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PRÓLOGO

1

Há um ponto de interrogação que quase se perde no mar de nomes
de uma antiga sinagoga em Praga. Os visitantes mandam calar as
crianças ao atravessarem cada uma das câmaras do Memorial de
Pinkas. É difícil não nos sentirmos esmagados pelo aparato estonteante de letras negras e encarnadas. Evocam 77 297 indivíduos. Cada
um deles era residente dos setores checos da Boémia e da Morávia
durante a guerra. Foram todos vítimas dos nazis.
Junto de cada nome está gravada a data de nascimento; e a seguir
a cada data de nascimento figura devidamente a data da morte.
Uma entrada mostra o nome do meu pai, Hanus Stanislav
Neumann, nascido no dia 9 de fevereiro de 1921, e essa é diferente:
distinguindo-se das outras que estão na mesma parede, não tem
data de morte.
No seu lugar, meticulosamente grafado, há um ponto de interrogação incongruente e carregado.
Visitei o memorial em 1997 como turista, sem ter conhecimento
de qualquer ligação com a sinagoga. Ao esquadrinhar a faixa superior
da parede à minha direita enquanto descia as escadas para a primeira
câmara, fiquei espantada ao ver o nome do meu pai. Nessa altura
ele estava bem vivo, a residir e a trabalhar em Caracas. Não obstante,
ali estava o vigoroso ponto de interrogação, simultaneamente chocante e estranhamente apropriado.
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O nome do meu pai com o ponto de interrogação, na décima linha,
exposto na Sinagoga de Pinkas, em Praga.

Foi essa a primeira vez que vi a interrogação desenhada na
parede, mas as perguntas relativas ao meu pai já tinham surgido
muito antes. A minha busca por respostas teve início quando eu era
apenas uma menina, a viver do outro lado de um oceano e de um
mar, num mundo muito diferente.
As perguntas surgiram com uma fotografia. Uma fotografia que
estava escondida, mas que depois foi encontrada. Uma lembrança
deixada acidental ou propositadamente para trás, talvez de forma
subconsciente, que suscitou a dúvida. Uma imagem que destoava
da realidade, do meu ponto de vista, obrigando o presente a ser
visto por uma ótica diferente. Levantava questões. Exigia respostas
do passado.
As minhas memórias de infância ecoam os cantos de corrupiões,
grilos e rãs. As minhas reminiscências vêm embaladas por brisas
suaves: balançam ao ritmo de altas palmeiras e são iluminadas pelos
vermelhos e laranjas das aves do paraíso. No entanto, com todo o seu
calor, cor e caos, são pontuadas pelos discos, rodas, pernos e molas
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de metal cintilante de relógios mecânicos, com movimentos maravilhosamente intrincados e complexos. Entre esculturas enormes,
a minha mãe recita versos de Rubén Darío e Andrés Eloy Blanco,
e o meu pai dança enquanto canta o Yellow Submarine. Na maior
parte das minhas memórias mais antigas, há pessoas a deslocarem-se pelas salas abertas, os terraços e os jardins — políticos, diplomatas, industriais, escritores, realizadores de cinema, bailarinos
—, a gesticularem, a tagarelarem e a rirem-se, sentados ou de pé,
a rodearem invariavelmente os meus pais. Há o ruído do sucesso,
a garrulice da felicidade, mas, em algumas recordações, o rebuliço
esmaece e há apenas silêncio quanto baste para que se ouçam os
relógios tiquetaquear, estalejar, zunir e retinir.
A imagem de um relógio em particular ficou impregnada na minha memória. É um relógio de bolso redondo, em prata, polido na
perfeição, deitado com o mostrador para baixo e a tampa removida,
expondo as suas entranhas douradas.
É um objeto singular: diferente dos outros da coleção do meu
pai. O relógio tem quatro invólucros. Apresenta-se com um revestimento de prata que perde facilmente o lustro. Quase todos os
outros são dourados e muito ornamentados com pedras preciosas.
É grande e pesado, e o primeiro invólucro é rudimentar, com um
cordão vermelho escuro preso a uma cavilha. É decorado por um motivo espesso em relevo que seria talvez mais familiar se estivesse
talhado em madeira.
Pressionando um botão lateral, o primeiro invólucro abre-se para
revelar uma face muito mais delicada de prata, rodeada por carapaça de tartaruga e parafusos prateados. Vê-se então o mostrador,
os ponteiros dourados encurvados e a face de prata clara e escurecida
onde se dispõem em círculo os símbolos dos números; as letras ao
centro indicam o nome do fabricante.
No interior deste segundo invólucro encontra-se um pedaço
de papel envelhecido cortado para se ajustar perfeitamente à tampa
traseira. Numa bela caligrafia a negro, lê-se: «Thomas Stivers,
Londres, Inglaterra. Fabricado em 1732 na Old Watch Street Shop
para a Export Trade India».

