrom: cos sa cos bêba dos inva diam a  aldeia, lan ça vam os 
cava los enlou que ci dos con tra  velhos e crian ças, des fe rindo gol-
pes de sabre a torto e a  direito. Mata vam, pilha vam, incen dia-
vam.  Depois  sumiam. Na noite ator men tada fica vam  ecoando 
os gri tos e relin chos.)

Em seu cas telo, em Paris, o Barão  Hirsch acor dava no meio 
da noite, assus tado,  ouvindo tro pel de patas. Não é nada,  Hirsch, 

80183 - O centauro no jardim_3r_RR Donnelley.indd   13 5/7/13   2:59 PM



14

dizia a  mulher, sono lenta. Foi um pesa delo, dorme. Mas o Barão 
já não podia con ci liar o sono. A visão de cava los  negros piso-
teando cor pos judai cos não o aban do nava. Dois  milhões de 
 libras, mur mu rava para si mesmo. Com dois  milhões de  libras 
eu resol ve ria o pro blema.

Via os  judeus rus sos  vivendo feli zes em  regiões lon gín quas 
da Amé rica do Sul; via cam pos cul ti va dos, casas modes tas, mas 
con for tá veis, esco las agrí co las. Via crian ças brin cando nos bos-
ques. Via os tri lhos da fer ro via (da qual era  grande acio nista) 
avan çando mato aden tro.

O Barão foi bom para nós,  repete meu pai cons tan te mente. 
Um homem rico como ele não pre ci sava se preo cu par com os 
 pobres. Mas não, ele não esque ceu seus patrí cios. A gente agora 
tem de se esfor çar para não decep cio nar um homem tão cari-
doso, um santo.

Se esfor çam, meus pais. É uma exis tên cia  ingrata: roçar o 
mato, plan tar, curar as bichei ras dos ani mais, tra zer água do 
poço, cozi nhar. Vivem  cheios de temo res, tudo os  ameaça: ora 
é a seca, ora é a  enchente; o gra nizo, a geada, a praga. Tudo é 
difí cil, não há recur sos, vivem iso la dos: o vizi nho mais pró ximo 
mora a cinco qui lô me tros.

Mas meus  filhos vão ter uma vida  melhor, con sola-se meu 
pai. Estu da rão, serão dou to res. E um dia me agra de ce rão pelos 
sacri fí cios que fiz. Por eles e pelo Barão  Hirsch.

Os gri tos ces sam. Há um  momento de silên cio — meu pai 
 levanta a  cabeça — e logo um choro de  criança. O rosto dele se 
ilu mina:

— É homem!  Aposto que é homem! Pelo choro, só pode ser 
homem!

Novo grito. Desta vez um berro sel va gem, de hor ror. Meu 
pai se põe de pé, num salto. Fica um ins tante imó vel, atur dido. 
E corre para o  quarto.

A par teira vem-lhe ao encon tro, o rosto sal pi cado de san-
gue, os olhos arre ga la dos: ah, seu Leão, não sei o que acon te-
ceu, nunca vi uma coisa des sas, a culpa não é minha, lhe  ga ranto, 
fiz tudo direi ti nho.
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Meu pai olha ao redor, sem com preen der. As  filhas estão 
enco lhi das num canto, apa vo ra das, solu çando. Minha mãe jaz 
sobre a cama, estu po rada. Mas o que está acon te cendo aqui, 
grita meu pai, e é então que me vê.

Estou dei tado sobre a mesa. Um bebê  robusto,  corado; cho-
ra min gando, agi tando as mão zi nhas — uma  criança nor mal, da 
cin tura para cima. Da cin tura para baixo: o pelo de  cavalo. As 
patas de  cavalo. A cauda, ainda enso pada de  líquido amnió tico, 
de  cavalo. Da cin tura para baixo, sou um  cavalo. Sou — meu pai 
nem sabe da exis tên cia desta enti dade — um cen tauro. Cen tauro.

Meu pai se apro xima da mesa.
Meu pai, o  colono Leão Tar ta kovsky. É um homem rude, 

duro, que já viu muita coisa na vida, coi sas hor rí veis. Uma vez 
 enfiou para den tro do ven tre as tri pas de um peão esfa queado 
por um desa feto. Outra vez encon trou um escor pião den tro da 
bota e esma gou-o com o  enorme punho. Numa ter ceira vez 
intro du ziu a mão no útero de uma vaca e  trouxe de lá o bezer-
ri nho que  estava enta lado.

