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Nota do Autor

A DESCOBERTA DO MANUSCRITO 
DE BEREQUIAS ZARCO

Abraham Vital, advogado particular em Istambul, ganha a sua vida 
apresentando petições ao Governo turco para conseguir subsídios para 
as pessoas que, devido a acidente ou doença, deixaram de poder traba-
lhar. Em 1981, travou com sucesso uma batalha legal em nome de um 
velho carpinteiro de cinquenta e nove anos chamado Ayaz Lugo, que tinha 
ficado com o braço e a mão direita paralisados num acidente de carro.

Lugo morreu em junho de 1988. A mulher falecera seis anos antes 
e não tinham filhos. No seu testamento, Lugo, agradecido, deixara a sua 
casa a Abraham Vital.

Vim a ficar na casa de Lugo durante a minha estadia de sete meses 
em Istambul, quando aí estive em 1990 a estudar a poesia sefardita, 
especialmente as baladas. Foi-me gentilmente cedida por Abraham Vital 
sem aceitar qualquer paga. Tínhamo-nos conhecido através de um amigo 
comum, o meu orientador de tese, doutor Isaac Silva Rosa, da Universi-
dade de Berkeley, antes, e agora da Universidade do Porto, em Portugal.

Tanto Vital como Lugo são sefarditas, descendentes da vaga de judeus 
fugidos às perseguições em Espanha e Portugal no correr dos séculos xv, 
xvi, xvii e xviii. Os seus antepassados tinham recebido refúgio em Istam-
bul, então conhecida entre os judeus e os cristãos como Constantinopla, 
logo a partir de 1492. Nesse ano, o sultão turco Bejazet II acolhera no seu 
reino milhares de judeus sefarditas que cumpriam uma ordem de expulsão 
decretada pelo rei Dom Fernando e pela rainha Dona Isabel de Espanha.
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Num abafado dia dos princípios de maio, Vital conduziu-me à antiga 
casa de Ayaz Lugo nos arredores de Balar, o bairro judeu medieval de 
Istambul. Dois andares de pedra e estuque lascado emergiam como uma 
torre de vigia abandonada entre uma padaria e uma loja de discos.

Mudei-me para lá no dia 9 de maio de 1990. No interior, tudo me pa-
recia cinzento e castanho, como uma velha fotografia sépia, até ter come-
çado a remover a poeira.

Era possível tocar no teto dos dois andares da casa sem ter de me pôr 
em bicos de pés. Janelas ovais do tamanho de uma bandeja filtravam 
cones de luz para o interior do meu quarto. A mobília, de madeira pesada 
e gasta pelo tempo, agora uma antiguidade, tinha sido comprada mani-
festamente quando Lugo era ainda criança.

No armário do quarto encontrei milhares de cubos de açúcar impe-
cavelmente acamados em malas de couro. Ao que tudo indica era um bem 
escasso durante a Segunda Guerra Mundial. Estaria o açúcar assim arru-
mado para o caso de Lugo ter de escapar à pressa? «Talvez os judeus devam 
ter sempre preparada pelo menos uma mala», pensei.

Num guarda-roupa carcomido pelo caruncho, encontrei, debaixo 
de roupa interior de algodão, algumas barras de chocolate turco ran-
çoso, o que me deu alguma satisfação: Lugo e eu partilhávamos inegavel-
mente uma fraqueza pelos doces.

A minha cama consistia numa armação de ferro com um colchão 
comprimido fabricado em Konya. A etiqueta estava escrita em árabe, o 
que revelava ter mais de setenta anos; nos anos vinte o alfabeto latino 
substituiu o árabe em toda a Turquia. Não havia duche, apenas uma tina 
e um fiozinho de água fria acastanhada que cheirava a cloro e ferrugem. 
Lugo e a mulher deviam frequentar os balneários públicos.

Tinha inúmeros ratos a fazer-me companhia. Mas, miraculosamente, 
não havia formigas nem percevejos.

Nesse mês de julho, Abraham Vital decidiu começar a pôr a casa de 
acordo com os padrões ocidentais do século xx. A remodelação come-
çou pela cave, de modo que eu não fosse incomodado. A 18 de julho, os 
operários deram com um esconderijo secreto, uma abertura quadrada 
com quatro pés e uma profundidade de dois, que tinha sido tapada 
com tábuas de madeira e uma cobertura de cimento. Dentro do escon-
derijo estava um tik, o pequeno cofre cilíndrico que os judeus sefardi-
tas usavam para guardar a Tora, os primeiros cinco livros do Antigo 
Testamento. Decorado com uma elaborada filigrana de prata e pavões 
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de esmalte, verificou-se conter não a Tora, mas vários manuscritos enca-
dernados a couro, nove ao todo.

Os manuscritos estavam na escrita hebraica angular típica da Ibéria, a 
linguagem fundamentalmente judaico-portuguesa, um português antigo 
escrito em caracteres hebraicos. Parte dos primeiros textos, porém, estava 
em hebraico medieval. Tinham sido escritos com um cálamo, a pena de 
junco usada na Ibéria. O papel estava em excelentes condições.

A não ser três deles, todos os manuscritos exibiam capas de velino 
polido com o título desenhado com iluminuras de letras com cabeças de 
aves. Predominavam as poupas, as corujas, os tordos, os pintassilgos euro-
peus e os pavões. Via-se também uma espécie de beija-flor, o que é notá-
vel, por se tratar de uma família de aves do Novo Mundo. Um intrincado 
rendilhado de figuras geométricas e de arabescos serve de fundo aos títu-
los. A folha de ouro é usada com prodigalidade As cores dominantes 
são o carmim brilhante e o azul do lápis-lazúli.

Reparei que todos os manuscritos exibiam uma assinatura em forma 
de íbis egípcia de um homem de nome Berequias Zarco. Das datas ins-
critas junto da assinatura e das referências incluídas no texto, sabemos 
terem sido escritos no decurso de vinte e três anos, de 5267 a 5290 do calen-
dário judeu, ou seja, de 1507 a 1530 da era cristã.

Na noite de 18 de julho de 1990 comecei a ler a sua obra.
O que encontrei consistia em seis tratados sobre vários aspetos da 

Cabala, a filosofia mística que a partir da Provença se propagou pela 
diáspora judaica no início da Idade Média e que tinha sobrevivido ao 
longo dos séculos seguintes tanto oralmente como por escrito. Os tex-
tos cabalísticos mais conhecidos são o Bahir e o Zohar.

Três dos manuscritos de Berequias, os que não têm título, têm uma 
natureza mais secular, porém. Unidos por uma tira de couro, o primeiro 
data de 1507 e os dois últimos de 1530. Logo à primeira vista pareceu-me 
evidente que tratavam do massacre de Lisboa de abril de 1506. Cerca 
de dois mil cristãos-novos, os judeus forçados ao cristianismo em 1497, 
perderam a vida nesses motins, muitos deles queimados no Rossio, a 
praça que ainda hoje é o centro da capital portuguesa.

Infelizmente, numerosas secções e mesmo simples páginas dos 
manuscritos de Berequias tinham sido reunidas fora da ordem por alguém 
manifestamente incapaz de ler o judeu-português. Era de enlouquecer. 
Levei dois meses para voltar a pôr tudo em ordem. Mas, uma vez isso 
feito, o livro de Berequias Zarco lia-se perfeitamente.
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Os três manuscritos históricos no seu conjunto formam uma obra 
única, narrando a odisseia da família de Berequias durante os trágicos 
acontecimentos de abril de 1506. Contam, em particular, a perseguição 
que Berequias moveu ao assassino do seu amado tio Abraão, um famoso 
cabalista provavelmente responsável por algumas das obras da Escola 
de Lisboa, até hoje consideradas anónimas, incluindo, por razões que a 
narrativa torna claras, Batendo às Portas e o Livro do Fruto Divino.

São vários os breves relatos da matança que chegaram até nós, in-
cluindo um de Salomão Ben Verga referido por Berequias, e não pode 
haver dúvidas quanto à veracidade da crónica de Berequias. Todos os prin-
cipais acontecimentos aí relatados foram confirmados por escritos con-
temporâneos. Muitas das pessoas mencionadas, como Didi Molcho, Dom 
João de Mascarenhas e Isaac Ben Farraj são nossos conhecidos através 
das suas obras, assim como através de documentos da Igreja e da Coroa 
portuguesa.

Alguns leitores menos familiarizados com a literatura sefardita e 
novo-cristã do século xvi poderão estranhar a minha reprodução da 
história de Berequias sob a forma de um mistério e o uso da linguagem 
coloquial. Berequias Zarco é, porém, como tantos dos seus contempo-
râneos, um autor moderno tanto na visão como no estilo. O segundo 
manuscrito, em especial, manifesta uma técnica direta que se asseme-
lha à da novela picaresca espanhola, que começava a aparecer aproxima-
damente na mesma época dos manuscritos de Berequias. Curiosamente, 
muitos dos autores picarescos espanhóis eram também judeus converti-
dos. Berequias Zarco estava inegavelmente familiarizado com esses con-
temporâneos castelhanos.

Ao contrário das novelas picarescas, porém, o tom de Berequias quase 
nunca é irónico e nunca burlesco. Além disso, o seu personagem prin-
cipal, ele próprio, não é nem um vilão nem um herói. É simplesmente 
aquilo que Berequias deve ter sido: um jovem inteligente e confuso, que 
fazia iluminuras, que vendia fruta e era cabalista; um jovem destroçado 
pela morte de seu tio.

A linguagem franca de Berequias recorre a palavrões, afirmações 
claramente blasfemas e mesmo calão, que tentei manter na íntegra.

Parece-me evidente que, se a intenção de Berequias tivesse sido a de 
escrever mais um documento místico ou mesmo um texto histórico mais 
circunspecto, tê-lo-ia feito. Tinha talento e conhecimentos para tanto. 
A verdade é que não o fez. Escreveu um mistério em três partes, a última 
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das quais poderia ser considerada um epílogo pelos críticos contempo-
râneos. Tendo em atenção o leitor moderno, dividi essas três partes em 
vinte capítulos. Os capítulos I a VIII correspondem ao primeiro dos manus-
critos de Berequias; do IX ao XX, ao segundo manuscrito; e o XXI ao 
terceiro.

Apesar de O Último Cabalista de Lisboa ser mais do que uma tradu-
ção, mantive-me rigorosamente fiel ao conteúdo do escrito de Berequias, 
a não ser em dois casos: quando ele inclui extensas recitações de orações 
e de cânticos; e quando faz digressões sobre pontos espirituais associa-
dos aos arcanos essenciais relacionados com a Cabala. Apesar de se reves-
tirem de interesse académico, seriam provavelmente difíceis e aborrecidos 
para o leitor, e por isso excluí-os da minha transcrição. Do mesmo modo, 
várias secções foram reordenadas segundo a ordem cronológica, quando 
antes estavam ligadas segundo a tese espiritual que Berequias procurava 
demonstrar. Creio que também este facto não altera de modo substan-
cial a obra de Berequias, e a estrutura que adotei fará certamente mais 
sentido para o leitor moderno.

De um modo geral, procurei estabelecer um equilíbrio entre lin-
guagem contemporânea e o uso ocasional de uma ou outra palavra ou 
frase mais antiga. No seu conjunto, a obra permanece, assim o espero, fiel 
ao espírito do autor.