19

ARIANA NEUMANN

Dentro há outro invólucro mais pequeno de prata lisa polida.
E, no interior desta terceira concha simples de metal, aninha-se
mais um invólucro de prata polida que aloja o próprio mecanismo.
Os olhos são atraídos para a beleza dos ponteiros e do mostrador,
e, sem os envolventes, o relógio parece agora bastante pequeno e
delicado, frágil até. Quando se abre o vidro e se observa o objeto
com mais atenção, veem-se lá dentro mais articulações, e, se se
inspecionar meticulosamente o mostrador, no ponto das 6 horas há
uma alavanca minúscula, quase invisível. Se se deslocar ligeiramente
essa alavanca — tendo o cuidado de não danificar o esmalte — na
direção do centro, a traseira deste invólucro abre-se com um estalido,
expondo um movimento esplendoroso de rodas ornamentadas e filigrana entretecida que se assemelha a flores e a plumagens de prata
e ouro.
A maioria das pessoas nunca olha para o movimento. Raramente
abre o mecanismo para compreender o que há por trás desta meticulosa cronometria. Para a maioria, contemplar o mostrador e saber
que o relógio trabalha dentro de um belo invólucro já é prodígio que
chegue. Contudo, quando se observa este sedutor mecanismo,
descobre-se que não está a funcionar: o fino fio de prata que forma
a mola está partido e o relógio não pode medir o tempo.
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Quando as minhas recordações se afastam do relógio, o meu
pai está encurvado, com as costas aconchegadas numa cadeira branca.
Tem posto um visor em plástico preto com duas lentes retangulares
de aumento à frente dos olhos. A sua espessa cabeleira branca está
emaranhada em torno da faixa ajustável. Alheado do mundo exterior,
nem dá por mim quando enfio a cabeça pela fresta da porta e fico
a observá-lo. Está sentado a uma mesa de madeira construída para
aquele fim, com os dedos finos a segurarem uma pinça pontiaguda.
Está a tentar extrair um fino fio prateado de uma parte do relógio que
me parece uma bobina em ouro. Mexe-se muito suavemente, com
precisão total e uma paciência insondável. Se os seus dedos não se
movessem sobre o relógio, apenas um milímetro para aqui e para ali,
a quietude dele faria parecer que o tempo parara.
Está a tentar consertar o mecanismo. Precisa que os seus relógios sejam exatos ao segundo. Parece mais uma necessidade do que
um desejo. Guarda a maior parte dos relógios no quarto: alguns
em suportes numa vitrina estilo Luís XV, outros cuidadosamente
arrumados nas gavetas de uma arca do século xix em madeira de
tulipeiro que foram especialmente revestidas com um veludo espesso
vermelho-escuro. Ele abre e verifica alguns pelo menos uma vez por
semana, passando em revista os mecanismos de acerto, as molas
espirais, as alavancas e as campainhas. Se precisam de ser regulados,
levá-los-á para a sua oficina, aquela comprida divisão sem janelas
da minha memória, ao fundo de um longo corredor junto à cozinha.
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O quarto que é estreito e se parece com a carruagem de um comboio. O quarto que permanece infalivelmente trancado, a chave guardada no bolso do meu pai, presa a uma corrente dourada que tem
a outra extremidade segura numa presilha das calças. Ali, ele senta-se à
mesa sobre a qual estão dispostas as suas ferramentas minúsculas.
Colocará um dos visores de ampliação que estão suspensos em escápulas na parede. Consoante o relógio, empurrará uma alavanca ou
forçará a abertura do invólucro e observará o movimento. A primeira
coisa que fará será verificar que o escapo e a engrenagem estão a funcionar. A engrenagem deve estar em movimento constante: é algo
crucial para fornecer energia para que o mecanismo trabalhe durante
muitas horas. Geralmente, as engrenagens são compostas por até
quatro rodas, havendo uma para as horas, outras para os minutos e
para os segundos, e uma quarta ligada ao escapo. Este último é composto por linguetas minúsculas, uma alavanca e mais duas rodas,
uma de escape e outra de balanço. Faz com que a quantidade precisa
de energia da engrenagem seja empregada a intervalos exatos, o suficiente para possibilitar o movimento correto dos ponteiros. Produz o
tiquetaque e garante a precisão. Tanto a engrenagem como o escapo
são componentes cruciais. Têm de trabalhar impecavelmente em
uníssono, ou a cadência não se manterá. As gavetas da oficina estão
repletas de candeeiros, lupas e ferramentas. Ele tem 297 relógios de
bolso. Por vezes, se dá por mim ali perto, chama-me para junto dele
e dá corda ao relógio que eu adoro. Não o que está a tentar reparar,
mas o que tem extras, o que funciona na perfeição, que toca uma
melodia em carrilhão e tem dois anjos com braços que se movem
a percutir um sino com martelinhos dourados.
O meu pai acorda todas as manhãs pelas seis e meia. E em cada
manhã, independentemente do tempo que dormiu, veste um roupão
de algodão azul-marinho e segue para o seu escritório, onde foi
colocada uma bandeja sobre uma mesinha. A cada dia da semana,
pelas 6h35 da manhã, com as folhas verde-escuras e espinhosas
das bromeliáceas a penetrarem entre as barras de ferro fundido da
janela, ele senta-se à beira do sofá-cama para comer meia toranja e ler
o jornal. Deita um terço de uma saqueta de adoçante numa pequena
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chávena de café forte e bebe-o de um só gole. Toma um duche, abre
o armário com portas espelhadas, escolhe um das suas dezenas de
fatos, compõe a gravata, pega num lenço de bolso perfeitamente
engomado, opta por um relógio de pulso e às 7 horas em ponto está
a caminho do escritório.
No final do dia, a viagem de carro para regressar do escritório a
casa demora-lhe entre 9 e 13 minutos, consoante o dia da semana.
Fixa a partida em conformidade e chega a casa às 6h30 da tarde
em ponto todos os dias. Se não for sair, deixa a pasta no escritório,
prepara um Campari com gasosa, que agita com uma comprida
colher de prata espiralada, e senta-se numa poltrona na varanda.
Todas as noites que o meu pai fica em casa, a colher espiralada deixa
uma marca rosada no guardanapo de linho branco imaculado no
armário das bebidas. O jantar tem lugar às 7h30 da noite em ponto.
Se a colher do Campari estiver incólume quando passo pela
biblioteca depois do meu treino de piano, sei que os meus pais se
estão a vestir para sair. Corro então para o quarto da minha mãe e
observo-a a maquilhar-se em frente ao espelho giratório iluminado.
Sento-me no chão e converso sobre o meu dia enquanto ela aplica
cuidadosamente os cosméticos, enfia um vestido e escolhe as joias.
O meu pai costuma entrar com um laço preto irrepreensível ou um
fato escuro sem mácula e diz com impaciência que se vão atrasar.
Dão-me um beijo de boas-noites e percorrem o longo corredor, o meu
pai aprumado e alto no seu fato, e a minha mãe deslumbrante no seu
vestido esvoaçante, com o cabelo matizado de um castanho fogoso
a ondular, enquanto desaparecem de vista.