Mas o que ele agora vê é  demais. Recua,  encosta-se à pa-
re de. Morde o punho; não, não pode gri tar. Seu berro que bra-
ria as vidra ças da casa, atra ves sa ria os cam pos, che ga ria aos 
con tra for tes da Serra do Mar, ao  oceano, ao céu, às pra da rias 
celes tes.

Não pode gri tar. Mas solu çar, pode. Os solu ços lhe saco dem 
o  grande corpo. Pobre homem. Pobre gente.

É a par teira quem, pas sado o cho que ini cial,  assume o co -
man do da situa ção. Corta o cor dão umbi li cal, me  enrola numa 
toa lha — uma toa lha  grande, a maior da casa — e me põe no 
berço. Aí a pri meira difi cul dade: sou muito  grande. As patas 
— de  cavalo —  sobram. A par teira traz um cai xote, forra-o com 
panos (pen saste em palha, par teira? Con fessa, pen saste em pa-
lha?), me aco moda ali. Nos dias que se  seguem a brava  mulher 
 tomará conta da casa, da famí lia: fará a lim peza,  lavará a roupa, 
cozi nhará,  levará  comida para um, para outro, insis tindo para 
que comam, que se for ti fi quem — sofre ram um forte abalo, os 
 pobres  judeus, pre ci sam se recu pe rar.
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E cui dará de mim, do cen tauro. Me dará a mama deira, por-
que minha mãe só fará cho rar; não que rerá nem me ver,  quanto 
mais me ama men tar. A par teira me dará banho, me man terá 
limpo — difí cil  tarefa:  minhas fezes de her bí voro são abun dan-
tes e exa lam um odor  fétido.

(Não pou cas vezes, con tará anos mais tarde, pen sou em me 
sufo car. Com o tra ves seiro... Ter mi na ria o tor mento da fa-
mí lia. E não seria a pri meira vez: já havia estran gu lado uma 
 criança nas cida sem bra ços, sem per nas, com um olho só. Aper-
tara o deli cado pes co ci nho até que a cór nea do olho único 
 ficara baça da morte.)

Até que ele não é feio, sus pira,  enquanto me  coloca, ador-
me cido, no cai xote: um  menino de fei ções agra dá veis, cabe los e 
olhos cas ta nhos. Mas da cin tura para baixo... Coisa hor rí vel. 
Ela já ouviu falar de mons tren gos — cria tu ras  metade gali nha, 
 metade rato; ou  metade porco,  metade vaca; ou  metade cobra, 
 metade pás saro; car nei ros de cinco patas, lobi so mens, todos 
esses seres ela sabe que exis tem, mas nunca pen sou que  viesse a 
cui dar de um. Dorme, bichi nho, mur mura. Ape sar de tudo, 
gosta de mim, esta  mulher a quem a morte de qua tro  filhos 
tor nou uma pes soa  amarga e revol tada.

Os dias pas sam. Minha mãe con ti nua muda, estu po rada 
pelo cho que.  Minhas irmãs cho ram sem parar. Meu irmão, já 
antes  quieto e esqui sito, agora está mais  quieto, mais esqui sito. 
 Quanto ao pai, é pre ciso tra ba lhar, e ele tra ba lha. Roça o mato, 
 capina. Aba tendo árvo res a  machado, gol peando a terra com a 
 enxada, reen con tra aos pou cos o domí nio de si mesmo. Já con-
se gue pen sar sem a ver ti gem do deses pero. Peno sa mente, pro-
cura expli ca ções, for mula hipó te ses.

É homem de pou cas luzes. Des cende de uma famí lia de 
rabi nos,  homens  sábios — mas ele mesmo é muito limi tado. Já 
na  aldeia, na Rús sia,  tivera de tra ba lhar no campo por que  fa lhava 
lamen ta vel mente nas inter pre ta ções do Tal mud. Deus não me 
deu boa  cabeça, cos tuma dizer. Con tudo, con fia no bom senso, 
no ins tinto; sabe inter pre tar as pró prias rea ções — o arre pio 
dos pelos do braço, o bater do cora ção, o calor no rosto, tudo 
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isso lhe diz coi sas. Às vezes tem a impres são de que a voz de 
Deus lhe fala de den tro, de um ponto  situado entre o  umbigo e 
a boca do estô mago. É uma cer teza desse tipo que pro cura. A 
ver dade. Por mais  triste que seja.