Berequias não é sempre coerente na grafia do português, talvez de-
vido à dificuldade de transcrever a língua da sua terra em caracteres he-
braicos. Por isso mesmo, as transcrições do português são feitas de acordo 
com as convenções atuais.

Sempre que se transcrevem palavras hebraicas, recorre-se aos carac-
teres latinos, de modo a poderem ser pronunciadas pelos leitores ame-
ricanos e europeus.

Os manuscritos de Berequias levantam algumas questões importan-
tes sobre a história dos livros hebraicos na Ibéria. Será a Tora ilustrada 
que ele descobre na geniza de seu tio a chamada «Bíblia de Kennicott», 
que hoje pertence à Biblioteca Bodleian da Universidade de Oxford? 
A referência às letras em forma de animal e a Isaac Bracarense (indubi-
tavelmente Isaac de Braga, por quem o manuscrito foi ilustrado) parece 
indicar nessa direção. Nada se sabe da história da Bíblia desde a data do 
seu acabamento em 1476 até à sua aquisição em 1771 por Oxford, a 
conselho do bibliotecário, Dr. Kennicott. Talvez tenha de facto sido 
salva por Abraão e Berequias Zarco.
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Quanto à versão hebraica e árabe da «Fonte da Vida» detida por 
Frei Carlos: teria sido realmente passada para Salónica? Que lhe terá, 
então, acontecido? Nunca foi encontrado nenhum original árabe, ape-
nas traduções latinas.

O Último Cabalista de Lisboa é, em si, um pouco um enigma. Porque 
terá sido escondido na cave de Ayaz Lugo? Porque será que não é referido 
pelos manuscritos judaicos seus contemporâneos? Nunca terá sido publi-
cado? Dado o seu objetivo de alertar os cristãos-novos e os judeus para 
o permanente perigo que corriam na Europa, Berequias devia ter ten-
tado seguramente dar-lhe a maior divulgação possível.

Várias explicações me foram propostas pela doutora Ruth Pimen-
tel, da Universidade de Paris, que mais tarde foram seguidas pela maior 
parte dos demais especialistas no campo da literatura sefardita medie-
val que consultei.

Antes de mais nada, a depreciativa caracterização que Berequias 
faz dos cristãos-novos e o seu declarado apelo aos judeus e aos cristãos-
-novos para que abandonem a Europa haveria certamente de enfurecer 
os reis europeus e as autoridades religiosas, em particular os inquisido-
res de Portugal e de Espanha. Se ele levasse a sua obra para a Europa cristã, 
as cópias que fossem descobertas haveriam de ser eliminadas e queimadas.

É também provável que a sua ardente defesa da migração judaica 
viesse a irritar os dirigentes das enfraquecidas comunidades judaicas da 
região, tanto os agrupamentos secretos sefarditas em Portugal e em Espa-
nha como as comunidades mais abertas dos asquenazins nos países do 
Norte da Europa. Estes judeus ou cristãos-novos, que tinham um interesse 
espiritual, emocional ou monetário para permanecer na Europa, pode-
riam igualmente suprimir os seus escritos.

Para mais, o modo como Berequias trata questões como o sexo e o 
cisma entre cabalistas e autoridades rabínicas poderia ser considerado 
demasiado direto para que certos leitores o pudessem apreciar. Os seus 
escritos seriam certamente considerados tabu por muitos dirigentes judai-
cos conservadores que procuravam resistir à era do judeu secular que se 
aproximava.

Apesar de me suscitar dúvidas, não posso deixar de referir uma outra 
teoria: é possível que o próprio Berequias tivesse suprimido os seus escri-
tos; não só por não ter querido expor a perseguições os judeus secretos 
mencionados no texto, como também porque a excomunhão por alegada 
heresia não era nada de desconhecido. Apesar da veemente necessidade 
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de avisar os judeus da Europa do destino que seu tio pressagiava, pode 
ter receado ver-se cortado da sua comunidade como o foi outro judeu 
de origem portuguesa um século mais tarde, Baruch Espinosa. Talvez 
tenha feito circular em segredo cópias do seu livro, pedindo aos leitores 
que não revelassem o conteúdo nem mencionassem sequer a sua exis-
tência. Será talvez essa razão por que não tem título.

Outra razão, bem mais desencorajante: quem sabe se não o mataram 
ao tentar reentrar em Portugal e salvar a sua prima Reza? As cópias das 
suas obras que tivesse escrito e levado para a Ibéria teriam assim certa-
mente perecido com ele. Apenas as que tinham ficado escondidas em 
Constantinopla teriam sobrevivido.

Quanto ao esconderijo, o mais provável é que os manuscritos tives-
sem sido ocultados para os proteger durante o período nazi; a cober-
tura de cimento data desse tempo. Lembremo-nos de que os cristãos-novos 
portugueses emigraram em massa ao longo dos séculos vi, xvii e xviii, 
sobretudo para a Turquia, Grécia, Norte de África, Holanda e Itália, regiões 
que mais tarde se veriam ameaçadas ou ocupadas pelo Reich alemão. 
Por exemplo, nos finais do século xvi, como resultado da emigração dos 
cristãos-novos, só Constantinopla contava com uma comunidade judaica 
de 30 000 pessoas e 54 sinagogas, a maior da Europa.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos judeus ibé-
ricos que viviam na Grécia, Bulgária e Jugoslávia, 200 000 ou mais, foi 
presa e morreu nas câmaras de gás. Se considerarmos o apelo de Berequias 
para que os judeus e cristãos-novos deixassem os países cristãos, é inte-
ressante notar que a comunidade judaica na Turquia muçulmana con-
tava com a proteção do Governo e escapou inteiramente à destruição. 
Apesar disso, o proprietário, ou proprietários, dos manuscritos de Bere-
quias, talvez os pais de Lugo, teria justamente receado o alastramento 
das perseguições à Turquia, tal como Berequias temera o alastramento da 
Inquisição de Castela a Portugal quatro séculos antes. A Inquisição foi 
definitivamente estabelecida em Portugal em 1536, cerca de 50 anos depois 
de ter sido criada em Espanha e apenas seis anos depois de Berequias 
ter completado o último dos seus manuscritos.

Teria Ayaz Lugo sabido da existência dos manuscritos? No seu tes-
tamento não lhes faz referência. Possivelmente tinham sido escondidos 
pelos seus pais, sem que ele o tivesse sabido.

Cabe-me agradecer, antes de mais, a Abraham Vital, que me ofere-
ceu generosamente a sua casa e, posteriormente, me permitiu utilizar 
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os textos de Berequias Zarco. Gostaria igualmente de manifestar o meu 
apreço à sua mulher, Miriam Rosencrantz-Vital, que muitas vezes me 
valeu durante os meus tardios serões com um copo de vinho do Porto 
e os seus cuscuz caseiros.

Os meus agradecimentos, também, a Isaac Silva Rosa, por me ter 
encorajado a roubar algum tempo à minha tese para trabalhar neste 
manuscrito; a Ruth Pimentel pela sua ajuda nas referências históricas; e 
a Joseph Amaro Marcus, um profundo conhecedor da Cabala portu-
guesa e espanhola, por ter decifrado o indecifrável.

Este livro é publicado em memória de Berequias Zarco, família e 
amigos.
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Glossário 
de alguns termos hebraicos utilizados

(figuram em itálico no texto)

Aman: Cortesão persa que conspirou para massacrar os ju-
deus («Livro de Ester»).

Anusim: Judeus forçados a converterem-se ao cristianismo.
Asmodeu: Rei dos demónios judeus.
Av: Décimo primeiro mês do calendário lunar hebraico, 

geralmente parte de julho e parte de agosto.
Ba’al Shem: Título aplicado, nos textos cabalísticos, aos místi-

cos que possuem o conhecimento secreto dos nomes 
sagrados de Deus e que podem fazer um uso mágico 
de tal conhecimento.

Bahir:   «Livro da Luz», um importante texto cabalístico des-
coberto na Provença no século xii.

Casher:  Próprio para consumo humano segundo as regras ali-
mentares judaicas.

Challa:  Pão judeu feito com ovos.
Chametz:  Alimentos interditos aos judeus durante a Passagem 

(Páscoa), especialmente o pão levedado.
Ein Sof:  O Deus oculto que não pode ser apreendido, descrito 

ou abordado. A existência e a natureza de Deus ape-
nas se pode deduzir das suas emanações ou atribu-
tos refletidos no nosso mundo.
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Elohim:  Um dos nomes de Deus.
Gematria:  Técnica utilizada pelos místicos judeus para discer-

nir os significados secretos contidos na Tora e noutros 
textos sagrados. Neste sistema, a cada letra hebraica 
corresponde um determinado valor numérico. Os es-
tudiosos e os místicos judeus analisam os textos pa-
ra descobrir conexões matemáticas entre diferentes 
nomes, palavras ou frases.

Geniza:  Um depósito para guardar textos sagrados.
Gilgul:  O conceito cabalístico de transmigração das almas ou 

de reencarnação.
Golem:  Criatura, normalmente de forma humana, criada 

por processos mágicos através do uso de nomes sa-
grados, particularmente o Tetragramaton.

Haggada:  Texto que inclui a história do Êxodo e o cerimonial da 
refeição ritual da comemoração da Passagem (Páscoa).

Haliza:  Cerimónia prescrita pela Bíblia, que se realiza quando 
um homem recusa casar-se com a viúva sem filhos 
de um irmão.

Hanukka:  Festa judaica que se realiza no inverno, que celebra 
a vitória dos Macabeus, uma tribo judaica, contra 
os sírios em 165 a. C.

Haroset:  Mistura de pedaços de fruta, nozes e especiarias, que 
se come na Passagem (Páscoa) e que representa a ar-
gamassa utilizada pelos judeus nas construções or-
denadas pelos faraós durante o cativeiro no Egito.

Hazam:  Sacerdote que conduz as orações e é o cantor prin-
cipal nas liturgias realizadas na Sinagoga.

Heshvan:  Segundo mês do calendário lunar judaico, que em 
geral coincide com parte de outubro e parte de no-
vembro.

Ibbur:  Um mau espírito ou alma penada de uma pessoa 
morta que entra no corpo de um vivo passando a co-
mandar o seu comportamento.

Kaddish:  Oração pelos mortos recitada pelos enlutados.
Ketuba:  Contrato de casamento que estabelece os direitos e 

deveres do futuro marido.
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Kislev:  Terceiro mês do calendário lunar hebraico, corres-
pondente a parte de novembro e parte de dezembro.

Levita:  Pessoa pertencente à casta religiosa de sacerdotes 
descendentes de Levi, filho de Jacob.

Lez:  Um demónio judeu traquinas ou um «poltergeist».
Lilit:  Demónio fêmea que, segundo as lendas judaicas, 

estrangula as crianças e seduz os homens. Muitas vezes 
considerada a rainha do Mal.

Maimon:  Poderoso demónio judaico.
Mardoqueu:  Cortesão judeu que frustrou o plano de Aman para 

massacrar os judeus persas («Livro de Ester»).
Matza:  Pão ázimo cozido pelos israelitas durante o Êxodo 

do Egito, que leva farinha e água como únicos ingre-
dientes, e que se come durante as festas da Passagem 
(Páscoa).

Menora:  Candelabro de nove braços que se acende para cele-
brar a festa de Hanukka.