2

Ao contrário da maioria das casas do nosso bairro, a nossa não tinha
nome. Havia, no entanto, um letreiro nos portões verdes de metal com duas palavras impressas a cobreado: «Perros Furibundos».
Não há uma palavra exata em inglês para «furibundo». Em tradução rudimentar, o letreiro significa «cães freneticamente furiosos».
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Para os nossos visitantes, a casa era conhecida como Casa dos Cães
Freneticamente Furiosos. Os cães passavam mais tempo a preguiçar ao sol do que em fúria frenética, mas o nome pegou. A «Perros
Furibundos» era um oásis protegido da azáfama e do caos da Caracas
da década de 1970 pelas copas elevadas das mangueiras, por altos
muros brancos e dois guardas que, embora serenos, eram metódicos
na patrulha alternada que faziam do perímetro.
O jardim da minha infância tinha um poilão imponente, dezenas
de tipos diferentes de palmeiras, mangueiras, goiabeiras, acácias e
eucaliptos, além de arbustos cobertos de orquídeas, flores-de-mayo,
frangipanas, tudo a ladear uma piscina azul celeste. A minha mãe
brincara naquela casa em pequena, pertencendo nessa altura a
amigos da família. Quando os meus pais iniciaram a sua vida em
conjunto, o meu pai comprou-a para viverem nela.
Era uma casa luminosa e ampla com um único piso, e estava cheia
de salas com tetos altos e terraços batidos pela brisa. Foi desenhada
em 1944 por Clifford Wendehack, um arquiteto americano que
construiu casas de luxo e projetou a villa colonial que constitui o edifício principal do Clube de Campo de Caracas. O nosso lar de um só
piso erguia-se entre o mar ilimitado de jardins no bairro de Los Chorros,
na zona oriental de Caracas. Ficava perto de El Avila, a magnífica montanha que domina a cidade e separa a capital da costa.
O país em que cresci era fértil em promessas. Havia problemas
graves — disparidade social, corrupção e pobreza —, mas havia
também a sensação de que tais problemas estavam a ser resolvidos. Vinham a ser implementados programas sociais e educativos;
estavam a ser construídas habitações públicas, escolas e hospitais.
A Venezuela dos anos 1970 e 1980 era vista como um modelo para
a América Latina. Tinha uma democracia estável, uma taxa de
alfabetização crescente, um panorama artístico florescente e, graças ao petróleo, um desígnio governamental bem financiado de
desenvolver mais indústrias, infraestruturas e o sistema educativo. Fervilhava de potencialidades. As empresas, tanto locais como
internacionais, estavam ansiosas por investir. Os imigrantes eram
atraídos pela qualidade de vida, pela segurança relativa, pelo clima
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e pelas oportunidades. A maior parte do país beneficiava de um
clima indulgente e de terra fértil, e a natureza que rodeava as cidades, as praias, as selvas, a biodiversidade não tinha paralelo em
variedade e beleza. À medida que eu crescia, iam sendo construídos novos edifícios, museus e teatros por toda a capital. Era uma
metrópole moderna e com grande atividade. Havia voos diários
de Caracas para Nova Iorque, Miami, Londres, Frankfurt, Roma
e Madrid. Até mesmo o Concorde efetuava voos regulares de Paris
para o aeroporto de Maiquetía.
A energia tremenda daquele lugar era a colheita de uma cultura
semeada várias décadas antes. Em 1946, a Venezuela decidiu acolher e apoiar europeus deslocados que não pudessem regressar às
suas pátrias depois da guerra. Dezenas de milhares de refugiados,
sobretudo da Europa Meridional e Central, foram para a Venezuela,
sendo seguidos décadas depois por muitos outros que fugiam ao
turbilhão político de países do continente.
Em criança, eu sabia que o meu pai e o seu irmão mais velho,
Lotar, tinham imigrado para a Venezuela porque o país deles fora
destroçado pela guerra. Não tenho a certeza de como fiquei a sabê-lo,
pois não era certamente algo de que o meu pai falasse. O âmbito dele
era sempre a vida no presente, não o que se passara antes. Quando
eu vim ao mundo, mais de duas décadas depois, qualquer vestígio
das adversidades de um refugiado desvanecera-se por completo.
À superfície, o que havia de incongruente nele era a sua pele muito
clara, o acentuado sotaque leste-europeu e a obsessão com a cronometria e a pontualidade.
Ao chegar à Venezuela, ele criara uma fábrica de tintas com Lotar.
O meu pai tinha prosperado na Venezuela. A sua energia, o conhecimento dos químicos e os interesses muito variados levaram-no a
aproveitar as oportunidades oferecidas pelo país. Quando eu nasci,
ele era um destacado industrial e intelectual. Pela cidade, havia
painéis publicitários a divulgar as suas empresas: tintas, materiais
de construção, sumos, iogurtes. As pessoas liam os jornais dele.
Todas as lojas de ferragens exibiam o logótipo da sua fábrica de
tintas, a Montana. Também dirigia instituições de beneficência,
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encabeçava programas educativos e era patrono das artes. A minha
mãe vinha de uma família europeia que tinha imigrado para
a Venezuela em 1611 e o casamento deles inscreveu firmemente o
meu pai na sociedade venezuelana. Em 1965, um escritor chamado
Bernard Taper escreveu um extenso artigo intitulado «Despachos
de Caracas» para a revista New Yorker:
Os Neumann são considerados exemplos perfeitos de uma
estirpe de novos industriais no panorama venezuelano por
demonstrarem em simultâneo competência técnica, impulso
empreendedor e sentido de responsabilidade social, uma combinação que é aqui quase desconhecida.

Hans Neumann e Maria Cristina Anzola
em Caracas, por volta de 1980.
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Descrevia depois o meu pai:
Homem vigoroso e bem constituído de 43 anos, Hans usa
o cabelo grisalho cortado rente, tem olhos verdes atentos, nariz
torto (foi partido num desafio juvenil de pugilismo) e uma boca
bastante mais sensível e expressiva do que seria de esperar a
acompanhar um nariz quebrado e uma personalidade decidida.
É amante de arte e possui uma coleção esplêndida de pintura
e escultura moderna. Além disso, é presidente do Museo de
Bellas Artes e fez muito para promover o desenvolvimento
da arte neste país […].

O meu pai tinha ocupado cada espaço da nossa casa com arte.
Cada parede de cada divisão expunha a sua coleção aos visitantes; até mesmo o grande jardim estava pontuado com esculturas.
Havia obras belíssimas de mestres europeus famosos lado a lado
com alguns jovens artistas latino-americanos menos conhecidos.
Dispersa entre os quadros mais suaves, via-se a arte perturbadora
de surrealistas e expressionistas, imagens de corpos fragmentados,
paisagens desconstruídas e até uma de partes do corpo em antagonismo. Havia esculturas, pequenas e gigantescas, de mulheres nuas.
Recordo-me do choque silencioso da mãe particularmente religiosa
de uma amiga minha da escola católica que tinha ido à minha festa
de aniversário. Tapou os olhos da filha com um balão azul enquanto a
conduzia para a porta, passando pelo enorme bronze de uma mulher
nua com pernas afastadas que se reclinava numa cama suspensa
no átrio de entrada. Não tenho ideia de aquela rapariga ter voltado
alguma vez para brincar em minha casa.