Por que lhe acon te ceu isso? Por quê?
Por que foi ele o esco lhido, e não um cos saco da Rús sia? Por 

que ele, e não um peão, um fazen deiro dos arre do res? Por quê? 
Que crime come teu? O que fez de  errado para que Deus o tenha 
cas ti gado dessa  maneira? Por mais que se inter ro gue, não con-
se gue atri buir-se peca dos — peca dos gra ves, pelo menos. Fal tas 
meno res, tal vez. Já orde nhou uma vaca num  sábado, dia de 
 repouso, dia  sagrado; mas a vaca  estava de úbere cheio, não 
podia deixá-la assim,  mugindo, ago niada. E nem apro vei tou o 
leite, jogou-o fora. Peca dos? Não.

À  medida que vai se con ven cendo de sua ino cên cia, uma 
 dúvida  emerge: será mesmo seu filho, o cen tauro?

(Cen tauro. Esta pala vra lhe ensi na rei um dia. Por  enquanto, 
não é muito ver sado em mito lo gia.)

Logo, porém, fica mor dido de remor sos. Como pôde pen-
sar numa coisa des sas? Rosa lhe é abso lu ta mente fiel. E, mesmo 
que não o fosse, de que pai pode ria nas cer tão exó tica cria tura? 
Há gente esqui sita na  região; cabo clos sotur nos, mal-enca ra dos, 
ban di dos, até  índios. Ele nunca viu, porém, nin guém com patas 
de  cavalo.

Cava los são mui tos, por ali. Cava los sel va gens, inclu sive; bes-
 tas aris cas, cujo relin cho ele ouve às vezes, ao longe. Mas — 
 cavalo! Não. Há mulhe res per ver ti das, ele sabe, capa zes de fazer 
amor com qual quer cria tura, com um  cavalo tam bém; mas sua 
Rosa não é des sas. É uma  mulher boa, sim ples, que vive só para 
o  marido e para os  filhos. Tra ba lha dora incan sá vel, dona de 
casa dedi cada. E fiel, muito fiel. Um pouco revol tada, irri ta diça, 
mas bon dosa, sábia. E fiel.

Pobre  mulher. Agora jaz na cama, imó vel, os olhos muito 
aber tos, apá tica. A par teira e as  filhas ofe re cem-lhe sopa, ricos 
cal dos; não reage, não diz nada, mas não  aceita o ali mento. Com 
a  colher, ten tam forçá-la a abrir a boca; não abre; man tém os 
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den tes tei mo sa mente cer ra dos. Con tudo, algu mas gotas de lí-
qui do, algu mas par tí cu las de ovo, algu mas  fibras de gali nha 
pene tram-lhe na boca, ela  engole invo lun ta ria mente, e é isso 
sem  dúvida que a man tém viva.

Viva, mas  quieta. Muda. Seu silên cio acusa o  marido: é cul-
pa tua, Leão. Me trou xeste para este fim de mundo, para este 
lugar onde não há gente, só ani mais. De tanto eu olhar para 
cava los, meu filho nas ceu assim. (Pode ria citar exem plos: mulhe-
res que riram de maca cos e cujos  filhos nas ce ram pelu dos; 
mulhe res que olha ram para gatos — seus bebês mia ram meses.) 
Ou quem sabe é sobre a  estirpe dele que  levanta dúvi das: na tua 
famí lia são todos defei tuo sos e doen tes, tens um tio que nas ceu 
com o beiço  rachado, uma prima com seis dedos em cada mão, 
uma irmã dia bé tica. Enfim: a culpa é tua — pode ria bra dar, 
mas não o faz. Não tem for ças para tanto.

Além do mais, é seu  marido, seu homem. Nunca gos tou de 
 nenhum outro; nunca pen sou em  nenhum outro. O pai lhe dis-
sera: vais casar com o filho do Tar ta kovsky, é um bom rapaz. 
 Pronto: seu des tino fora tra çado. Quem era ela para dis cu tir? E 
mesmo, não lhe desa gra dava o jovem Leão, era um dos rapa zes 
mais boni tos da  aldeia. Forte, ale gre, até que ela  tivera sorte.