Metraton:  O anjo celeste que regista as boas ações.
Mezzuza:  Pequena caixa que contém uma folha de pergaminho 

no qual foi escrita a oração judaica que começa com 
«Ouve, ó Israel.» Esta caixa encontra-se no umbral das 
casas judaicas e era frequentemente considerada uma 
proteção contra os ataques dos demónios.

Micva:  Banho ritual de imersão, praticado pelas mulheres 
a seguir à menstruação. Também praticado pelos 
homens em rituais de purificação.

Mitzva:  Mandamento divino. Há 613 mandamentos na Tora. 
Pode também significar uma boa ação.

Mohel:  Pessoa apta para realizar circuncisões rituais. As 
crianças judias do sexo masculino são geralmente 
circuncidadas no oitavo dia a seguir ao nascimento.

Neshama:  A centelha divina de Deus que existe no homem; a 
alma.

Neza:  Resistência divina.
Nisan:  Sétimo mês do calendário lunar hebraico, em geral 

correspondente a parte de março e parte de abril.
Passagem:  Festas judaicas que comemoram a fuga do povo 

hebraico da escravidão no Egito, tradicionalmente 
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celebrada durante oito dias na primavera. Páscoa ju-
daica (Pessá).

Purim:  Festa judaica que celebra a derrota do plano de Aman 
para massacrar os judeus persas.

Rahamin:  Compaixão divina.
Samael:  Nome de Satã para o judaísmo.
Seder:  Refeição ritual tradicional que tem lugar na primeira 

e por vezes na segunda noite da Páscoa. A última 
ceia de Cristo era uma seder judaica.

Sefer:  Livro em hebraico.
Sefirot:  Os dez aspetos das manifestações de Deus, por vezes 

representados como luzes divinas e frequentemente 
associados à Árvore Cósmica, aos nomes de Deus e 
às várias partes do corpo humano.

Shefa:  Influxo divino ou um momento de presença divina.
Shevat:  Quinto mês do calendário lunar hebraico, que em 

geral coincide com parte de janeiro e parte de feve-
reiro.

Shofar:  Chifre que se sopra para produzir um som semelhante 
ao da trombeta durante certos rituais judaicos.

Shohet:  Talhante judeu especialmente apto nas técnicas de 
abate de animais.

Sitra Ahra:  Termo cabalístico que designa o domínio das ema-
nações maléficas e dos poderes demoníacos (o Outro 
Lado).

Tallit:  Xaile ritual de forma retangular.
Talmud:  Antiga compilação da Lei oral judaica que inclui co-

mentários rabínicos.
Tefellim:  Tira estreita de pergaminho, que tinha escrita uma 

passagem da Escritura e que os judeus traziam en-
rolada no braço ou sobre a testa.

Tishri:  Primeiro mês do calendário lunar hebraico, corres-
pondente a parte de setembro e parte de outubro.

Tora:  O Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros do 
Antigo Testamento. Numa aceção mais lata, pode 
referir-se a todo o Antigo Testamento ou mesmo a 
todos os ensinamentos judaicos.
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Tref:  Alimento impróprio para consumo humano e que 
deve ser rejeitado, segundo as regras alimentares 
judaicas.

Tu Bisvat:  Festa judaica relacionada com a Árvore da Vida e os 
frutos comestíveis associados à terra de Israel.

Tzitzit:  Franjas que pendem dos quatro cantos do xaile 
ritual judaico (Tallit).

Yom Kippur:  A mais sagrada das festas judaicas, na qual os judeus 
jejuam para expiar os seus pecados.

Zedec:  Justiça divina.
Zohar:  «O Livro do Esplendor.» O livro fundamental do 

misticismo cabalístico, escrito em Guadalajara, Espa-
nha, entre 1280 e 1286, pelo místico judeu Moisés 
de Léon.
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Nota histórica

Em dezembro de 1496, quatro anos depois de expulsarem do seu 
reino todos os judeus, os soberanos de Espanha, D. Fernando e Dona 
Isabel, convenceram o rei de Portugal, D. Manuel, a fazer o mesmo. Em 
troca, os monarcas espanhóis concediam-lhe em casamento a mão de 
sua filha. Pouco antes de a ordem de expulsão ser aplicada, D. Manuel, 
que não queria perder tão preciosos súbditos, decidiu converter os 
judeus portugueses. Em março de 1497, mandou encerrar todos os por-
tos de embarque e ordenou que se reunissem todos os judeus e os con-
duzissem à força à pia batismal. Embora os relatos que chegam até aos 
nossos dias refiram judeus que preferiram dar-se à morte e matar os 
filhos a converterem-se, a maior parte deles acabou por se ver forçada a 
aceitar Jesus como o Messias. Apelidados de cristãos-novos, foram-lhes 
dados vinte anos para abandonarem os usos judaicos tradicionais, pro-
messa essa que se veio a revelar falsa ao longo das duas décadas de 
intolerância e perseguições que se seguiram. Mesmo assim, muitos dos 
novos cristãos persistiram nas suas crenças. Em segredo e ao preço de 
riscos enormes, continuaram a recitar as suas orações hebraicas e a pra-
ticar os seus rituais, sobretudo os do Sabbat e das festas judaicas. Um 
desses judeus clandestinos era Berequias Zarco, narrador d’ O Último 
Cabalista de Lisboa.

As circunstâncias que rodearam a descoberta do manuscrito de Zarco 
em Istambul, em 1990, constam de uma Nota do Autor, incluída no iní-
cio do texto. Dessa mesma nota constam igualmente algumas observações 
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quanto ao estilo adotado na transcrição do texto original. No entanto, os 
leitores deverão desde já ter presente que, ao preparar o trabalho para 
publicação, esforcei-me por preservar o tom extremamente natural e 
direto do autor.
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Prólogo

Uma mágoa contida recobria o aparo da pena com que escrevia 
quando iniciei a narração da nossa história. Estávamos no ano hebraico 
de 5267, 1507 da era cristã.

Egoisticamente, abandonei o manuscrito por Deus não me ter recom-
pensado com a tranquilidade da alma.

Hoje, passados que são vinte e três anos desta magra tentativa de 
registar a minha busca de vingança, voltei a afagar as páginas abertas do 
pergaminho. O que me terá levado a romper a jura de silêncio?

Ontem, por volta do meio-dia, bateram à porta aqui na nossa casa de 
Constantinopla. Mais ninguém da família se encontrava em casa e fui 
ver quem era. À entrada perfilava-se um jovem de pequena estatura, cabelo 
escuro comprido, olhos cansados, envolvido numa bela capa ibérica às 
riscas verdes e escarlates. Num tom hesitante, entrecortado, perguntou em 
português: 

– Acaso tenho a honra de falar com Mestre Berequias Zarco?
– Assim é, meu rapaz – respondi. – E tu poderás dizer-me com quem 

falo?
Curvando-se numa vénia, respondeu:
– Lourenço Paiva. Cheguei agora mesmo de Lisboa e vinha com a 

esperança de vos encontrar.
Murmurando aquele nome para mim próprio, recordei-me ser ele o 

filho mais novo de uma velha amiga cristã, a lavadeira a quem tínhamos 
deixado a nossa casa em Lisboa momentos antes de fugirmos daquela 
cidade tenebrosa, há mais de duas décadas. Interrompi com um aceno 
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a desnecessária apresentação que ainda desfiava e fi-lo entrar na nossa 
cozinha. Sentámo-nos nos bancos junto à janela que dava para uma roda 
de arbustos de alfazema e de murta no jardim. Quando perguntei pela mãe 
dele, entristeceu-me saber que tinha sido há pouco chamada por Deus. 
Numa voz melancólica mas orgulhosa, ficou uns momentos a gabar-lhe 
as qualidades. Depois, partilhámos deliciados uma garrafita de vinho da 
Anatólia, enquanto me contava a sua viagem por mar desde Portugal e 
as suas primeiras e pasmadas impressões da capital turca. Mas a minha 
despreocupação havia de me deixar desprevenido para o que se seguiu: 
quando lhe perguntei a que devia o prazer da sua visita, sacou da capa duas 
chaves de ferro pendentes de uma corrente de prata. Instantaneamente, 
percorreu-me um estremecimento de temor. Antes que eu pudesse falar, 
exibindo o radioso sorriso de um jovem oferecendo um presente a alguém 
mais velho, depositou as chaves nas minhas mãos e disse:

– Se quiser voltar, Mestre Berequias, tem à sua espera a sua casa de 
Lisboa.

Agarrei-lhe o braço para me segurar; o meu coração batia ao ritmo 
desta única palavra: lar. Sentia os dentes das chaves a morder-me o punho 
em que as tinha envolvido; abri a mão e inclinei-me para aspirar o cheiro 
a moeda antiga do metal. Memórias de ruas labirínticas e de olivais var-
riam-me de cima a baixo. Eriçavam-se-me os pelos do pescoço e dos bra-
ços. Uma porta interior abria-se dentro de mim, dando acesso a uma visão: 
estava em pé do lado de fora da cancela de ferro que dava para o quintal 
nas traseiras da nossa velha casa de Alfama. Emoldurado pelo arco da 
cancela e erguendo-se no meio do quintal estava o meu tio Abraão, o meu 
mestre espiritual. Envolvido na sua túnica de viagem de lã inglesa de 
uma cor vermelho-viva, colhia limões do nosso limoeiro, cantarolando 
baixinho com um ar feliz. A sua pele morena, cor de canela, brilhava 
como ouro, como se a iluminasse a luz que precede o pôr do Sol, e a mecha 
rebelde do seu cabelo de prata e os tufos das sobrancelhas cintilavam como 
por um poder mágico. Pressentindo a minha presença, suspendeu a melo-
dia, voltou-se com um sorriso de boas-vindas e caminhou em minha 
direção com o passo balanceado que normalmente só adotava na sina-
goga. Os seus olhos verdes calorosos, bem abertos, pareciam envolver-
-me. Com um trejeito divertido nos lábios, sem deixar de caminhar, 
começou a desapertar a faixa que rodeava a túnica, deixando a roupa cair 
sobre as lajes de ardósia que pavimentavam o quintal. Estava completa-
mente nu, só com um xaile ritual a cobrir-lhe os ombros. Enquanto se 
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aproximava de mim, o seu corpo começou a irradiar feixes de luz. 
O seu vulto tornou-se tão brilhante que os meus olhos se cobriram de 
lágrimas. Assim que a primeira gota salgada deslizou até ao canto dos 
meus lábios, parou e chamou-me pelo nome do meu irmão mais velho: 
«Mardoqueu! Sempre acabaste por ouvir as minhas preces!» Uma aura 
de chamas alvas envolvia a sua face. Com um gesto solene, como se me 
estendesse um versículo da antiga sabedoria, atirou-me um limão. 
Apanhei-o. Mas, quando o meu olhar pousou sobre o fruto, o que vi foi 
uma cadeia de palavras portuguesas meio delidas: «As nossas andorinhas 
ainda estão nas mãos do faraó.» Ao passar uma segunda vez os olhos por 
esta mensagem escrita no código dos cristãos-novos, ela elevou-se nos 
ares e depois quebrou-se com um ruído tilintante.

Surpreendi-me a olhar novamente as chaves que tinha na mão. Lágri-
mas cálidas enevoavam-me a vista. A porta para a visão tinha-se fechado.