3

Quando eu era muito nova, queria ser detetive ou, melhor ainda,
espia. Dizia muitas vezes que queria ser médica, mas penso que
estava só a querer parecer inteligente, porque ver sangue sempre
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me fizera desfalecer. A verdade é que eu queria solucionar mistérios.
Para promover essa ambição, aos 8 anos criei um clube de espionagem com as minhas primas maternas e alguns amigos. Tínhamos
lido e sido inspirados pelos livros d’ «Os Cinco» e pelo «Clube dos
Sete» de Enid Blyton. Não nos deixávamos abalar pelo facto de vivermos nos trópicos e não na chuvosa Inglaterra. Chamámos-lhe Clube
da Bota Misteriosa. Eu e a minha amiga Carolina tínhamos escolhido
cuidadosamente esse nome. Carolina, um ano mais velha do que
eu, era uma das melhores alunas da turma dela na Escola Britânica.
Tínhamo-nos conhecido e entendido não porque as nossas famílias
fossem amigas, mas porque ela compreendeu, tal como eu, a seriedade dos nossos esforços de investigação. Pensáramos inicialmente
chamar-lhe Pegada Misteriosa, mas pareceu demasiado livresco e
óbvio para um clube de jovens detetives. Não queríamos que o nosso
empreendimento fosse desprezado como infantil: tínhamos de ser
levadas a sério pelas outras crianças e, mais importante ainda, pelos
adultos. Nos livros de histórias de mistério havia demasiadas páginas repletas de pegadas enigmáticas na lama. Decidimos então
batizar o clube com uma referência à bota que deixara as intrigantes
pegadas — de certa maneira, parecia melhor, menos pateta: simultaneamente mais críptico e mais mundano.
Situado junto ao muro mais a norte do jardim, rodeado por árvores onde palravam papagaios e aparecia o ocasional macaco bravio
ou uma preguiça, havia um grande canil que não era usado: a sede
oficial do Clube da Bota Misteriosa. Eu pedira ao meu pai que nos
desse uma lata de tinta branca e alguns pincéis largos para darmos
boa aparência ao sítio. Ele fez-me a vontade e decorámos apropriadamente o canil. Carolina tinha a melhor caligrafia e desenhou
laboriosamente as letras CBM (Club Bota Misteriosa) com um grosso
marcador preto numa parte da parede exterior que ficava ao abrigo
da chuva. Todos os sábados, antes das reuniões, gatinhávamos pela
entrada baixa junto às letras. Equipadas com uma vassourinha e uma
caixa de lenços de papel que tínhamos ido buscar ao armário das
limpezas, varremos o chão de cimento, limpámos as teias de aranha
e tentámos enxotar as lagartas, as formigas e todos os bicharocos que
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se tinham abrigado nas paredes de chapa metálica. Caixotes de madeira serviram de estantes, de bancos e de mesa. O espaço foi abastecido com livros de mistério e blocos de notas meio preenchidos
com as nossas tentativas de encontrar enigmas para apimentar
as nossas vidas mundanas e protegidas.
Na ausência de mistérios concretos com os quais nos debatermos,
ocupei-me a criar leis que estabeleciam a hierarquia e os objetivos
do clube. Tendo em conta esse papel, sem surpresa, fui nomeada
presidente. Os dois membros mais sensatos e organizados do nosso
grupo, Carolina e o meu primo Rodrigo, eram vice-presidentes.
Tínhamos decidido que todos os futuros membros deviam passar
por um teste de inteligência e outro de agilidade física. O teste de
inteligência foi arrancado por mim de uma revista Reader’s Digest
que ficara abandonada pela cozinha e o teste de agilidade física
consistia sobretudo em correr à frente dos cães não muito furiosos
com os bolsos cheios de ração seca antes de trepar a uma árvore.
Por vezes tínhamos de forçar um pouco as regras para possibilitar
que todos os convidados conseguissem entrar para o clube. Uma tia
desapontada soube das nossas leis particulares e coagiu-nos a aceitar
a minha prima mais nova, Patrícia, que tinha tendência para morder
quando se zangava e era demasiado nova para saber ler, quanto mais
passar numa prova escrita. Os meus pais queriam inflexivelmente
que eu me comportasse de maneira amável e inclusiva, pelo que os
requisitos de admissão eram maleáveis e existiam sobretudo para
conferir aos membros uma certa aura de prestígio.
Nesses sábados de manhã, trocávamos livros e recolhíamos trocos
num frasco recuperado de maionese com uma ranhura na tampa, para
o que fosse preciso para o clube e para ajudar um lar de idosos que
havia ao fundo da rua. Levávamos todos blocos de notas e espiávamos
as pessoas que viviam, visitavam ou trabalhavam na minha casa.
Atribuíamos tarefas uns aos outros a intervalos de meia hora e depois
encontrávamo-nos na sede do clube para bebermos sumo de manga
ou de melancia e lermos os nossos relatórios com entoações graves.
Os boletins eram na sua maioria entediantes. Claro que todos
fingíamos que eram empolgantes. Tínhamos muitas vezes de espiar
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ao mesmo tempo que nos revezávamos a tomar conta da priminha
que mordia. Carolina observou que o jardineiro recolhia repetidamente folhas do mesmo talhão do jardim, uma e outra vez, semana
após semana. Declarou solenemente, a brincar com um caracol
negro dos seus longos cabelos, que lhe parecia perfeitamente claro
que ele estava só a matar tempo. O meu primo mais velho, Eloy, que
tinha grandes olhos azuis e um timbre de voz musical, leu com grande pormenor as suas notas sobre uma empregada da limpeza que
vigiara a limpar o pó e que, de modo suspeito, deslocara livros de uma
prateleira da estante para outra. Também a vira trocar a posição de
álbuns na coleção de discos do meu pai, que estava organizada por
cores. O rock and roll (disposto alfabeticamente por nome da banda
e com fita adesiva vermelha na lombada) fora trocado com a ópera
(ordenada por compositor e com fita amarela). Eloy não conseguiu
detetar se se tratara de um gesto de brincadeira, provocação ou falta
de atenção. Disse o que todos sabíamos: quando o meu pai desse
pela mudança, ficaria irritado. O desejo constante que o meu pai
tinha de organização era desorientador e um pouco enervante para
todos os membros do Clube da Bota Misteriosa.
Perguntávamos a toda a gente que nos visitava ou trabalhava na
casa se tinha visto alguma coisa fora do vulgar. Passavam-se meses e
os nossos encontros mantinham-se idênticos no essencial. Vigiámos
diligentemente a atividade na casa e registámos com perseverança cada pormenor mundano. Encontraríamos pequenas charadas,
reuníamo-nos e sussurrávamos animadamente só para concluir
com uma deceção miserável que, após algumas inquirições, tudo
era explicado com demasiada facilidade.
Lembro-me de me sentir radiante uma vez, durante as férias escolares, quando descobrimos uma casca vermelha cerosa no lixo depois
de a aflita cozinheira se ter queixado de que faltava uma bola inteira
de queijo Edam. Polvilhámos ineficazmente a casca, em busca de
impressões digitais, e fizemos uma ronda pela casa com uma almofada de carimbo que eu fora buscar à secretária do meu pai, exigindo
que toda agente cooperasse e deixasse recolher a sua impressão.
Afinal, a Maria, a senhora galega a quem faltavam dois dedos e ia
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lá a casa diariamente passar a ferro, não tomara o pequeno-almoço
nem almoçara nesse dia, estava esfomeada e tinha uma paixão pelo
queijo amarelo importado. Confessou penosamente quando eu e
Carolina lhe pedimos que comprimisse os dedos que lhe restavam
contra a almofada de tinta. Parecia existir sempre uma explicação
direta para aqueles enigmas. Todas nós, crianças, ansiávamos desesperadamente por uma verdadeira intriga para pormos à prova as
nossas habilidades.
Um dia, então, o meu primo, o doce e pragmático Rodrigo, depois
do que me pareceram centenas de relatórios olvidáveis, fez saber que
o meu pai transferira uma estranha caixa cinzenta de uma gaveta
trancada na oficina dos relógios para um armário na biblioteca.
Não sei dizer exatamente por que razão esse boletim em particular cativou a minha atenção. Talvez fosse porque Rodrigo nos tinha
dito que o meu pai andava a agir de forma mais desajeitada e parecia mover-se mais devagar do que devia, tendo em conta que apenas transportava uma caixa de cartão. Relatou que a caixa parecia
conter alguma coisa pesada ou preciosa. Depois de o meu pai sair
da biblioteca, Rodrigo tinha aberto o armário, mas não se atrevera
a tocar na caixa.
Não deixei transparecer o mínimo interesse pelo incidente diante
dos meus colegas espiões. Não sei ao certo porquê. Talvez fosse porque
envolvia o meu pai.
Nessa tarde, logo que os espiões se foram embora depois do
almoço e do banho na piscina, fui à procura da caixa. Encontrei-a
facilmente. Era cinzento-escura e feita de cartão revestido a tecido.
Estava por baixo da prateleira onde se guardavam o tabuleiro de
damas e o conjunto de xadrez em madeira. Não estava escondida,
estava simplesmente ali metida, num armário a que não pertencia.
Lembro-me de pensar na altura que podia estar cheia de relógios
avariados. Desloquei-a e, contrariando a informação de Rodrigo,
fiquei espantada por ser tão leve.
Sentei-me no tapete em frente da estante e levantei a tampa com
as pontas dos dedos trémulos. Pressentia que aquele era o mistério
por que havíamos esperado. A caixa continha apenas cinco ou seis
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documentos e cartões. No topo estava um passaporte venezuelano
há muito caducado, bastante mais pequeno do que os que eu vira
até então. Tinha a data de 1956 e a fotografia do meu pai tal como
eu o conhecia, a sorrir e já com rugas, com óculos equilibrados sobre um nariz de pugilista. Por baixo do passaporte estavam outros
documentos, frágeis e a desvanecerem-se.
Estavam impressos numa língua estrangeira. O papel parecia
delicado e antigo. Levantei cada folha com as duas mãos e pousei-as
na tampa da caixa aberta. Vi então algo no fundo da caixa: um retrato
do meu pai num cartão cor-de-rosa. Estava muito mais novo do que
eu alguma vez o vira, sem o nariz partido, rugas ou cabelo branco.
Ainda assim, não tinha dúvidas de que era ele — reconhecia os olhos.
Os lábios pareciam prestes a sorrir, mas os olhos fixavam-me com
uma intensidade penetrante e inquisidora.
Na base da fotografia, por baixo do queixo dele, quase a tapar-lhe
a gravata, havia um selo. Eu era demasiado nova para saber muito
de História, mas reconheci o homem no selo. Não tinha dúvidas de
que ele representava o mal, e ver o rosto do meu pai por cima dele
não fazia sentido. Tentei encontrar mais pistas.