Casa ram. No  começo não foi bom... O sexo, isto é. Ele era 
bruto, desa jei tado, ela sen tia dor. Mas  depois se acos tu mou, 
che gou a gos tar, e tudo pare cia bem —  quando, uma noite, 
acor da ram com o tro pel de cava los e os ber ros sel va gens dos 
cos sa cos. Cor re ram a se escon der no mato, junto ao rio, e ali 
fica ram, enre ge la dos, trê mu los de pavor,  olhando o cla rão dos 
incên dios. De manhã vol ta ram à  aldeia. Encon tra ram a rua 
prin ci pal cheia de cadá ve res muti la dos e as casas trans for ma das 
em ruí nas fume gan tes. Vamos  embora daqui, disse Leão, som-
brio. Não quero mais saber deste mal dito lugar.

Rosa não que ria dei xar a Rús sia.  Pogroms ou não, gos tava da 
 aldeia, era seu chão. Mas Leão  estava deci dido.  Quando os 
emis sá rios do Barão  Hirsch apa re ce ram, foi o pri meiro a se 
ofe re cer para a colo ni za ção na Amé rica do Sul. Amé rica do Sul! 
Rosa se apa vo rava, pen sava em sel va gens nus, em  tigres, em 
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 cobras gigan tes cas. Mil vezes os cos sa cos! O  marido, porém, 
não que ria dis cus sões.  Arruma as malas, orde nou. Ela, grá vida, 
arque jando com o  esforço, obe de ceu. Embar ca ram num car-
gueiro, em  Odessa.

(Mui tos anos  depois ela ainda se lem bra ria com hor ror  da quela 
via gem; o frio, e  depois o calor sufo cante, o enjoo, o  cheiro de 
 vômito e de suor, o con vés onde se com pri miam cen te nas de 
 judeus, os  homens de boné, as mulhe res de lenço na  cabeça, as 
crian ças cho rando sem parar.)

Minha mãe che gou a Porto Ale gre  doente, com febre. Mas 
a odis seia ainda não  estava ter mi nada. Tive ram de via jar para o 
inte rior, pri meiro de trem,  depois em car ro ções, por uma pi-
cada  aberta no meio do mato, até a colô nia. Espe rava-os um 
repre sen tante do Barão. Cada famí lia rece beu um lote de ter ras 
— o dos meus pais era o mais dis tante —, uma casa, fer ra men-
tas, ani mais.

Meu pai  estava muito con tente: acor dava todos os dias can-
tando. Minha mãe, não.  Achava a vida na colô nia pior, mil vezes 
pior que na  aldeia da Rús sia. Os dias de tra ba lho esta fante, as 
noi tes povoa das de ruí dos mis te rio sos: tri los, e pios, e guin chos 
— e sobre tudo a pre sença invi sí vel dos  índios, ron dando a casa. 
Mas que  índios,  mulher! — zom bava meu pai, os  índios estão 
longe daqui. Ela se  calava. Mas à noite,  quando sen ta vam  diante 
do fogão para tomar chá, eram os olhos dos  índios que ela via 
nas bra sas. Em seus pesa de los os  índios irrom piam casa aden tro, 
mon ta dos em cava los  negros como os dos cos sa cos. Acor dava 
gri tando, meu pai tinha de  acalmá-la.

Aos pou cos, con tudo, foi se acos tu mando ao lugar. O nas ci-
mento dos  filhos, ape sar dos par tos sem pre difí ceis, era um 
con solo. E a ideia de que as crian ças esta vam se  criando num 
país novo, de  futuro, che gava a entu siasmá-la. Come çava a se 
sen tir feliz. Mas Leão nunca  estava satis feito. Três  filhos não 
lhe bas ta vam — tinha de exi gir um  quarto. Que ria mais um 
homem. Ela relu tou muito, ter mi nou con cor dando. Foi uma 
gra vi dez ator men tada, ela vomi tava muito, mal podia se mover 
com a bar riga  enorme — acho que são qua tro ou cinco, gemia 
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— e ainda por cima per se guiam-na alu ci na ções: ouvia o  ruflar 
de asas gigan tes cas sobre a casa. E final mente o parto — e o 
mons trengo.