Lourenço segurava-me pelos ombros, empalidecido e assustado. In-
conscientemente, os meus lábios murmuravam palavras tranquilizadoras.

Para se poder compreender a revelação que me atingira, terei de ex-
plicar as palavras hebraicas mesiras nefesh. O seu significado é certamen-
te a disposição para o sacrifício. O seu poder oculto reside na tradição dos 
cabalistas de estarem dispostos a arriscar-se nem que seja a uma visita aos 
infernos se com isso puderem ajudar não só a aliviar o sofrimento do 
mundo como também a proporcionar uma reparação na Esfera Celeste.

Com as chaves a palpitar na minha mão, comecei a compreender 
pela primeira vez o sacrifício de meu tio Abraão e como a ideia de mesi-
ras nefesh tinha feito bater o seu coração naquele ritmo tão apaixonado, 
se bem que frágil. E, por razões que no correr desta narrativa se torna-
rão claras, vi também que a minha visão era uma ordem sua para voltar 
para Portugal e cumprir a missão que ele me tinha destinado desde sem-
pre – um destino que eu não tinha seguido e nem sequer, antes, entendido.

Começava ao mesmo tempo a compreender que, ao voltar para Lis-
boa, me era dada a possibilidade de reparar o desvio do meu destino, 
de me entregar ao meu voto de mesiras nefesh, pois o regresso haveria 
seguramente de pôr em risco a minha vida. Com a Espanha nas garras 
da Inquisição e Portugal cada vez mais próximo das suas fogueiras, o meu 
retorno poderia bem significar o fim da minha vida com a minha mulher 
Letiça, e os meus filhos, Zuli e Ari.

Assim, foi com eles no espírito que voltei a pegar na pena. Queria 
que todas as pessoas da minha família ficassem a saber as minhas razões 
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para os deixar e o que se tinha passado vinte e quatro anos atrás e imposto 
tais razões ao meu coração. A história do crime que para sempre tinha 
coberto de trevas as nossas vidas e da perseguição do misterioso assas-
sino era demasiado longa e intrincada para a ouvirem dos meus lábios. 
Nem eu queria correr o risco de deixar por dizer o que quer que fosse.

Escrevo ainda para afastar de nossa casa o ar gelado do segredo, para 
que Zuli e Ari possam finalmente compreender as minhas respostas vagas 
quando, sendo eles crianças e adolescentes, me questionavam sobre os 
acontecimentos que tinham precedido a minha fuga de Lisboa. Não era 
fácil para eles aceitar que o pai fosse alguém com um passado que mui-
tos na nossa comunidade de emigrantes judeus envolviam em sórdidas 
especulações. Com lágrimas nos olhos e os punhos raivosamente cer-
rados, ouviram chamar-me homicida e herético. Quantas vezes, também, 
tinha a minha mulher sofrido com os rumores de que eu tinha sido sedu-
zido em Lisboa por Lilit disfarçada de fidalga castelhana e que ainda hoje 
esse demónio reinava no meu coração?

Homicida, tinha-o sido. Confesso ter matado um homem e ter encur-
tado os dias de outro. Os meus filhos poderão ler em que circunstâncias 
o fiz e formar o seu próprio juízo. São já bastante crescidos para saberem 
tudo. Herético, acho que não. Mas que o seja, terão sido então os aconte-
cimentos que brevemente relatarei que cravaram as setas da heresia na 
minha carne. Quanto ao meu coração, deixo àqueles que amo o dizer 
quem nele é a rainha. Possa a verdade, através destas páginas, vir sem 
receios ao de cima, como o apelo da trombeta de um shofar saudando 
Rosh Hashona. E possa eu, também, libertar-me finalmente dos meus 
derradeiros enganos e dos restos da máscara que usei para esconder o meu 
judaísmo quando novo. É verdade, espero ainda aprender muito sobre 
mim próprio à medida que a pena siga as minhas recordações; não será 
certo que sempre que damos livre curso à memória para sondar o pas-
sado somos recompensados com tal conhecimento da nossa alma?

É certo que a culpa pela minha ignorância e pelos meus erros – e outros 
pecados mais terríveis –, que me acompanhou até ao exílio em Constan-
tinopla, ainda hoje me persegue. Haverá quem diga ser até essa a minha 
mais profunda motivação. Mas, ao mesmo tempo que vou gravando estes 
caracteres neste pergaminho polido, compreendo que o que me inspira é 
antes a possibilidade de falar através da distância de décadas para outros 
mais, ainda por nomear – os meus netos ainda não nascidos e os de 
minha irmã Cinfa. A estes nossos descendentes gostaria de dizer: lede 
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esta história e vereis porque saíram de Portugal os vossos antepassados; 
o enorme sacrifício que por vós fez o meu mestre; o que aconteceu aos 
judeus de Lisboa quando este século não ia além dos seis anos cristãos. Para 
que vivais, as vossas memórias deveriam apegar-se como órfãos a tais 
acontecimentos.

E mais importante ainda: se seguirdes a melodia e o ritmo dessas 
palavras até à sua cadência final, compreendereis porque não devereis 
pôr os pés na Europa cristã.

Não vos deixeis iludir: sob a superfície desta história corre o gume 
de uma parábola de advertência. Estou persuadido de que terá sido a vossa 
segurança que levou meu tio Abraão a aparecer-me e a mandar-me a 
Portugal. Renunciasse eu a escrever, deixasse eu que a memória se apa-
gasse em tépido silêncio, e poderiam pesar-me nas mãos também as 
vossas mortes.

Quanto à teia de mistérios que desenrolarei perante vós, haverá ini-
migos meus que dirão que não passa de arabescos intrincados nascidos 
do desejo de ocultar as manchas de sangue das minhas próprias mãos. 
A evidência, porém, haverá de apontar noutra direção. Meu tio Abraão 
concedeu-me esta oportunidade de viver plenamente a minha própria 
vida e não hei de desapontá-lo de novo. Se, pois, vos parecer compli-
cado – ou mesmo contraditório – o que surge de entre a malha da mais 
modesta das minhas frases, sabereis que isso se deve ao meu desejo de 
vos apresentar os acontecimentos tal como eles verdadeiramente ocor-
reram, para que me vejais tal como sou. Pois o judeu nunca é a criatura 
simples em que os cristãos sempre pretenderam fazer-nos acreditar. E um 
herético judeu nunca é tão falho de espírito como pretendem os nossos 
rabinos. Somos antes tão profundos e abertos que nos pode caber na 
alma todo um rio de paradoxos e de enigmas.

Há ainda uma última confissão que deverei fazer: não tenho a menor 
ideia de porque é que na visão meu tio Abraão me chamou pelo nome de 
meu irmão mais velho, Mardoqueu, e esta minha ignorância inquieta-me. 
É como se a aparição do meu mestre escondesse um mais profundo sig-
nificado, uma camada interior a dar sentido às mortes de há vinte e qua-
tro anos e que eu não consigo ainda apreender. Por que razão, por exemplo, 
só agora o meu tio me terá aparecido? Preciso seguramente de mais 
tempo para considerar o assunto. A não ser que ele pensasse que a luz 
do entendimento iria penetrando as minhas trevas à medida que fosse 
escrevendo a nossa história. Será que só atingirei a compreensão das 

UCLISB_20131083_F01_22_3P.indd   29 7/23/13   2:10 PM



30

subtis conexões entre passado e presente quando o meu manuscrito 
chegar ao fim? Uma tal possibilidade faz-me sorrir, acalma um pouco 
as minhas dúvidas; é como se meu tio me exigisse um dia e uma noite 
de trabalho terreno antes de me abrir o derradeiro reduto do seu signi-
ficado celeste! Continuo, pois, adiante…

A primeira vez que me ocorreu traçar as nossas atribulações numa 
página manuscrita, escondia-me, juntamente com a minha família, numa 
cave. O mistério, em toda a sua complexidade, acabava apenas de se me 
revelar. Foi aí que iniciei a minha história, vinte e três anos antes. E será aí 
que também agora começaremos.

Há três acontecimentos de que deverei falar antes de chegar à morte 
que mudou as nossas vidas: a procissão dos penitentes; a injúria a um 
amigo querido; e a prisão de uma pessoa da família. Tivesse eu entendido 
o alcance de tais presságios, tivesse-os eu lido como versos de um poema 
único escrito pelo Anjo da Morte, e teria talvez salvo muitas vidas. Mas a 
ignorância traiu-me. Talvez que, lendo as minhas palavras ao fio destas 
páginas, sejais vós mais bem-sucedidos. Assim vos seja concedida a 
visão clara.

Sentai-vos pois no sossego de uma sala alindada por uma cercadura 
de plantas ou flores fragrantes. Voltai-vos para oriente, para a amada 
Jerusalém. Desatai com cânticos os nós do espírito. E deixai a luz ténue 
de uma candeia lançar a penumbra sobre as páginas que ides passando.

Bruheem kol demuyay eloha! Abençoados sejam todos os que são 
feitos à imagem e semelhança do Senhor!

Berequias Zarco, Constantinopla 
Sexto de Av, 5290 (1530 da era cristã)
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Capítulo I

No ano de 1494 da era cristã, tinha eu oito anos, li a história dos íbis 
sagrados que tinham ajudado Moisés a atravessar um pântano etíope 
infestado de cobras. Com as tintas e corantes de meu tio Abraão dese-
nhei um animal vermelho e negro com um bico em forma de foice. O meu 
tio pegou no desenho para o observar.

– Olhos de prata? – perguntou.
– Para refletirem Moisés, de que outra cor poderiam ser?
Meu tio beijou a minha fronte.
– De hoje em diante serás meu aprendiz. Eu te ajudarei a transfor-

mar espinhos em rosas e juro proteger-te dos perigos que espreitam o 
caminho. As páginas, que são outras tantas portas, hão de abrir-se ao nosso 
toque.

Como poderia então saber que um dia haveria de o negar tão com-
pletamente?

Imagine-se que alguém se encontra fora do tempo. Que o passado 
e o futuro evoluem à sua volta e o impedem de se situar precisamente. 
Que o seu corpo, o seu recetáculo, ficou tolhido, liberto da História. 
Porque é assim que me sinto. Consigo ver claramente quando e onde o 
mal se desencadeou: quatro dias antes, no vigésimo segundo dia de Nisan, 
na Judiaria Pequena no bairro de Alfama, em Lisboa.

Estava uma manhã resplandecente, como uma pérola opalina do 
colar daquele mês primaveril. Era o ano de 5266 para os cristãos-novos. 
O sexto dia de abril de 1506 para os malditos cristãos de alma e coração.
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Da escuridão do amanhecer desta quarta-feira, escondido nesta cave, 
recordo a alvorada de sexta-feira, os primeiros raios de sol como que 
anunciando as notas iniciais de uma fuga insana.

Escondida atrás de tais notas, disfarçada na memória, encontra-se 
a face que procuro.

O dia do nosso primeiro seder da Páscoa ergueu-se fusco e seco, 
como todas as manhãs ultimamente. Há mais de onze semanas que não 
recebíamos a bênção da chuva. E também hoje não choveria.

A peste, essa, assediava-nos com calafrios os corpos e as almas já 
desde a segunda semana de Heshvan – há mais de onze semanas.