O cartão de identidade que encontrei
em Caracas quando era pequena.
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Percebia que era algum tipo de identificação. Procurei o nome do
meu pai, mas não estava lá. Em vez disso, o cartão parecia pertencer
a alguém chamado Jan Šebesta. Estava datado de outubro de 1943
e era válido até outubro de 1946. Nas costas, a data de nascimento
do portador estava registada como 11 de março de 1921. Eu sabia que
o meu pai nascera a 9 de fevereiro de 1921.
Não me recordo de muito mais daquele momento a não ser que
fiquei aterrada. Tinha de encontrar a minha mãe. O meu pai não se
chamava Hans. Mentira a respeito do nome e da data de nascimento.
A prova era inegável, impressa num documento de aparência oficial.
Corri pelo comprido terraço de pavimento granítico axadrezado,
passei pelos sofás e pelas poltronas, e pelas enormes esculturas
de bronze e calcário. Voei pelo átrio branco, achando na altura que
os olhos do retrato do meu pai pintado por Botero me observavam
enquanto eu corria. Rezei para não deparar com o meu pai antes
de encontrar a minha mãe. Ouvi música no quarto dos meus pais.
A minha mãe estava sentada no sofá-cama do quarto deles, tendo
na mão o livreto de uma caixa de cassetes e entoando as palavras
ao som de um sonoro Rigoletto. Lancei-me a ela. Soluçava e tremia.
Lembro-me de que ela me abraçou e depois me levou ao colo até
à aparelhagem para baixar o volume. O cabelo dela roçou-me a
bochecha ao me perguntar se me voltara a magoar na brincadeira
com os cães.
— Não, não, mamã, não. Ele não é quem diz que é. Não é ele.
— Quem?
— O papá — respondi. — Está a fingir. Tenho a prova. Ele não é
Hans; o nome verdadeiro é Jan, mamã. Não nasceu a 9 de fevereiro,
está a mentir. É um impostor.
Não me recordo de mais nada desse dia.
O cartão de identidade, com o selo de Hitler e a fotografia do
meu pai, reorientou o meu foco de maneira inesperada. Trouxe para
primeiro plano todas as outras pequenas fissuras no meu entendimento, todos os mínimos silêncios e perguntas por responder
que antes tinham permanecido invisíveis. Foi então que senti pela
primeira vez que, ocultas sob a força e os triunfos do meu pai,
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havia sombras projetadas por horrores inomináveis, tão terríveis
que tinham de ficar por exprimir.
Os olhos desviados, as pausas um pouco mais demoradas, a abstenção das memórias tinham até então passado praticamente desapercebidos. Encontrar aquela fotografia na caixa foi o momento
charneira. Assinalou o instante preciso em que as lacunas por preencher, as brechas na narrativa, se mostraram.
E lentamente, muito lentamente, compreendi que nessas lacunas,
enterrada e entremeada nos silêncios e nas breves situações de embaraço, residia a verdadeira história.
Na vez seguinte que verifiquei, a caixa fora levada da biblioteca.
Nunca descobri onde foi guardada. Muito mais tarde, a minha
mãe contou-me que nunca, nos muitos anos que viveu com o meu
pai, vira essa caixa. Passar-se-iam décadas até que eu a encontrasse
de novo.