Tal vez seja uma coisa tem po rá ria, pensa meu pai, espe ran-
çoso. Como a  mulher, ele tam bém sabe de crian ças que nas ce-
ram pelu das como maca cos — mas que ao cabo de  alguns dias 
per de ram os pelos. Quem sabe o caso é o mesmo? Seria de se 
espe rar um pouco; então, os cas cos cai riam, o couro se des-
pren de ria em gran des peda ços, dei xando apa re cer ven tre e per-
nas nor mais, um pouco atro fia das da longa per ma nên cia na 
som bria cavi dade. Tão logo libe ra das, con tudo, já se mexe riam, 
as esper tas per ni nhas. Ele daria um bom banho no  menino; 
quei ma ria os repul si vos res tos no fogão — à  medida que as cha-
mas os con su mis sem, tudo esta ria sendo esque cido, como um 
sonho mau. E eles vol ta riam a ser feli zes.

Os dias se pas sam, os cas cos não caem, o couro não mos tra 
qual quer fis sura. Outra ideia  ocorre a meu pai: é  doença. E tal-
vez curá vel.

— Que acha a  senhora? — per gunta à par teira. — Será 
 doença, isto que meu filho tem?

A par teira não pode afir mar com cer teza. Tam bém ela já 
viu casos estra nhos: uma  criança que criou esca mas de peixe, 
outra na qual nas ceu um rabo — dez cen tí me tros, se tanto, mas 
rabo, indis cu ti vel mente rabo. Se há tra ta mento? Ah; isso ela 
não sabe. Só um  médico pode ria infor mar com cer teza.

Um  médico. Meu pai sabe que o dou tor Oli veira é com pe-
tente. Pode ser que ele  acerte, que  resolva o caso do bebê-
-cavalo com uma ope ra ção, ou então inje ções que, apli ca das nos 
quar tos tra sei ros, façam as patas secar e se des pren der como 
 galhos que bra dos, o couro des co lando e reve lando ger mes de 
per nas nor mais. Ou com gotas, com pílu las, com xaro pes, o 
dou tor Oli veira  conhece uma varie dade de remé dios, um deles 
há de ser vir.

Uma coisa, con tudo, ator menta meu pai. Man terá o dou tor 
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em  segredo a exis tên cia do bebê? Os antissemi tas bem pode-
riam ver no ocor rido uma prova da liga ção dos  judeus com o 
 Maligno. Meu pai sabe que por muito menos seus ante pas sa dos 
tor ra ram nas foguei ras da Idade Média.

Não há como hesi tar. A vida de um filho está acima de qual-
quer risco. Meu pai  atrela a égua à char rete e vai à  cidade falar 
com o  médico.

Dois dias  depois apa rece o dou tor Oli veira, mon tando seu 
belo tor di lho. Um homem alto, ele gante, de barba cui da do sa-
mente apa rada. Usa longa capa para pro te ger as rou pas de  te ci do 
 inglês do pó da  estrada.

— Bue nas, que aqui me espa lho!
É um homem  jovial, fala dor. Entra, faz cari nhos no rosto de 

 minhas irmãs, cum pri menta minha mãe, que não res ponde — 
ainda não se recu pe rou do cho que. Aqui está a  criança, diz meu 
pai, apon tando o cai xote.

O sor riso desa pa rece do rosto do dou tor Oli veira, que chega 
a  recuar um passo. A ver dade é que não acre di tara na his tó ria de 
meu pai; tanto que nem se apres sara em aten der ao cha mado. 
Agora, porém, está vendo a coisa com seus pró prios olhos; e o 
que vê o deixa assom brado. Assom brado e hor ro ri zado. E isso 
que é  médico cale jado na pro fis são; já viu muita coisa, muito 
caso esca broso. Mas cen tauro nunca tinha visto. Cen tauro ultra-
passa as fron tei ras de sua ima gi na ção. Cen tauro não  figura em 
 manuais médi cos. Qual de seus cole gas já viu um cen tauro? Ne-
nhum. Nem os pro fes so res, nem os lumi na res da medi cina bra-
si leira. O caso é único, sem  dúvida.

Senta na  cadeira que meu pai lhe ofe rece, des calça as luvas 
e fica, em silên cio, a con si de rar o cen tau ri nho. Meu pai,  an sio so, 
lhe sonda o rosto. Mas o  médico não diz nada.  Extrai do bolso 
do  paletó a  caneta-tin teiro e uma cader neta com capa de couro; 
 escreve:

“Estra nha cria tura. Pro vá vel mal for ma ção con gê nita. Im pres-
siona seme lhança  metade  inferopos te rior com  equino. Até cica-
triz umbi li cal,  menino bem-con for mado,  bonito. Após — muar. 
Rosto, pes coço, tórax apre sen tam pele lisa,  rosada; segue-se 
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 pequena zona de tran si ção: tegu mento  espesso, enru gado, tor-
tu rado, pre mo ni ção do que virá  abaixo. Penu gem dou rada se 
torna mais densa e  escura — surge, bru tal,  pelame ala zão. E 
pata, lombo, cauda, casco, tudo  cavalo. Pênis par ti cu lar mente 
cha ma tivo, por quanto mons truoso para bebê de dias. Caso com-
plexo. Cirur gia radi cal? Impos sí vel”.