Os médicos feitos à pressa de El-Rei D. Manuel acharam que o gado 
era o ideal para absorver as essências que pairavam no ar, e a que atribuíam 
a epidemia; e assim duas centenas de vacas entontecidas pelo calor foram 
deixadas à solta a vaguear pelas ruas.

O próprio rei já há muito que desertara desta desolação, juntamente 
com a maior parte dos fidalgos. De Abrantes, três semanas antes, tinha 
promulgado um decreto ordenando a construção de dois novos cemi-
térios fora das muralhas da cidade para receber os que todas as sema-
nas eram chamados pelo Senhor.

As almas dos mortos não se sentiam seguramente mais animadas 
com tal gesto. E não se podia levar a mal se os vivos não vissem neste de-
creto senão mais um sinal do vão pragmatismo e da cobardia do rei. Teria 
sido aí que as coisas começaram a mudar? Certamente. O dia a dia come-
çou a revestir-se de uma ponta de cruel e desesperante loucura. Nos últi-
mos três dias, vi um burro caído que o dono cegou com a sua adaga, com 
os olhos a esguichar sangue, e vi uma menina que não tinha mais do que 
cinco anos atirada aos guinchos do telhado de uma casa de quatro andares.

Os pobres, para atenuarem os tormentos da fome, tinham dado em 
comer uma papa de linhaça com água.

Tinha acabado de fazer vinte anos e era um pouco mais devoto do 
que seria desejável, como prova a minha crença de que a nossa cidade 
tinha sido generosamente dotada com o grande significado da Tora. Para 
mim, em tudo havia uma terrível, eterna beleza e horror. Mesmo os pés 
imundos dos mortos recentes que emergiam das serapilheiras onde eram 
transportados nos carros pestilentos dos empestados possuíam uma graça 
triste e reverente. Através deles os nossos pensamentos voltavam-se para 
a mortalidade do Homem e para a nossa aliança com Deus.
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Meu tio Abraão era o único que tranquilamente ignorava os prega-
dores escanzelados que corriam as ruas guinchando que Deus tinha 
abandonado Portugal e que não faltavam mais do que cinco semanas para 
o fim do mundo (que poderia porém ser adiado, concediam, se as nos-
sas dádivas em moedas fossem generosas). O cenho franzido pela irrita-
ção, disse-me: «Não achas que o Senhor me haveria de dar um sinal se 
estivesse para fechar o último portão da Esfera Terrena?»

Frei Carlos, um padre amigo da família, não podia ainda contar-se 
entre esses desgraçados que tinham sucumbido completamente à demên-
cia que se apoderara da cidade. Mas parecia ser apenas uma questão de 
dias. «A seca e a peste… são filhos gémeos do Demónio!», confidenciou-
-me ele num sussurro conspiratório, estávamos nós na arcada da Igreja 
de São Pedro.

Nessa manhã tinha-lhe trazido o meu irmão mais pequeno, Judas, 
para a lição de doutrina cristã. Estávamos os três a apreciar uma procissão 
de velas de flagelados que fustigavam as próprias costas com açoites de 
couro com bolas de cera nas pontas cheias de pedaços de lata e cacos de 
vidro colorido. Seguiam-se os frades dos conventos de Lisboa desfral-
dando estandartes azuis e amarelos bordados com imagens do Nazareno 
crucificado. Atrás, com um ar imponente, os membros dos grémios, as 
roupagens de seda enfunadas, sustentavam andores com imagens de 
santos.

De ambos os lados da rua apinhava-se uma multidão formando duas 
fitas irregulares recortadas contra as poeirentas fachadas brancas do casa-
rio que se estende até à Sé. Gritos a pedir água e misericórdia soavam como 
um coro antifonário. Podiam aí ver-se as muitas e desvairadas gentes da 
nossa cidade: cavaleiros e camponeses, barregãs e freiras, pedintes e escra-
vos pretos, e mesmo marinheiros do Norte de olhos azuis.

Subitamente, bandos de cães vadios desataram a correr, sempre a la-
drar, atrás de mim, Frei Carlos e Judas, dirigindo-se para ocidente, acom-
panhando o espetáculo. O padre semicerrava os olhos e murmurava 
orações agitadamente. Eu aspirava profundamente o gélido perfume de 
ameaça que pairava no ar. «E esta noite», pensei, «estaremos a lançar à 
imprevisível corrente deste mar de loucura o barco proibido da Passagem.» 
Assim era: as nossas comemorações deveriam ter começado exatamente 
há uma semana. Mas a maior parte dos judeus clandestinos, incluindo a 
nossa família, tinha adiado a Páscoa na esperança de navegar a salvo por 
entre as águas corruptas da maledicência dos cristãos-velhos à nossa volta.
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Perto de nós, um lenhador imundo, com o cabelo desgrenhado, de 
repente desatou a gritar com quantas forças tinha: «Para termos a chuva 
dos céus, temos de ter mais sangue! Lisboa tem de se tornar uma Veneza 
de sangue!»

Judas encostava-se às minhas pernas e eu apertei-lhe o ombro. Frei 
Carlos esfregava as mãos na testa abaulada, como para se proteger. Era um 
homem corpulento, atarracado, com uma pele suave e pálida, um nariz 
carnudo, uma rede de veias vermelhas nas duas faces, da muita bebida. 
Poucos o levavam a sério, mas eu considerava-o um bom amigo. Os seus 
olhos desolados poisaram em mim. «Não há nada de que os homens 
mais gostem do que profanar o sagrado, meu filho.»

De súbito invadiu-me um sentimento de tristeza pelo nosso fado. 
O cheiro da pimenta das Índias entontecia-me, e borrifos de sangue 
salpicaram as minhas calças e a cara de Judas. Um dos flagelados, soltando 
guinchos, tinha arrancado restos da pele dos ombros e esparzia especia-
rias sobre si próprio para merecer o aguilhão do amor de Deus. Pareceu-
-me reconhecer nos olhos aterrorizados de meu irmão o olhar de uma 
criança judia prestes a lançar-se na travessia do mar Vermelho. Fui per-
corrido por uma premonição fulgurante, inusual pela sua convicção: 
«Esperámos demasiado, os judeus de Lisboa, para reviver o Êxodo, e o 
faraó apercebeu-se dos nossos planos.»

Quando voltei a mim, Frei Carlos, disfarçando o olhar sob uma franja 
da capa, alertou-me em voz baixa:

– Ouve os lamentos daquele moço flagelado… é como se fossem os 
gemidos dos filhos do Diabo!

Judas fitava-me com uma curiosidade assombrada e expectante. 
Quando as lágrimas assomaram aos seus olhos, peguei nele, limpei-o, 
desfiz-lhe os compactos anéis do cabelo negro como carvão. O meu irmão-
zito passou-me os braços em torno do pescoço e eu respondi a Frei Car-
los:

– Muito obrigado. Consigo e com estes loucos, acho que por hoje 
já recebemos instrução religiosa que chegue.

Passei o capuz do manto de Judas por cima da sua cabeça e conso-
lei-o enquanto ele soluçava e fungava. Depois de o último penitente se ter 
arrastado além da nossa antiga sinagoga, Frei Carlos acompanhou-nos 
através do largo. Na esquina ficava a nossa casa, uma construção baixa 
de estuque branco, com um rodapé azul-escuro a toda a volta. A afini-
dade entre as cores fez-me erguer o olhar para a gaze turquesa do céu 
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da manhã e depois para a espinha do telhado, um horizonte de telhas 
fulvas mosqueadas, interrompido a meio pela chaminé, um cone branco 
escurecido pela fuligem com aberturas de ventilação. No pino desta-
cava-se a silhueta de um trovador de chapa apontando o Oriente, para 
Jerusalém. Um fino véu de fumo da nossa lareira pairava em torno dele 
e desenrolava-se na brisa meridional em direção ao rio.

– Ainda bem que não temos lição hoje – disse Frei Carlos, quando 
abri a cancela de recortes de ferro que dava para a nossa casa e para a 
do meu querido amigo Farid e seu pai. – Tenho de tratar com teu tio de 
umas coisas tristes que tenho andado a adiar.

Entrámos no recinto resguardado do nosso pátio. Rodeado de alvas 
fachadas e muros, pavimentado com lousas cinzentas, ostentava no meio 
um limoeiro circundado de moitas de loendros. Farid estava encostado 
ao alpendre, vestido com um camisão comprido, descalço, passando as 
mãos pelos negros anéis do cabelo, que lhe pendia para os ombros. A mim, 
sempre me parecera ter sido dotado com todos os atributos de um guer-
reiro-poeta dos desertos da Arábia – delgado, musculoso, de agudos 
olhos verdes de falcão, uma pele suave morena e uma inteligência ágil e 
imprevisível. A penugem que sempre lhe cobria o rosto fazia-o parecer 
ensonado mas atraente, e tanto homens como mulheres eram frequente-
mente cativados pela sua beleza escura. Fez-me um aceno de saudação com 
um gesto das mãos vigorosas, habituadas a tecer tapetes. Apesar de ser 
surdo-mudo de nascença, nunca tinha sentido a mínima dificuldade em 
comunicar deste modo comigo; já de pequenos tínhamos inventado uma 
linguagem feita de gestos, talvez por termos nascido apenas com dois 
dias de intervalo e termos crescido juntos.

Ao mesmo tempo que respondia à saudação do meu amigo, con-
duzi Frei Carlos para a porta da cozinha, um arco em ogiva exuberan-
temente decorado com um rebordo de mosaicos com estrelas verdes e 
cor de ferrugem. Numa voz hesitante, o frade murmurou: «Esperemos 
que o assunto fique arrumado.»

Poderá uma casa ter um corpo, uma alma? A nossa parecia derribada 
e fatigada por séculos de chuva e de sol, mas protegendo tenazmente os 
que nela habitavam.

No nosso trabalho de iluministas, tanto eu como meu tio Abraão 
tínhamos frequentemente utilizado a nossa casa como modelo para 
desenhar as casas bíblicas. Para as paredes usávamos um alvaiade leitoso 
e, para dar uma ideia dos tetos baixos e abatidos de avelaneira que rangiam 
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de modo inquietante durante as chuvadas de Av e Tishri, usávamos o rico 
castanho feito de vinagre, limalha de prata e enxofre.

As rachas nos alicerces tinham causado uma inclinação do soalho 
para o lado do quarto de minha mãe, tão reduzido que pouco mais era do que 
um corredor estreito, mas com a vantagem de possuir uma entrada para 
a Rua da Sinagoga, para as suas freguesas da costura. Virado a nascente, 
ficava o quarto de meus tios, acolhedor e cheio de luz. Entre os dois quar-
tos havia a cozinha, onde a nossa vida decorria à volta da enorme mesa de 
carvalho, e o quarto que eu partilhava com Judas e a minha irmãzita Cinfa. 
A nossa loja de fruta, que a julgar pela alvenaria tinha sido acrescentada 
dois séculos atrás, irrompia daqui e projetava-se sobre a Rua da Sinagoga.