4

Já antes tinham surgido indícios. Espalhados pelas minhas recordações havia momentos de dissonância, situações de inquietação. As brechas estavam presentes desde sempre. Lembro-me de
quando, por volta dos meus 7 anos, depois de ter tido um pesadelo,
percorri o corredor para procurar refúgio na cama dos meus pais.
Era algo que fazia muito raramente, não porque não tivesse pesadelos, mas porque o meu pai dormia nu e parecia irritado por ter de
vestir o pijama por baixo do roupão quando eu aparecia. Lembro-me, por isso, de forma muito distinta das vezes em que me esgueirei para lá.
Nessa noite, depois de ser reconfortada, dormitei enfiada entre
ele e a minha mãe. Acordei a ouvi-lo gritar, desesperado, numa língua que eu não compreendia. A minha mãe estendeu os braços para
ele por cima de mim e abraçou-nos a ambos. Tocou-lhe no braço e
no cabelo branco, e murmurou: «Handa, está tudo bem, estás em
casa em Caracas. Estás aqui connosco. É um pesadelo.»
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O meu pai sentou-se, nervoso e suado, e saiu do quarto, quase em
fuga. Parecia estar a sofrer tanto. A minha mãe disse-me baixinho:
— Não te preocupes, meu ratinho. Ele também tem pesadelos.
— Com o quê?
— Passou um tempo difícil durante a guerra na Europa. Mas já
foi há muito tempo.
E depois também ela saiu para ir ter com ele.
Enrosquei-me na cama no lado do meu pai, apoiei a cabeça nas
mãos e contemplei o tecido aveludado que forrava as paredes. Recordo-me de pensar na altura que, se ele estava a ter pesadelos, o que quer
que fosse a causa não podia ter acontecido havia tanto tempo assim.
E porque fora que a minha mãe tivera de lhe lembrar que estava em
Caracas? Onde mais poderia estar? Os meus olhos pousaram no
retrato com a moldura em cabedal desbotado que ocupava sozinho
a mesinha de cabeceira do meu pai. A fotografia era escura e esbatida; era difícil dizer exatamente o que mostrava. Era o único retrato
deles numa casa cheia de fotografias: os pais do meu pai sentados
à mesa, sem olharem realmente para a câmara ou um para o outro.
A mesa estava coberta com uma toalha branca e sobre ela via-se um
jornal, alguns copos e uma garrafa de vinho. A minha avó olhava
para algo que tinha nas mãos, quase que a sorrir. Talvez estivesse
a tricotar.

A única fotografia dos meus avós que havia na nossa casa em Caracas.
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O meu avô também estava de olhos baixos, com um cigarro entre
os dedos compridos da mão direita. Com a mão esquerda segurava
algo que parecia um lápis. Lembro-me de pensar que, não obstante
a expressão da minha avó, ambos pareciam tristes. Tristes e velhos.
Distanciados entre si e do fotógrafo. Na imagem desbotada, pareciam também bastante afastados da minha vida, decerto da nossa
vida que estava repleta de sol e cores brilhantes. Lembro-me de que
nessa noite senti medo. Medo por eles, medo pelo que não sabia
a respeito deles e medo pelo meu pai.

5

Quando eu era criança, o meu pai parecia remoto e inacessível.
Andava atarefado, sempre em reuniões, invariavelmente a fazer
qualquer coisa importante. Eu desesperava para ficar próxima dele,
para arranjar maneiras de nos relacionarmos. Resolvíamos palavras cruzadas e quebra-cabeças lógicos em conjunto. Ele falava-me
de política e das desigualdades sociais do meio em que vivíamos.
Gostava do debate e da discussão intelectual. Lembro-me de, quando
eu tinha 9 anos, ele andar a ver a versão televisiva de Eu, Cláudio.
Ansiosa por a discutir com ele, li o primeiro dos livros de Robert
Graves, que encontrei numa prateleira da nossa biblioteca. Vejo agora
que foi uma escolha invulgar para uma menina que gostava de Enid
Blyton. Senti-me tão orgulhosa quando o meu pai me puxou por
um dos totós e me olhou de modo aprovador quando lhe disse que
terminara o livro. Recordo o momento em que ele afirmou para
a minha mãe, nessa noite ao jantar, que eu era claramente muito
inteligente e que estivera a falar do Eu, Cláudio com ele. Não tenho a
certeza de ter compreendido o livro e decerto que já não me lembro
de nada da história, mas li-a furiosamente de uma ponta à outra.
Só guardei a alegria de o ter impressionado.
Quando eu lhe contei que estava a organizar o clube de espionagem, ele ficou encantado. Propôs que eu fizesse um esquema de
como dividiríamos as responsabilidades. Gostou particularmente
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Eu com o meu pai no escritório dele, por volta de 1978.

