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(…) é desnecessário afirmar que não será por medo que quero ir embora [da Europa] – nem 

tenho medo, nem a mínima dúvida quanto à vitória dos aliados e à derrota de Hitler. Tanto 

mais ardente é o meu desejo de contribuir para essa derrota, desde que com uma liberdade 

relativa e de uma forma que me seja adequada, e apenas na América vejo a possibilidade 

para tal. Assim, não quero (…) logo à partida deixar de considerar a hipótese de zero vírgula 

um porcento de ainda ir agora rapidamente para lá, e por isso te escrevo. Se é que existem 

possibilidades, se tu em particular tens algumas, e quais as condições, deixo isso 

inteiramente ao teu critério. A mim, tudo me parece igualmente fantástico e imaginável: um 

visto de visitante para uma tournée de conferências, um visto extra-quota, como libretista 

de filmes, como leitor de uma editora, como jornalista, como docente, como sei lá o quê; por 

um lado, é-me perfeitamente evidente que qualquer esperança é loucura, e por outro, nunca 

vou compreender totalmente por que motivo justamente eu não deveria ser ajudado.  

 

Torberg, Eine tolle, tolle Zeit (carta de 04.06.1940), 84 

 

 

 

A grande surpresa foi Portugal. Chegámos cerca da uma hora da madrugada à estação 

fronteiriça de Vilar Formoso. O controlo da bagagem foi rápido e sem dificuldades, cada um 

recebeu depois um questionário que tinha de entregar passada meia hora juntamente com 

o passaporte. Durante a noite deixaram-nos dormir no comboio. De manhazinha 

descobrimos que a estação tinha um WC limpo onde nos podíamos lavar. Depois soubemos 

que ao anoitecer receberíamos a [informação] quanto à distribuição pelas localidades 

(Lisboa está interdita); entretanto, foram despachados os que tinham chegado antes de nós, 

e por isso houve outra vez camas livres na localidade, em quartos pequenos, muito limpos, 

em casa de pessoas simpáticas, perplexas. (…) 

 

Torberg, Eine tolle tolle Zeit (carta de finais de junho), 113  
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Sei de pessoas que, p. ex., arranjaram alojamento na Curia, com as quais foi negociado o 

preço longa e seriamente – e quando depois prosseguiram viagem, a dona da casa recusou-

se simplesmente a receber o dinheiro; além disso, tinha-os convidado diariamente pelo 

menos para uma refeição.  

 

Torberg, Eine tolle, tolle Zeit (carta de 06.07.1940), 124  

 

 

 

 

Algumas casas portuguesas, pelo menos no Porto (…) distinguem-se por um planeamento 

arquitetónico que não foi inteiramente pensado. (…) Isso começava na pensão «Elite» logo 

no elevador que se encontrava numa plataforma elevada por degraus e que, embora se 

pusesse em movimento como um elevador normal, nunca atingia a meta desejada, parando 

sempre um pouco abaixo. Tínhamos então de nos içar à força de elevações para o corredor 

do andar respetivo (o meu era o segundo).  

 

Torberg, Die Erben der Tante Jolesch, 166 

 

 

 

 

Ou a história indizivelmente triste dos dois ex-vienenses em Nova Iorque, completamente 

arruinados, que passeavam na margem do Hudson, porque não se podiam permitir outro 

luxo. Depois de trotarem a par uma meia hora em silêncio, um deles estacou e virou-se para 

o amigo, pedindo: «Empresta-me um dólar», disse. «Não sejas infantil», foi a resposta, 

cansada- e melancolicamente. «Onde hei de ir buscar um dólar?» ´Passou mais meia hora, o 

primeiro voltou a parar: «Dá-me um cigarro», pediu. E o outro apenas pôde voltar a abanar 

a cabeça: «Mesmo que tivesse um único cigarro no bolso, já há muito o teria partido ao meio 

e já o teríamos fumado.» De modo ainda mais desesperançado prosseguiram com o seu 

passeio em silêncio – até que o primeiro parou novamente e fez um último pedido: «Sabes 

uma coisa? Leva-me um bocadinho às costas».  

Torberg, Die Tante Jolesch, 199-200 
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