Ao entrarmos, Frei Carlos fez uma careta ao sentir o cheiro acre 
das paredes pintadas de fresco. Enquanto ele e o meu irmão se dirigiam 
à cave à procura de meu tio, fui dar uma olhadela à loja da janela inte-
rior do meu quarto. Em baixo, no meio de cestos de figos e tâmaras, uvas 
e passas, laranjas amargas, avelãs e nozes e toda a espécie de frutos exis-
tentes em Portugal, estavam Cinfa e a minha mãe, Mira, a tirar azeitonas 
de barris de madeira com uma concha para as disporem em malgas de 
barro. Inclinei-me para fora da janela e gritei: «Abençoado seja Aquele 
que ilumina as manhãs da nossa Lisboa!»

Cinfa respondeu-me com um breve sorriso. Era uma rapariga desen-
gonçada, estouvada, com uma voz quase aos guinchos que mais parecia 
sair-lhe por entre os dedos metidos na boca, mas que ultimamente se 
tornava graciosa. Tinha a bem dizer doze anos e era como se, à medida 
que os seus lábios se tornavam discretamente mais carnudos, com eles 
despertasse a beleza de uma mulher adulta. A menina que tinha pas-
sado horas a correr atrás dos coelhos e a apanhar rãs tinha cedido o lugar 
a outra mais interessada em devanear em frente da sua tímida gémea 
de olhos de avelã que o espelho lhe apresentava.

Ao ver-me beijar Cinfa, minha mãe lançou-me um olhar seco, desa-
gradado. Era uma mulher pequena, roliça, de olhar baixo e ombros cur-
vados, com as formas dissimuladas como sempre numa larga túnica 
esverdeada e um avental preto. O cabelo castanho-escuro, salpicado de 
ténues mechas acinzentadas na fronte, estava coberto por uma touca de 
renda escura e apanhado num rolo atrás da cabeça, preso com uma fita 
de veludo de Jerusalém que seu irmão mais velho, meu tio Abraão, lhe 
tinha dado anos antes. O seu aspeto severo parecia retirar-lhe a cor às 
faces, que nos últimos tempos se tinham transformado numa expressão 
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de vão desafio a qualquer possibilidade de felicidade; para sempre have-
ria de chorar o marido há muito tempo enterrado e o meu irmão mais 
velho Mardoqueu. Para todos aqueles que tinham conhecido a jovem mãe 
que ela tinha sido, sempre na brincadeira, o seu ar consumido de agora era 
como uma prova de que a vida poupa as suas frechas mais aguçadas 
para as mulheres, que trazem – e choram… – os filhos que se vão.

– Alguma de vós viu o tio? – perguntei.
Cinfa encolheu os ombros. A minha mãe passou a língua pelos lá-

bios fendidos como se enfadada com a minha interrupção e abanou a 
cabeça.

Frei Carlos e Judas vieram ter comigo à cozinha.
– Não há sinais dele – disse o frade.
Sentámo-nos à mesa à espera. Subitamente, vimos aparecer à porta 

do pátio minha tia Ester. Trazia um vestido preto de gola subida que pare-
cia iluminar a sua face trigueira. Os seus expressivos olhos amendoados 
abriram-se horrorizados:

– Que manchas são essas? – perguntou, apontando para as minhas 
calças. – Judas esteve a chorar?! – Cerrou os queixos numa expressão 
de crítica, fitando-me, enquanto ajeitava debaixo do lenço carmesim as 
madeixas dos seus cabelos tingidos de hena. Delgada e alta, de uma beleza 
feita de linhas e sombras cavadas, podia dominar uma sala com um único 
relance lançado do alto do seu elegante nariz.

– Um nadinha de sangue – comecei a explicar. – Os flagelados iam…
Sacudiu as mãos, chupando as faces de um modo que a fazia parecer 

uma dançarina mourisca.
– Não digas nada! Nem quero ouvir! Ó Senhor! Não se podiam ao 

menos lavar? Faz lá como quiseres mas que a tua mãe não veja Judas 
nestes preparos. Nunca mais se calava!

– Vai, vai-te lavar – concordou Frei Carlos, acenando-me para que 
me retirasse. – Já lhe tinha dito que era a primeira coisa que devia ter 
feito quando chegou a casa – acrescentou, dirigindo-se à tia Ester.

Lancei-lhe um olhar furibundo. Ele torceu os lábios num sorriso 
de soslaio e levantou as sobrancelhas, como se fôssemos rivais na dis-
puta da afeição de minha tia. Voltando-se para ela, disse:

– Agora, quanto ao meu problemazito…
Levei Judas comigo para o quarto, tirei-lhe as roupas e despi as mi-

nhas. Limpei-o com a solução de água e vinagre que a minha mãe tanto 
prezava, sentindo o seu corpo brando entre as minhas mãos. Era um 
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miúdo de cinco anos, sólido, já musculoso e dono de uns sedutores olhos 
cinzento-azulados, que parecia destinado a tornar-se um Sansão de pele 
leitosa.

Pouco dado a abluções, disparou para a cozinha mal acabei de o ves-
tir. Quando aí voltei, ao mesmo tempo que acariciava o pião, arrepanhava 
a fímbria do vestido de tia Ester, enquanto ela preparava o seu adorado 
café com leite de amêndoa e mel à moda da sua Pérsia natal.

Lá fora, o surdo estrondear e o ranger dos carros do entulho foram 
repentinamente abafados pela gritaria de uma mulher. Abrindo as por-
tadas para ouvir, avistei uma carruagem vermelha que me era familiar 
desembalada rua abaixo. Como sempre, os cavalos estavam arreados com 
um tecido prateado de franjas azuis. Mas o cocheiro, habitualmente um 
cristão com a cara picada das bexigas, tinha sido substituído por um Golias 
loiro com um chapéu de aba larga de cor de ametista.

– Adivinhem quem aí vem – disse eu.
Tia Ester afastou-me ligeiramente com o cotovelo e espreitou para fora.
– Oh, Senhor! Dona Meneses. Mais trabalho para a Mira – resmo-

neou. – Vê se não ficas aqui especado a olhar para ela – disse-me, aper-
tando-me a mão.

Como resposta, fitei-a trocando os olhos. A carruagem suspendeu a 
carreira e ouviu-se a porta guinchar nos gonzos. Ouviu-se o ruído surdo 
dos passos de Dona Meneses na Rua da Sinagoga em direção à salinha de 
minha mãe. Mal entrou em casa desatou a descrever num falso tom lírico 
a qualidade do tecido que tinha trazido. A sua voz transformou-se num 
murmúrio abafado quando minha mãe fechou a porta do quarto.

Tia Ester inclinou-se para nós, como quem vai confidenciar um 
segredo, e disse:

– Só por milagre é que Mira pode tornar aquele horrível veludo cor 
de pulga em alguma coisa de apresentável! – E, avançando para a lareira, 
trouxe para a mesa o nosso pão de challa, utilizando uma pega de linho.

– Sempre dá para pagarmos o que devemos – disse eu.
– Isso é. E com a seca…
– É o demónio! – exclamou subitamente Frei Carlos numa voz de 

advertência.
– Isso não, Dona Meneses pode não ser afável, mas também não se 

pode dizer que pertença ao Outro Lado – repliquei.
O padre contraiu os olhos e fitou-me. A língua dardejou entre os seus 

lábios espessos e moles:
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– Não falo dela, tolo! É o demónio que está por trás da peste e da 
seca!

– Você saiu-me um bom lunático! – disse-lhe tia Ester em hebreu 
com aquele olhar de desdém capaz de gelar a água do banho. – E veja se 
fala baixo, que não queremos espantá-la!

Os sinos de São Pedro começaram a tocar as terças. Frei Carlos mur-
murou qualquer coisa para si próprio, como cedendo ao apelo da fé, pro-
nunciou uma rápida ação de graças e serviu-se de um pedaço de pão 
quente com os seus dedos roliços. Num tom de desaprovação, prosseguiu 
falando na língua sagrada, de modo que Judas não pudesse compreender:

– Quer dizer, cara Ester, que o demónio não existe?
– O que quero dizer é que se volta a assustar o meu sobrinhito com os 

seus disparates… – e neste ponto tia Ester retirou da lareira o atiçador 
e apontou a ponta incandescente ao nariz carnudo do padre – … hei de 
fazer com que encontre o seu salvador cristão mais cedo do que con-
tava! Vá assustar outro!

– A tua tia sempre teve jeito para ameaças – sussurrou-me Frei Car-
los com um sorriso maldoso. – Lembras-te do dia em que te levaram à 
força para te batizarem na Sé? Lançou-lhes pragas em sete línguas dife-
rentes… Hebreu, persa, árabe, português…

– Lembramos, lembramos – interrompi, erguendo a mão num gesto 
de desaprovação, tentando poupar-nos à evocação. Tarde de mais. Os olhos 
de tia Ester tinham-se tornado distantes e opacos, mergulhados numa 
paisagem interior. A sua mão deslizara sob o lenço carmesim e traçava 
o contorno da cicatriz cruciforme que lhe tinha sido imposta naquela 
amaldiçoada manhã do nosso batismo forçado. Nessa ocasião, mais do 
que em qualquer outra, tinha resistido aos beleguins mandados pelo rei 
para arrastarem os judeus até à Sé. Um dos guardas, querendo dá-la como 
exemplo, atirou-a ao chão e prendeu-lhe as mãos e os pés ao empedra-
do da Rua de São Pedro. Um frade dominicano empunhando um ferro 
incandescente tinha-lhe então gravado uma cruz na fronte, enquanto 
gritava, para que todos pudessem ouvir: «Eu te abençoo com o signo de 
Deus, Nosso Senhor!»

A mim, por meu turno, as crianças cristãs cobriram-me de sangue 
de porco e de serrim durante o caminho da cerimónia do batismo até 
minha casa. Mas não podiam adivinhar a dádiva que me fizeram: esta 
humilhação abrasadora mereceu-me o olhar misericordioso do Senhor 
e tive então a primeira das minhas visões.
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Este acontecimento maravilhoso ocorreu quando Farid me avistou 
no pátio. Rubro de vergonha, fugi dele. Assim que atingi a porta da cozi-
nha, porém, o pressentimento de que um par de olhos me observava 
obrigou-me a parar. Quando me voltei, avistei uma luz branca no céu, 
ao longe, por cima do castelo mourisco. À medida que se aproximava, 
brotavam-lhe asas e vi então que aquela luminescência era um ovo etéreo. 
Uma garça resplandecente cor de rubi e negra e branca tomou forma e, 
ao voar sobre a Judiaria Pequena, o vento causado pelo bater das suas asas 
soprava impetuoso em torno a mim. Quando me olhei, o sangue e o 
serrim tinham desaparecido.

Meu tio disse-me que Deus me mostrara a minha pureza intocada e 
me revelara que o labéu cristão não passava de uma ilusão. Eu respondi:

– Não era Deus, era só uma ave.
– Não, Berequias – respondeu. – Deus aparece a cada um de nós sob 

a forma com que nós melhor O podemos apreender. Para ti, nesse mo-
mento, era uma garça. Para outro, pode surgir-lhe como uma flor ou 
mesmo uma brisa.

E tinha razão. Nos momentos de maior desalento, o Senhor sempre 
me apareceu na forma de uma ave, talvez por me ser mais fácil ver a 
beleza da criação nessas criaturas dotadas da capacidade de voar.

Recordando a sabedoria de outras palavras de meu tio, disse então 
a tia Ester:

– O demónio não passa de uma metáfora. É um modo de falar da 
religião. As palavras não podem ter sempre um significado corrente.