quando lhe disse que todos teríamos direito a falar, mas que haveria uma estrutura que garantisse uma liderança clara em caso de
impasse. Eu ouvira-o discutir a estrutura de gestão de uma das suas
empresas quando andávamos a espiar. Repeti aquilo que ouvira,
para dar a impressão de que tinha aptidão precoce para os negócios
e a gestão.
«O teu pai é mesmo brilhante», «Um verdadeiro homem da
Renascença», «Tens tanta sorte» — era o que as pessoas diziam,
sem exceção. Desejei muitas vezes que ele fosse um pouco menos
brilhante e passasse um pouco mais de tempo a ver jogos de futebol
na televisão, como outros pais. Quando se é criança, não se quer ser
diferente. Não se quer ter uma família que se destaque, nem pais
de quem os nossos amigos falem. Eu já tinha uma mãe impossivelmente bela, o tipo de beleza que fazia as pessoas parar na rua
e ficarem a olhar. As pessoas falavam da beleza dela, e isso já era
suficientemente mau.
Havia depois o meu pai.
As pessoas falavam constantemente do meu pai em tom de
sussurro. Vinte anos mais velho do que a minha mãe, tinha quase
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50 anos quando eu nasci e era completamente diferente dos pais dos
meus amigos. Parecia muito mais ocupado e muito mais complicado.
Quando me tornei mais velha, tinha de telefonar à secretária dele
a solicitar uma reunião se quisesse ter uma conversa em condições
com ele durante a semana. Ele era tão mais austero do que os pais
dos meus amigos. Tão mais engelhado, com aquela tez pálida e os
papos por baixo dos olhos. E então houve aquele dia em que ele me foi
buscar à escola e todas as outras raparigas da minha turma do quarto
ano se riram à socapa e uma anunciou: «Ariana, está aqui o teu avô.»
Recordo-me da minha deceção quando as pessoas diziam que
eu me parecia com ele. Eu queria desesperadamente ser delicada,
com um nariz arrebitado, ser graciosamente exótica, como a minha
mãe. Não queria a palidez, as olheiras nem os enormes olhos verdes
redondos.

O meu pai em 1993, junto do seu retrato da autoria
do artista colombiano Fernando Botero.
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Era óbvio que havia coisas de que o meu pai não podia falar.
Um caso evidente eram os pesadelos, a reserva relativamente a eles.
Essas fronteiras tornavam-no ainda menos acessível. O espanhol
dele vinha com um sotaque carregado. Sempre que se dirigia ao seu
irmão Lotar, à sua primeira mulher Míla ou ao meu meio-irmão
Miguel, que era 23 anos mais velho do que eu, o meu pai falava inevitavelmente num checo fluente. Eu tinha pendor para as línguas e
queria aprendê-lo. Ambicionava tanto o desafio como o laço que isso
poderia forjar entre nós. «Não, não, isso seria uma perda de tempo.
O checo é uma língua inútil», disse ele da única vez que lhe pedi,
num tom tão firme e hostil que era óbvio que eu não devia voltar a
falar no assunto.
Todavia, houve momentos em que, ao falar espanhol, ele era cativante e vulnerável. Usava reiteradamente a palavra errada. Por vezes,
pronunciava uma frase que até fazia sentido, mas parecia bizarra.
Recordo-me dele a pedir desculpa uma vez em que estava constipado: «O meu nariz anda em corrida», disse, com uma expressão
consternada ao ir buscar o lenço.

6

Da última vez que vi o meu pai, já muito frágil e doente, ele tinha
corrimento nasal. «É outra vez o teu nariz a treinar corrida», murmurei entre lágrimas, as dele e as minhas. Fixara os meus olhos
verdes nos dele e, com a mão que ainda conseguia usar, ele apertou
a minha porque não conseguia falar com clareza. Apesar de tudo,
ambos rimos. Eu estava a viver em Londres e grávida de cinco meses
do meu primeiro filho. Atendera um telefonema tardio do médico dele em Caracas, a dizer que eu devia ir imediatamente para lá.
Eu e o meu marido apanhámos um voo nesse mesmo dia.
Em 1996, a Corimon, a multinacional que se desenvolveu a
partir da fábrica de tintas do meu pai e do irmão, a Montana, quase
se desintegrou por completo. O meu pai retirara-se dos negócios
cinco anos antes, mas conservara todas as suas ações como voto de

