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Introdução
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Encontrei-me com Christian Uhl na estação de Wannsee, 

para falarmos do Muro e da sua vida em Berlim Oriental, em 

especial nos primeiros anos da década de 60, o que me ajudaria 

a contextualizar a história que queria contar. Ele esperava-me 

na plataforma da estação de comboios, com um sorriso que  

se adivinhava debaixo da máscara.

— Significa coruja.

— Perdão?

— O meu apelido significa coruja.

O céu estava cinzento e pesado e chovia a espaços. Era 

Outono.

Almoçámos num restaurante junto à floresta. Comemos 

salada e peixe frito. Christian começou por tirar dois mapas  

da mala, um de Berlim Oriental e outro de Berlim Ocidental. 

No de Berlim Oriental, a parte ocidental era uma mancha branca. 

No de Berlim Ocidental, a parte oriental era uma mancha branca, 

facto que ele comentou com ironia.

Abriu ainda um terceiro mapa, de fotografia aérea. 

Precisámos de afastar copos e pratos para o pousar na mesa, 

ficando ainda muito território fora dela. Quando o empregado 

chegou com a comida, Christian teve de voltar a dobrar o mapa, 
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reabrindo-o mal terminámos a refeição, para apontar o exclave 

de Steinstücken, lugar que visitaríamos de seguida.

— Tenho de lidar com falta de visão espacial — começou 

por dizer mal entrámos no seu carro. — Fiquei cego de um olho 

quando nasci e, por esse motivo, tropeço com frequência ou vou 

de encontro a todo o tipo de objectos, o que, fatalmente, acaba 

por me enviar para o hospital mais próximo com o pulso ou o 

queixo partidos. E o resto do corpo não está em melhores condi-

ções, uma vez que nasci em Dresden, dez dias depois dos trágicos 

e infernais bombardeamentos que destruíram a cidade. Vim à 

luz entre escombros, cinza e poeira, malnutrido e muito abaixo 

do peso. No meio daquela abominável falta de higiene e medi-

camentos, acabei por contrair doenças de toda a sorte:  difteria, 

tosse convulsa, rubéola e tudo o que mais havia. A minha mãe 

partiu pouco depois para a Bavária com outros refugiados, e só 

quando o Muro caiu eu soube que ela tinha morrido havia dois 

anos. E que eu tinha mais dois irmãos.

Christian é um homem sorridente e bem-disposto, não  

a pessoa cinzenta que poderia ter surgido das agruras do pas-

sado.

— Nunca fiz desporto — disse ele. — O meu desporto 

sempre foi sobreviver.

Tornou-se intérprete e tradutor, foi professor de línguas 

durante quarenta e três anos numa universidade de Berlim, 

aprendeu húngaro e, mais tarde, já depois da reforma, tam- 

bém português, cujo interesse nasceu durante uma viagem à  

ilha da Madeira, que, desde então, tem sido um destino recor-

rente.

— Escrevi vários poemas. Um deles, em português, tor-

nou-se a letra de uma canção de um grupo de música tradicional 

madeirense.
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Antes de entrarmos no seu carro, Christian tirou do porta-

-bagagens um boneco de pasta de papel. Era a sua imagem, feita 

por alguém da tal banda.

A falta de visão de um olho enquadra-se simbolicamente 

no apagamento de metade dos mapas. O Muro impedia a visão 

global, e a própria limitação física de Christian era uma profecia 

e, ao mesmo tempo, uma metáfora.





Primeira parte
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Walden e Rosamund Thomas organizaram um lanche com 

alguns doces, vinho generoso e café servidos numa bandeja de 

prata, numa mesa coberta por uma toalha bordada e colocada 

no jardim, num dia em que o sol se espalhava prodigamente 

pela tarde num tapete de luz amarela (a guerra ainda não tinha 

começado, a luz ainda podia ter tonalidades humanas).

A casa tinha dois pisos, um espaço exterior à frente e outro 

nas traseiras, com um baloiço e um pequeno lago. A ocasião 

servia para apresentar o filho recém-nascido dos Thomas aos 

seus amigos mais próximos, Paula e Uwe Baumann, e, mais 

importante ainda, para garantir que essa apresentação se esten-

dia à filha de ambos, nascida dois anos antes, Bluma Baumann. 

A amizade entre os dois casais era tão forte, que queriam garantir 

que continuaria ao longo de gerações, assumindo esses laços de 

amizade os contornos que o destino naturalmente lhes desse 

(a guerra ainda não tinha começado, a amizade ainda tinha 

futuro).

Uwe, marido de Paula, tirou uma fotografia das duas 

crianças, que muitos anos mais tarde iria parar aos arquivos da 

Stasi. Uwe morreria em 1945, em consequência dos ferimentos 

sofridos numa explosão.

O nascimento de um beijo
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As duas crianças estão nessa fotografia vestidas de branco, 

com arbustos ao fundo, nas traseiras da casa dos Thomas, recor-

tadas pela luz da tarde, num tempo em que a guerra ainda não 

tinha começado e a luz da tarde ainda recortava a amizade.

Há uma melodia estranha no retrato, vestígios de uma 

canção que se imiscuem na imagem e a impregnam. De facto, 

se tomarmos atenção a essa fotografia de tons sépia, no canto 

superior direito há um gira-discos, que talvez seja responsá-

vel pela sensação musical despertada no observador. As duas 

crianças, um recém-nascido e uma menina de dois anos, têm 

as bocas quase a tocarem-se. Seguram-nas ao colo, respectiva-

mente, o pai e a mãe, e aquele espaço entre as bocas das duas 

crianças forma um pequeno abismo que o observador interpreta 

como a vertigem de alguma coisa tremendamente importante 

que está para acontecer. Como nas lendas infantis, o destino 

opalescente parece já suficientemente opaco, material, carnal. 

Para ligar aquelas bocas, dirá quem olha o retrato, falta apenas 

a consumação do tempo. Um ou dois centímetros as separam. 

Nesse momento, ninguém imaginava quão certeiro seria o fata-

lismo da fotografia nem que haveria de erguer-se entre as duas 

bocas um abismo sólido.
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Descendo do piso superior da casa de seus pais, Theobald 

Thomas, com o seu feitio vacilante que se espelhava na forma 

de andar, teve alguma dificuldade em lidar com as escadas de 

nogueira pintadas com tinta índigo que começava a lascar. 

Especialmente os degraus, que se apresentavam como desafios 

infinitos. Foi com um gesto inútil para se agarrar ao corrimão, 

numa última tentativa de salvação, que viu à sua frente, pela 

primeira vez, o abismo. Estava de fraldas.

O pequeno Theobald, três anos de idade, caiu das escadas 

que desembocavam na sala e, ao amparar a queda com as mãos, 

ainda sem saber falar, soltou uma palavra relativamente bem 

pronunciada que deixou os pais incrédulos, não pelo facto de  

ter falado pela primeira vez, mas pelo que significava aquela 

palavra.

A primeira palavra