– Valha-me Deus, é ainda muito cedo para filosofias cabalísticas! – 
respondeu.

O tom áspero de tia Ester levou Judas a subir para o banco para junto 
de mim. Tinha os lábios cerrados naquela fenda de silêncio forçado 
que os brados e as palmadas de minha mãe lhe tinham ensinado. Ulti-
mamente, tinha aprendido tudo o que pudesse evitar-lhe vir a ser o último, 
o mais pesado fardo para ela – atravessava na ponta dos pés, sem cor-
rer, a sua infância.

O alçapão da cave, num dos cantos da cozinha, abriu-se subita-
mente. Meu tio Abraão, o meu mestre espiritual, surgiu ao topo das 
escadas, a fronte banhada em suor e o cabelo despenteado apontando 
para cem diferentes direções, como se tivesse atravessado alguma tem-
pestade espiritual. Parecia um pequeno tentilhão, de movimentos rápi-
dos, com o seu rosto pontiagudo dividido ao meio por um nariz comprido 

UCLISB_20131083_F01_22_3P.indd   42 7/23/13   2:10 PM



43

e anguloso que lhe dava um ar que divertia os estranhos, mas que aque-
les que o conheciam associavam à sua inteligência penetrante. A sua 
suave pele morena, cor de canela, parecia fazer sobressair o tufo rebelde 
de cabelos prateados e as suas sobrancelhas espessas. Uma barba grisalha 
adoçava-lhe as faces, que ao se afundarem um pouco acrescentavam ao 
seu rosto a sombra da sageza da idade. Os seus olhos, particularmente 
depois das orações, luziam com aquela secreta luz verde, o subtil misté-
rio que o marcava imediatamente como sendo um mestre cabalista.

– Quem temos por cá? – interrogou-se, semicerrando os olhos. 
– Ah, é o nosso amigo frade!

– Mas de onde virá ele? – interrogou-se Frei Carlos, que nunca se 
habituara a ver meu tio aparecer saído do nada. – Ainda há momentos 
andámos a ver na cave. Às vezes chego a pensar que é um lez.

– O que é um lez? – perguntou Judas.
– Um espírito que volta à terra para pregar partidas, um espírito brin-

calhão – respondi.
Meu tio fez um sorriso divertido e abanou a mão direita para mos-

trar que tinha cinco dedos – as lendas judaicas diziam que os lezim só 
tinham quatro dedos.

– Os meus movimentos acompanham os mistérios da vida – disse 
ele com um gesto displicente. Erguendo as sobrancelhas, fez um aceno 
inquisitivo em direção às vozes abafadas que nos chegavam das traseiras.

– Dona Meneses – expliquei. – Trouxe tecido para outro vestido. 
Desta vez púrpura.

Bebeu o café e, depois de uma breve bênção, devorou um ovo cozido. 
Shaharit, as orações da manhã, já haviam passado, mas voltou a dar-me 
os bons-dias com um beijo nos lábios. Pondo Judas no colo, perseguia-o 
com beijos repenicados e rosnadelas de brincadeira. Habitualmente 
discreto, ao chegar o tempo da Páscoa meu tio parecia aturdido de afeição.

– Vim cá só para dizer que decidi não vender a safira – disse Frei 
Carlos com um suspiro que parecia um pedido de desculpa.

Os lábios de meu tio franziram-se na expressão que o fazia parecer 
ameaçador.

– Acho que devia reconsiderar – disse ele.
– Agora compra pedras preciosas? – perguntei. Fitei minha tia 

esperando vê-la protestar. Mas ela estava ocupada, com os olhos postos 
no «Livro de Salmos» que recentemente tinha copiado para um fidalgo 
cristão-velho, relendo-o atentamente. – Se tivéssemos dinheiro para isso, 
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podíamos fechar a loja e deixar este deserto por umas semanas – acres-
centei, voltando-me para meu tio.

– Uma safira talhada no tempo do Rabi Salomão Ben Gabirol – 
respondeu, dirigindo-me um olhar desafiador e exprimindo-se em hebreu, 
mas dizendo em português a palavra safira.

Salomão Ben Gabirol era um grande poeta judeu do século xi, de 
Málaga.

– Acho que não estou a ver que caminho seguem os seus pensamen-
tos – disse eu.

– Ptah etatsmahah hefee shetiftah delet. Bate em ti como se batesses 
a uma porta – retorquiu meu tio.

Era um modo condescendente de me dizer para ficar calado e pro-
curar dentro de mim uma resposta.

– Ainda é cedo para os seus conselhos místicos – repliquei.
Como resposta, limitou-se a deitar água na minha tigela.
– Bebe que já não te zangas. Os fluidos limpam a bílis branca do teu 

sistema.
– Mais líquido e ainda me afogo – respondi.
– Hás de afogar-te, mas é só quando desapareceres no oceano de 

Deus – disse, levando aos lábios um dedo a pedir silêncio. Depois, vol-
tando-se para Frei Carlos, acrescentou num tom mais grave: – A safira 
pode perder-se, não sei se sabe.

– A responsabilidade é minha.
O meu mestre levantou Judas do colo e sentou-o numa almofada persa.
– Senta-te agora aí – disse. E continuou, para Frei Carlos: – Perder-

-se para sempre, queria eu dizer. A sua posição põe-no em risco.
Ouvindo-o, compreendi que não era de pedras preciosas que se estava 

a falar. «Safira» era um nome de código para Sefer, livro, em hebraico. 
Estava sem dúvida a tentar comprar uma obra de Rabi Salomão Gabi-
rol para a fazer sair clandestinamente de Portugal. Mas porque have-
riam de falar em código dentro de nossa casa, onde estávamos a salvo dos 
olhos e ouvidos dos cristãos-velhos?

Frei Carlos acenou com um gesto de desculpa e levantou-se para se 
despedir.

– Só um aviso: vou continuar a tentar convencê-lo – disse o meu 
mestre com uma firme determinação na voz.

O padre persignou-se com a mão tremente. No intuito de aplacar 
meu tio, num tosco esforço para fazer uma graça, replicou:
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– Os seus bruxedos cabalísticos não me assustam…
O meu mestre pôs-se em pé num salto, fitando Frei Carlos. Todos 

os movimentos na sala pareciam suspensos da sua cólera.
– Nunca pratiquei magia! – disse, recorrendo ao termo hebraico 

kabbalah ma’asit, a cabala prática, para designar estas práticas proibidas. 
– E o meu amigo bem o deve saber.

Referia-se a uma ocasião em que Frei Carlos lhe tinha pedido um 
amuleto para matar um caluniador que andava a espalhar boatos sobre 
a fidelidade do padre à fé de Moisés. Meu tio tinha recusado, como é 
evidente, mas tinha recorrido pessoalmente ao Rabi Abraão Zacuto, o 
astrónomo do rei, para ver se não seria possível calar o celerado.

Meu tio avançou para a lareira e ficou a observar as unhas contra o 
lume. O anel de topázio com o sinete em forma de íbis, símbolo do 
divino escriba, faiscou com um brilho interior.

– Quando Adão e Eva nasceram no Éden tinham o corpo, dos pés 
à cabeça, protegido por uma carapaça, como uma armadura – disse ele. 
– Agora, as unhas são tudo o que nos resta dessa proteção original. 
Uma ponta insignificante, não acha? De pouco vale contra as armas da 
Igreja – acrescentou, voltando-se para Frei Carlos.

O padre encolheu os ombros, sacudindo a insinuação, e baixou os 
olhos.

– De nada lhe servirão se eles vêm a saber da safira.
– Preciso dela – disse Frei Carlos, com uma nota de tristeza na voz. 

– Estou certo de que me compreende. É a última… – As palavras foram-
-se diluindo. Levantando-se, acrescentou secamente: – Tenho de me ir 
preparar para a missa.

– Ah, bastardo! – gritou-lhe meu tio. – A ficar com uma safira que 
há de fazer falta a nossos filhos!

Quando voltou a muralha das suas costas a Frei Carlos, o padre bai-
xou a cabeça como que a pedir o perdão dos restantes e saiu.

– Também podia ser mais compreensivo – disse a meu tio. Ele repe-
liu a censura e então acrescentei: – Porque estavam a falar em código? 
Não era possível que Dona Meneses nos ouvisse lá atrás. Além do mais, 
ela deve saber muito bem que continuamos a praticar o judaísmo. Se 
isso a incomodasse, há muito que nos tinha denunciado às autoridades.

– O frade não confia em ninguém. «Até os mortos usam máscara», 
diz ele. E, pelo meu lado, quanto mais aprendo, mais acho que ele tem 
razão. – Coçou a cabeça e franziu o sobrolho. – Vou apresentar os meus 
cumprimentos a Dona Meneses.
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Lançou-me um olhar imperativo e saiu.
– As pessoas esquecem muito depressa – suspirou tia Ester.
– Que quer dizer com isso?
Aspergiu o pescoço com água de rosas, atando-lhe depois em torno 

um lenço de linho.
– A peste. Desaparece por uns anos e as pessoas já imaginam que é 

qualquer nova maldição do Demónio. – Passou a mão tremente pela 
fronte e pareceu meditar nas suas palavras. – Talvez seja uma bênção o 
podermos esquecer. Imagina se…

– Eu não esqueço! Nem uma palavra, nem um gesto, nem uma única 
ferida!

O rosto de tia Ester contraiu-se; sabia que me referia a meu pai e a 
meu irmão mais velho, Mardoqueu. No inverno de 5263, pouco mais 
do que três anos antes, a faca da peste tinha-lhes arrancado a pele, dei-
xando-os expostos aos ventos húmidos de Kislev. Meu pai, agonizando 
cheio de feridas e pústulas abertas, tiritava de morte no sexto dia de 
Hanukkah. Passado um mês, o esqueleto vivo que tinha sido Mardo-
queu morria-me nos braços.

Ficámos em silêncio, minha tia e eu. Instantes depois, Dona Meneses 
deixava a nossa casa com o habitual cesto de fruta que sempre levava 
destas visitas.

– Vou ver se Cinfa precisa de ajuda na loja – disse tia Ester, e saiu 
da sala no seu passo rígido, ligeiramente inclinada para diante. Fiquei a 
observar Judas que brincava na entrada com o pião até que meu tio se 
voltou para mim e me disse:

– Preciso da tua ajuda na cave.
Passando o alçapão, descemos os cinco degraus de pedra grosseira, 

um por cada livro da Tora, até um pequeno patamar com uma menora 
de mosaicos verdes e amarelos no meio. Depois de outra passagem, des-
cemos ainda doze pequenos degraus de alvenaria, um por cada livro dos 
profetas. Desde o encerramento forçado da nossa sinagoga no ano cris-
tão de 1497, tínhamos aqui o nosso templo. Ao descermos, tirei de uma 
prateleira um kipá azul e pu-lo na cabeça. Meu tio puxou dos ombros o seu 
xaile ritual e cobriu a cabeça com ele, formando um capuz. Juntos entoá-
mos um cântico: «Pela Tua infinita misericórdia, entrarei em Tua casa.»