39

ARIANA NEUMANN

confiança na gestão. Depois do colapso, provocado por tendências
económicas adversas e erros estratégicos, restou apenas um cavername, de que os bancos se apoderaram. O meu pai tinha trabalhado
durante quatro décadas para construir um império que abarcasse
muitas indústrias pelas Américas. Sentia-se extremamente orgulhoso da empresa em transação na bolsa e pessoalmente responsável
perante as suas centenas de empregados e acionistas. A aflição de ver
a obra da sua vida desaparecer era enorme, mas não o imobilizara.
O seu espírito manteve-se audaz, não obstante o golpe a nível físico
ser grave; a tensão foi provavelmente a causa do primeiro AVC
violento que sofreu alguns meses depois do colapso. O meu pai
contrariara então todas as probabilidades ao viver durante mais
cinco anos. Apesar de preso a uma cadeira de rodas, conservou-se
suficientemente ativo para continuar a trabalhar, a escrever, casar
pela terceira vez, voltar a divorciar-se e fundar um novo jornal diário
em oposição ao regime de Chávez. A despeito dos funestos prognósticos iniciais, e durante os anos que se seguiram, todas as manhãs,
às 6h45, o meu pai entregava-se a exercícios vocais, dava voltas na
piscina com a ajuda de uma boia e depois caminhava três vezes por
dia para lá e para cá pelo corredor axadrezado, apoiando-se num
andarilho.
Em 2001, o meu pai sofreu uma sucessão de novos acidentes
vasculares que o debilitaram e lhe paralisaram completamente as
pernas. Apesar da recaída, depois de termos chegado a Caracas após
a chamada a horas tardias, ele voltou a recompor-se. Passámos uma
semana juntos no mês de junho desse ano na «Perros Furibundos»,
principalmente a conversar sobre política e tecnologia. Vimos filmes
de espionagem e também o Cabaret em DVD. Lembro-me da enfermeira dele, uma mulher severa e esguia, a enfiar a cabeça pela porta,
confusa, ao ouvir-nos aos três a cantar ao som de Willkommen. Foi só
quando eu e o meu marido estávamos de novo em Londres, volvidos
alguns meses, na manhã de 9 de setembro, domingo, três semanas
antes da data prevista para o nascimento do meu primeiro filho, que
recebi outro telefonema. Entre o ruído crepitante da estática, ouvi a
voz de Alba, a assistente de confiança do meu pai ao longo de 20 anos.
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«Ele teve mais ataques ontem à noite. Trouxemo-lo para o hospital
e está vivo, mas não há nada a fazer. O médico quer falar consigo.»
Lembro-me de ficar atónita com o tom firme e descomplicado
do médico. Como familiar mais próxima, tinha de decidir quando
desligar as máquinas. Explicou que os ataques tinham sido tão
nocivos que os clínicos puseram o coração do meu pai a bater artificialmente. Os exames imagiológicos mostravam que não restava
qualquer função no tronco cerebral. «Morte cerebral total», chamou-lhe ele. O médico sabia que eu não podia viajar. Explicou que queria
que eu refletisse durante algum tempo e lhe fizesse saber quando
tivesse tomado uma decisão. Usou a terminologia médica, sem
adornos e brutal, que flui facilmente daqueles para quem o cessar da
vida é um acontecimento comum. Ciente de que estava a assimilar
pouco do que ele dizia, combinei telefonar-lhe depois.
Liguei para a minha mãe em Nova Iorque, que tinha continuado
muito chegada ao meu pai, apesar de se terem divorciado décadas
antes. Ela recordou-me de que o meu pai nunca quisera estar dependente de máquinas. Perder o uso do braço e das pernas seis anos
antes já fora suficientemente penoso. Contudo, com a capacidade de
raciocínio intacta, ele perseverara. Se não pudesse usar o cérebro,
não quereria prosseguir. Eu só precisava de ouvir a minha mãe
dizê-lo. Fiz o telefonema para o médico em Caracas. «Pode não ser
imediato», advertiu ele. «O instinto dele durante todo o tempo tem
sido o de sobreviver.»
Meia hora depois veio um telefonema de Alba, em pranto, a informar que ele partira.
O meu pai foi cremado a 11 de setembro de 2001. Enquanto
assistia à tragédia em curso dos ataques desse dia em Nova Iorque,
também sofri de modo mais privado. Não pude comparecer no funeral do meu pai. A minha gravidez implicava que teria de esperar até
o meu filho nascer para poder voar. Foi só alguns meses depois que
viajei para a nossa casa em Caracas.
Realizámos uma cerimónia fúnebre numa manhã de janeiro,
à sombra de um poilão. O meu marido dirigiu-se ao grupo reunido
e leu o famoso poema de Dylan Thomas que termina com a estrofe:
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E tu, meu pai, aí na triste altura,
Amaldiçoa, abençoa, suplico-te, com as tuas lágrimas iradas
Não entres conformado nessa noite benfazeja
Enfurece-te, enfurece-te contra o agonizar da luz.

Nessa tarde, depois de amigos, família e colegas se terem ido
embora, entrei no escritório do meu pai. Tudo parecia imaculado,
exatamente como estava meses antes. O computador do meu pai
estava na sua secretária e, à esquerda dele, ainda no suporte, o cachimbo que usava.
Os últimos momentos que eu passara com ele naquela divisão
foram no dia em que voei de regresso a Londres. Ele estava na
cadeira de rodas, fumava aquele cachimbo, segurando-o com a
única mão que conseguia mexer, e tinha à sua frente um copo
de Coca-Cola com gelo e uma palhinha de papel azul e branco na
secretária, que estava coberta de livros, papéis e cartas, e todas as
gavetas estavam a rebentar de arquivos. O meu pai colecionara
coisas compulsivamente. Era colecionador de relógios de pulso e de
parede, livros, objetos medievais, pintura e escultura. Catalogava
tudo. Cada coisa que alguma vez comprara estava registada em
arquivo por categoria, com o respetivo recibo e história dispostos
cronologicamente. Cada documento que alguém lhe enviara, cada
nota ou memorando, pessoal ou profissional, por mais trivial que
fosse, estava arquivado pelo nome da pessoa ou por assunto, num
setor repartido por datas. Havia no escritório dele salas inteiras
dedicadas aos seus ficheiros. Uma ampla parede no gabinete estava também ocupada com armários de arquivo. Eu esperava passar
dias a ver toda a papelada dele, a separar o que devia ser guardado
e o que devia eliminar-se.
Agora, no silêncio do escritório dele, abri a gaveta de cima da
secretária para iniciar a tarefa de escolher os papéis. Não havia nada
nela. Abri sucessivamente todas as gavetas daquela sala só para as
encontrar completamente vazias. Fui até ao terraço para perguntar
à Alba onde pusera os ficheiros dele e encontrei-a a conversar com
o Eric, o nosso judicioso advogado de família.
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«O seu pai fez-me deitá-los todos fora depois da sua visita em
junho», disse ela, com os olhos embargados pelas lágrimas. «Pediu-me que deitasse tudo fora, exceto alguns dos ficheiros. Não queria
que a Ariana ficasse assoberbada com as coisas dele.»
Ao entrarmos no escritório, ela apontou para um armário no canto
por trás da cadeira de couro em que ele se sentava. Tinha a única
gaveta na divisão que ainda estava cheia. Por cima estava uma pasta
amarelada que continha cada nota que eu alguma vez lhe dirigira.
Incluía um poema embaraçosamente mau que eu escrevera para ele
na adolescência e que iniciava por «Tenho os teus olhos». Estavam
lá diversas notas e cartões, na sua maioria dos meus anos no colégio
interno. Por baixo disso, encontrei outra pasta espessa com dezenas de cartas e notas da minha mãe. Tudo o que ela lhe escrevera
durante o namoro, no casamento e até depois do divórcio estava ali.
Ele pedira que todos os outros ficheiros pessoais e notas românticas
fossem destruídos, explicou Alba. Depois abraçou-me e deixou-me
a ver os papéis.
Teriam existido muitas pastas com notas e cartas, pois o meu
pai envolvera-se com muitas mulheres ao longo dos anos. Sabia que
seria eu a selecionar os documentos quando ele partisse. Apagar
áreas inteiras do seu passado tornava a partida mais real, mas fiquei
grata por esse gesto de bondade.
Por baixo do amarelo esbatido da pasta com as cartas de amor,
o meu pai deixara a caixa com o seu cartão de identidade da guerra.
Era a mesma caixa que eu encontrara enquanto detetive infantil, com
aquela fotografia dele como jovem de olhos intensos e esperançosos
e aquele nome enigmático, Jan Šebesta.
Só que agora a caixa estava cheia de papéis.

43