Meu pai não se con tém.
— E então, dou tor?
O  médico, sobres sal tado, olha-o hos til:
— Então o que, Tar ta kovsky?
— O que é isso? Essa  doença do  menino?
Não é  doença, diz o  médico, guar dando a cader neta. Mas o 

que é então? —  insiste meu pai. — Não é  doença,  repete o 
 médico. — E o que se pode fazer? — a voz embar gada de meu 
pai.

— Infe liz mente nada — res ponde o dou tor Oli veira, levan-
tando-se. — Não há tra ta mento para um caso des ses.

— Não há tra ta mento? — Meu pai, sem com preen der. — 
Não há remé dios para isso?

— Não. Não há remé dios.

— Nem ope ra ção? — Cada vez mais angus tiado, o pobre pai.
— Nem ope ra ção.
Meu pai se cala um ins tante, volta à carga:
— Quem sabe a gente  levando ele para a Argen tina...
O dou tor Oli veira põe a mão no ombro do meu pai.
— Não, Tar ta kovsky. Não acre dito que na Argen tina  te nham 

tra ta mento para esse caso. Aliás, acho que  jamais algum  médico 
viu uma coisa des sas, uma cria tura tão... estra nha.

Olha para o cen tau ri nho, que se agita no cai xote, e diz, bai-
xando a voz:

— Vou ser  franco, Tar ta kovsky. Só há duas coi sas a fazer: 
deixá-lo mor rer — ou  aceitá-lo como é. Tens de esco lher.

— Eu já esco lhi, dou tor — mur mura meu pai. — O  senhor 
sabe que já esco lhi.
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 — Admiro a tua cora gem, Tar ta kovsky. E estou à tua dis-
po si ção. Não é muito o que posso fazer, mas conta  comigo.

Apa nha a  maleta.
 — Quanto é, dou tor? — per gunta meu pai.
O  médico sorri: ora, que é isso.
 Dirige-se para a porta. Mas então uma ideia lhe  ocorre, 

uma ideia que o faz vol tar-se rapi da mente. 
— Tar ta kovsky... Te impor tas que eu foto grafe teu filho?
— Para quê? — Meu pai, sur preso e des con fiado. — É para 

o jor nal?
— Claro que não — diz o  médico, sor rindo. — É para uma 

 revista de medi cina.  Desejo publi car um  artigo a res peito.
—  Artigo?
— Sim.  Quando um  médico acha um caso raro como este, 

ele deve publi car o que obser vou.
Meu pai olha-o, olha o cen tau ri nho. Não acho bom, res-

mun ga. O  médico  insiste: eu cubro o rosto dele, nin guém sabe-
rá que é teu filho. Não acho bom,  repete meu pai. O dou tor 
Oli veira  in siste: é uma  revista lida por todos os médi cos, Tar ta-
kovsky. Pode ser que algum deles tenha  alguma suges tão para o 
tra ta mento.

— Mas o  senhor mesmo disse que não há tra ta mento! — 
grita meu pai.

O dou tor Oli veira sente que come teu um erro. Con torna a 
situa ção: o que eu disse é que ainda não há tra ta mento para esses 
casos. Mas ama nhã ou  depois um  colega des co bre um remé dio 
novo, uma ope ra ção. E aí se lem bra do que leu na  revista, entra 
em con tato  comigo — e tal vez a gente possa fazer algo pelo teu 
filho.

Meu pai ter mina por con cor dar. E pode ria não con cor dar? 
Mas impõe con di ções: o dou tor Oli veira tem de tra zer a  máquina 
foto grá fica —  grande, de tripé — por que meu pai não quer 
fotó gra fos: estra nhos aqui, não.

Os pre pa ra ti vos para a foto são com pli ca dos. Me manie-
tam bra ços e patas, e mesmo assim mexo ner vo sa mente a 
cauda, que tem de ser amar rada tam bém.  Quando me põem o 
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