Era uma cave baixa, com um pavimento de cinco passos de largo e 
o dobro de comprido, revestido com as mesmas toscas lajes de xisto da 
entrada. Poderia testemunhar pelo menos mil anos de cânticos, e no ar 
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gélido e bafiento, hermeticamente contido naquelas paredes onde mal 
se vislumbravam os azulejos com formas entrelaçadas em azul e amarelo, 
parecia pairar o perfume de memórias antigas. No topo da parede a norte, 
à altura do pavimento da entrada, uns postigos em ilhó deixavam entrar 
uma luz suave e pálida. Ao fundo das escadas, que ladeavam a parede a 
oriente, ficava o círculo do nosso tapete de orações. Em torno dispu-
nham-se sete tufos de plantas verdejantes em vasos de barro, um por 
cada dia da Criação. Três eram de murta, três de alfazema e o restante, 
simbolizando o Shabat, era uma mistura dessas duas plantas. A metade 
da sala além do tapete, virada a poente, era o reino dos nossos trabalhos 
terrenos, onde tia Ester copiava manuscritos e eu e meu tio os decoráva-
mos com iluminuras. As nossas três escrivaninhas de castanho finamente 
polido ficavam face à parede a norte, a reduzida distância umas das outras, 
de modo que podíamos ver o trabalho uns dos outros. Cada um de nós 
dispunha de uma cadeira de espaldar alto. No lado oposto, face à parede 
a sul, viam-se dois lavatórios de granito cavados no solo. No meio ficava 
o tosco armário de carvalho onde guardávamos o material – tinha uns pés 
em forma de patas de leão e oito fiadas de dez gavetas, baixas e compridas, 
como as caixas de tipos das oficinas de impressor. A última fiada, em baixo, 
tinha só duas gavetas, onde guardávamos as folhas de ouro e o lápis-lazúli.

O que de mais estranho havia na sala era, sem dúvida, o espelho 
redondo como uma bandeja, colocado na parede por cima da escrivani-
nha do meio, onde se sentava meu tio. O espelho, com uma moldura de 
castanho, possuía uma superfície de prata, côncava, o que tornava acha-
tadas e distorcidas as imagens que refletia. Costumávamos mirá-lo vezes 
sem conta ao iniciarmos as nossas meditações como um meio de liber-
tarmos o espírito da vista habitual, especialmente da imagem familiar 
do corpo. Este espelho tinha-se tornado de certo modo famoso nas ime-
diações por se dizer que no dia 6 de junho de 1391 da era cristã tinha 
ressumado sangue pela morte de dezenas de milhares de judeus nas per-
seguições que então assolavam a Ibéria. A verdade é que o bisavô Abraão 
sustentava que o espelho vertia uma ínfima lágrima de sangue, invisível 
ao olhar, sempre que um único judeu morria. Acreditava que o sangue 
se tinha tornado visível na época das perseguições contra os judeus por 
então terem matado tantos dos nossos. Foi assim que desde então pas-
saram a chamar-lhe «o espelho que sangra».

Todos esperávamos que nunca mais tivesse ocasião de nos revelar 
os seus poderes.
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– Precisava que mijasses – disse meu tio, encaminhando-me para 
os lavatórios no chão.

– Agora? – perguntei.
– Aqui – disse, pegando numa infusa que estava à beira da bacia. 

– É primavera. Preciso do mijo de alguém virgem.
Todos os anos, exatamente antes da Páscoa, meu mestre fabricava 

novos corantes e tintas para as nossas iluminuras. O ácido da urina, ao 
atacar certos elementos, criava cores diferentes, em especial um rosa finís-
simo, quando se misturava com pau-brasil, alúmen e alvaiade, e um car-
mim brilhante se combinado com cinzas de videira e cal viva.

– Há muito que deixei de ser virgem – disse eu, enquanto a imagem 
de Helena se tornava presente tal como a vira nas colinas que dominam 
o grande convento em construção a ocidente de Lisboa. Tinha esperado 
tão longamente pela sua decisão! Até quase pensar que o amor e a vida 
seriam para mim diferentes do que eram para os demais. E de um mo-
mento para o outro, quando tudo parecia perdido e o barco que a deveria 
levar para Corfu estava já ancorado em Lisboa, os braços dela abriram-
-se para mim como os portões da graça de Deus.

– Alguma barregã na Estalagem da Flor da Rapariga? – perguntou 
meu tio, despertando-me do meu devaneio. Vezes sem conta tinha-me 
recomendado uma casa de má nota fora das muralhas da cidade.

Assim que respondi «Helena», levantou as sobrancelhas numa expres-
são maliciosa:

– Seja como for, és o que posso arranjar de mais parecido com 
alguém virgem, sem ter de revelar que continuamos a fazer iluminuras de 
livros hebraicos. Judas é ainda pequeno, eu demasiado velho, e a urina das 
mulheres é forte de mais, especialmente a de tua tia. Usei-a há muitos 
anos quando nos casámos: ficou tudo preto como a alma de Asmodeu.

Trocámos um sorriso de troça.
– Agora percebo porque esteve a encher-me de líquidos – disse eu.
Enquanto as minhas águas jorravam quentes e espumosas nos jar-

ros, meu tio dirigiu-se para as escrivaninhas no passo bamboleante que 
costumava adotar nas sinagogas e começou a espanejá-las.

Depois de ter urinado em seis dos jarros de barro e de os ter tapado 
cuidadosamente, coloquei-os nos lavatórios. Meu tio lavou as mãos e 
sacudiu-as para o tufo de murta e alfazema do Shabat.

– Diego está atrasado. Não percebo – disse, com um ar espantado.
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Diego, o impressor, era um amigo da família que meu tio andava a 
introduzir no círculo de iniciados, o seu grupo de místicos que se reuniam 
secretamente para discutir a Cabala. Apesar de ser um homem robusto, de 
barbas grisalhas e uns olhos castanhos dominadores como de um patriarca, 
as fogueiras da Inquisição de Sevilha tinham-lhe reduzido o coração a 
cinzas quatro anos antes, levando-lhe a mulher e a filha; e ele próprio só 
a muito custo conseguira escapar. Tanto eu como meu tio procurávamos 
por todos os meios animá-lo e nesse mesmo dia tínhamo-lo convencido 
a ir dar um passeio até à mata de Sintra, de maneira a podermos ainda 
desenhar os grandes grous brancos antes de eles migrarem para o Norte.

– Talvez se tenha demorado em casa da família da senhora Belmira – 
disse eu. Era uma vizinha e amiga de Diego que dois meses antes tinha 
sido espancada até à morte em Xabregas, na parte oriental da cidade. 
Ultimamente, Diego costumava passar bastante tempo com os seus fami-
liares. Meu tio encolheu os ombros e pôs as mãos em concha no meu 
nariz.

– É para te refrescar – disse, enquanto eu aspirava o odor da murta 
nos seus dedos. – Se daqui a pouco não tiver chegado, vamos a casa dele 
ver o que se passa. Ah, e quando sairmos tenho de passar na Rua Nova 
dos Mercadores. Prometi a Ester ir entregar o «Livro de Salmos» que 
ela terminou.

– Dou-lhe só o tempo de eu e Diego bebermos um copo de vinho na 
Taverna do Sótão!

Eram umas águas-furtadas prestes a desabar, mas onde serviam 
vinho casher às escondidas. Os lábios de meu tio desenharam uma vaga 
mas divertida repreensão.

– Olha, agora também me quer dar ordens! – observou.
Como única resposta compus a expressão de enfado com que irri-

tava meu pai quando ele se punha a falar-me das aulas de Talmud.
– Está bem, só meia hora – concordou meu tio. Inclinou-se de modo 

a poder passar as mãos em bênção sobre mim. Seguidamente, enquanto 
eu tirava corantes e tintas do armário, retirou o ferrolho da geniza, o 
local onde tradicionalmente se guardavam os livros antigos nas sinago-
gas. A nossa era um poço, aí de três pés de largura por quatro de com-
primento, aberto no pavimento na orla do tapete de orações. O conteúdo 
estava sempre a mudar: os livros levados para fora de Portugal depressa 
eram substituídos por outros descobertos por meu mestre e que ele 
logo comprava ou pedia.
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Meu tio entrou na geniza para trazer o nosso trabalho. Quando 
voltou a subir, já eu estava a arranjar os meus pincéis e as cores. Colocan-
do cuidadosamente o meu manuscrito no tampo ligeiramente inclinado 
da minha escrivaninha, passou-me a mão à roda da nuca enquanto me 
contava uma parábola que era também uma sugestão sobre o modo de 
colorir a minha mais recente iluminura, um dos contos das famosas «Fá-
bulas da Raposa». Quando tentei começar a interpretar as suas palavras, 
os seus lábios desataram a tremer e senti na pele a sua mão gelada.

– Que foi, meu tio? – perguntei.
Esfregou os olhos com ambas as mãos, como uma criança, respi-

rou profundamente como que a tomar fôlego:
– Estás tão crescido – disse suavemente. – Já meu igual em tantas 

coisas. Se bem que noutras… – Abanou a cabeça, sorrindo melancolica-
mente. – Há tantas coisas que queria dizer-te… Beri, Deus poderá em 
breve pedir-nos que sigamos rumos diferentes. – Enfiou a mão na algi-
beira e sacou um rolo de pergaminho. – Peço-te que aceites este pequeno 
presente – disse, estendendo-mo.

O rolo desenrolou-se numa fita de pergaminho onde estavam gra-
vados em hebraico ambos os nossos nomes em finas letras douradas.

– Foi Ester quem mo fez – continuou. Segurou-me pela nuca e, 
numa voz ansiosa, acrescentou: – Se alguma vez precisares de mim, onde 
quer que estejas, por mais longe que seja e por mais desesperadas que 
sejam as circunstâncias, envia-me esta fita que eu vou ter onde estiveres. 
– Pôs a outra mão na minha cabeça, fixando-me nos olhos com insistên-
cia. – E se, por qualquer razão, não me encontrares ao teu alcance na terra, 
segura-o nas mãos e reza que eu hei de fazer tudo para te aparecer.

Sentia-me tão tocado com tal mercê, com a generosidade de meu 
mestre, que a minha garganta parecia queimar como que em ânsias de-
sesperadas. As lágrimas embaciavam-me a sala. Tive de engolir por di-
versas vezes antes de poder sussurrar:

– Mas nunca havemos de nos separar. Hei de sempre…
– Mais tarde ou mais cedo, os mais novos têm de se separar dos mais 

velhos – disse meu tio. – Hás de seguir o teu caminho e hás de depois 
voltar. Mas não há de haver nenhum demónio capaz de me travar se esti-
veres em perigo! – Retirou a mão da minha cabeça e acariciou-me no 
rosto. – Agora vá, temos de trabalhar.

– Mas não há nada que eu possa…?
Estendeu a mão e apontou para o meu manuscrito:
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– Ai do mestre de Cabala que responda a todas as perguntas do 
seu aprendiz! Toca a trabalhar!

Momentos depois, quando avivava as patas de um cãozito na minha 
iluminura com pequenos toques de tinta negra, um berro como vidro a 
partir-se cortou o ar.

– Corre! – gritou meu mestre.
Subi a escadas de um pulo. A cozinha estava vazia. De fora, vozes alte-

radas ressoavam contra os muros. Saltei do meu quarto para a loja, pre-
cipitei-me para a Rua da Sinagoga. Enquanto guardava o meu kipá, avistei 
tia Ester ajoelhada junto ao nosso amigo Diego, que gemia. De um corte 
no seu queixo barbudo o sangue corria para as mãos de minha tia.
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