


Existem doenças infames, capazes de fazer do nosso corpo uma gaiola 

para a alma. Parkinson plus é uma das formas mais perversas de o Universo 

mostrar a sua crueldade medieval. Ou, como disse Lao Tsé,  

o Universo trata-nos como cães de palha.

Este livro é dedicado à minha mãe.
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A voz que vem da terra

Aos quarenta e dois anos, mais concretamente, dois dias 

depois do seu aniversário, Bonifaz Vogel começou a ouvir uma 

voz. A princípio, pensou que fossem os ratos. Depois, pen- 

sou chamar alguém para acabar com os bichos da madeira. 

Alguma coisa o impediu. Talvez o modo como a voz lho or-

denara, com a autoridade das vozes que nos habitam mais 

profundamente. Sabia que aquilo acontecia dentro da sua ca-

beça, mas tinha a estranha sensação de que as palavras vinham 

do soalho, passando-lhe pelos pés. Vinham das profundezas 

e enchiam a loja de pássaros. Bonifaz Vogel usava sempre 

sandálias, mesmo no Inverno, e sentia as palavras deslizarem 

pelas unhas amareladas e pelos dedos encolhidos pelo esforço 

de sentir frases inteiras a baterem contra as plantas dos seus 

pés, a treparem-lhe pelas pernas brancas e ossudas e a ficarem 

retidas na cabeça graças ao chapéu. Experimentou várias vezes 

tirá-lo por uns segundos, mas sentia-se despido.

Os cabelos de Bonifaz Vogel, muito macios, estavam 

sempre penteados, muito brancos, cercados por um chapéu 
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de feltro (que alternava com outro chapéu mais fresco, para 

usar no Verão).

Passava os dias sentado numa cadeira de palhinha que 

um tio lhe trouxera de Itália.

O duce sentou-se nela, tinha-lhe dito o tio.

No dia em que recebera a cadeira, de presente de ani-

versário, Bonifaz Vogel sentou-se nela e gostou, achou-a con-

fortável, era uma boa peça de mobiliário, com uns pés fortes. 

Pegou nela, alçou-a por cima da cabeça e levou-a para a loja de 

pássaros. Um papagaio assobiou quando ele passou, e Vogel 

sorriu-lhe. Pousou a cadeira junto aos canários e sentou-se 

debaixo dos trinados, deixando-os preencherem a sua cabeça 

de espaços vazios. Quando os pássaros cantavam com mais 

intensidade, Bonifaz Vogel mantinha-se quieto, com medo de, 

ao levantar-se, bater com a cabeça nos trinados mais bonitos.
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Deixou a cabeça do amigo  
uma eternidade para trás

Isaac Dresner estava a brincar com o seu melhor amigo, 

Pearlman, quando um soldado alemão apareceu, entre uma 

esquina e uma bola à trave. O soldado trazia uma arma na mão 

e deu um tiro na cabeça de Pearlman. O rapaz caiu com a cara 

em cima da bota do pé direito de Isaac Dresner e, por uns se-

gundos, o soldado olhou para ele. O homem estava nervoso e 

suava. Tinha a farda impecavelmente limpa, de uma cor muito 

próxima da morte, com insígnias pretas, douradas, brancas e ver-

melhas. O pescoço rectilíneo, branco-amarelado, mostrava duas 

artérias azuis, perfeitamente nazis, que brilhavam com o suor.  

A cor dos olhos não era visível porque o soldado os tinha semi-

cerrados. O tronco sólido mexia para cima e para baixo com uma 

respiração difícil.  O homem apontou a arma a Isaac Dresner e 

esta, silenciosamente, não disparou: estava encravada. A cabeça 

de Pearlman rolou da bota de Isaac para o chão, para um ângulo  

impossível, abstracto, fazendo um estranho barulho ao bater na  

estrada. Um som quase inaudível, daqueles ensurdecedores.
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Nos ouvidos de Isaac Dresner passava-se o seguinte:

1 – Respiração do soldado.
2 – O som da  MauserMauser  a não disparar.
3 – O som quase inaudível da cabeça do seu melhor

amigo, Pearlman, a escorregar da sua bota direita 
e a bater no chão.

Isaac desatou a correr rua abaixo, com as suas pernas fi-

ninhas, deixando a cabeça do amigo para trás (uma eternidade 

para trás). O soldado voltou a apontar a arma e a disparar. Não 

acertou em Isaac, que corria com as suas botas encharcadas 

em sangue e memórias mortas. Três tiros assobiaram mesmo 

ao lado da alma de Isaac Dresner, mas bateram nas paredes 

do gueto.

A cabeça de Pearlman, apesar de ter ficado uma grande 

eternidade para trás, ficou para sempre presa ao pé direito de 

Isaac, através dessa corrente de ferro que prende uma pessoa 

a outra. Era esse o motivo por que coxeava ligeiramente e ha-

veria de o fazer pela vida fora. Cinquenta anos depois, Isaac 

Dresner ainda puxaria o peso daquela cabeça longínqua com 

o seu pé direito.
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Isaac continuou a correr, desviando-se 
do destino que assobiava ao seu lado

Isaac Dresner continuou a correr, desviando-se do destino  

que assobiava ao seu lado. Dobrou várias esquinas, deixando  

o soldado para trás, e entrou na loja de pássaros de Bonifaz 

Vogel. O seu pai construíra, uns anos antes, uma cave naquela 

loja. Isaac tinha-o acompanhado e vira aquele espaço escuro 

a crescer debaixo da terra. Então percebera que:

A construção de edifícios não se limita a tijolos empilha-

dos e pedras e telhados, também são espaços vazios, o nada 

que cresce dentro das coisas como estômagos.

Ofegante, Isaac abriu o alçapão — sem que Bonifaz Vogel 

reparasse — e entrou como água pelo ralo. Ficou ali dois dias, 

saindo apenas à noite para beber água do bebedouro dos pássa- 

ros (não tinha visto a torneira, apesar de ser evidente) e comer 

alpista. Ao terceiro dia, não aguentava mais:

— Dê-me de comer, Sr. Vogel. E traga um penico. 

Bonifaz Vogel, sentado na sua cadeira de palhinha,  

apurou o ouvido. Estava a ouvir vozes. Foi nesse momento 
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