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Do/a	autor/a	sobre	o	exílio		

Excerto	

O	meu	caminho	pelos	Pirenéus.	Memórias	1940/41	

Capítulo	13	

	

Os	quarenta	anos	seguintes	

(De	diferentes	apontamentos)	

[…]	

Fronteira	portuguesa	

A	nossa	carruagem	vai	cheia	de	emigrantes.	O	comboio	para,	chegamos	à	fronteira,	
agora	estamos	mesmo	em	Portugal.	Representantes	do	comité	de	fugitivos	judeus	
HICEM	em	pé	no	cais	à	nossa	espera.	Há	alguém	à	nossa	espera!	Alguém	se	preocupa	
connosco.		

Apeamo-nos	 e	 pisamos	 solo	 neutro.	 Uma	 companheira	 de	 viagem	 diz-me:	 «No	
lavabo	há	 sabonete	verdadeiro».	Apresso-me	e	 logo	 seguro	nas	mãos	o	 sabonete	
macio	e	faço-o	escorregar	para	lá	e	para	cá,	também	pela	cara	e	pelos	braços,	sinto	
a	espuma	no	meio	dos	dedos,	e	que	bem	que	isso	me	faz.	Sabonete	branco	e	macio	–	
não	a	pasta	cinzenta	e	pegajosa,	com	pedras	que	nos	rasgam	a	pele.	

	

Lisboa	

O	Maurice	e	a	mulher	vão	buscar-nos	à	estação	e	arrastam-nos	diretamente	para	a		
Confeitaria	Suíça.	Comi	bolo	de	chocolate	com	natas	e	ainda	agora	estou	doente.	

Os	 tubos	 com	as	 listas	 foram	entregues	 sem	qualquer	 problema,	 a	 um	 espanhol,	
numa	casa	particular.	

Encontrámos	conhecidos,	entre	eles	combatentes	de	Espanha,	que	estão	à	espera	de	
barco	 para	 o	México.	O	 nosso	 navio	 partiu	 sem	nós,	 sem	mais	 lugares.	O	 comité	
prometeu-nos	 meter-nos	 no	 próximo	 barco.	 O	 Paul	 Westheim	 ainda	 está	 aqui,	
também	ele	espera	por	um	lugar	num	navio	para	o	México.	Entretanto	vagueamos	
com	ele	pela	cidade,	e	ele	mostra-nos	as	maravilhas	secretas	de	Lisboa,	os	cantos	e	
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recantos,	as	igrejinhas	e	edifícios	e	mosaicos	que	de	outra	forma	se	escondem	aos	
visitantes.		

Berthold	 Jacob!	 Sempre	 e	 de	 novo	 Berthold	 Jacob!	 Foi	 raptado	 por	 agentes	 da	
Gestapo	 no	 corredor	 da	 entrada	 do	 escritório	 dos	 Unitários,	 aqui,	 no	 Portugal	
neutro.	 Como	 outrora,	 em	 1936,	 quando	 estávamos	 juntos	 em	 Basileia	 e	 ele	 foi	
raptado	da	neutra	Suíça.	As	bestas	não	vão	tornar	a	deixá-lo	fugir.	

A	bordo	do	SS	Colonial		

Um	barquinho	pequeno,	não	parece	nada	um	vapor	oceânico,	terá	pertencido	antes	
ao	Kaiser	Guilherme	 II.	 	Um	aperto	 inacreditável.	Ainda	estamos	no	estuário	e	 já	
começam	os	vómitos.	

Tanta	gente,	quase	não	nos	podemos	mexer!	No	meio,	muitas	pessoas	de	 idade	e	
crianças	 pequenas.	 	 A	 maior	 parte	 são	 judeus,	 entre	 eles	 só	 uma	 mão	 cheia	 de	
«arianos».	Dormimos	lá	em	baixo	nas	profundezas,	num	espaço	enorme,	sem	vigias,	
onde	 se	 costumam	 pôr	 as	 bagagens.	 Homens	 de	 um	 lado	 do	 barco,	 mulheres	 e	
crianças	do	outro.	Quase	todos	estão	enjoados,	nós,	os	outros,	ficamos	maldispostos	
com	o	cheiro.		

Ao	 acordar	 vejo	 uma	 ratazana	 gorda	 a	 correr	 de	 um	 lado	 para	 o	 outro	 na	 trave	
mesmo	por	cima	da	minha	cabeça.	A	russa	 loura	ao	meu	 lado	agarra-me	na	mão,	
aperta-a	e	murmura:	«Ne	bougez	pas,	ne	bougez	pas».	

Alguns	emigrantes	da	primeira	e	da	segunda	classes	não	querem	deixar	que	nós,	os	
da	 terceira	 classe,	 	 tenhamos	 acesso	 ao	 deque	 «deles»	 	 e	 aos	 salões.	 Eles	 teriam	
pagado	mais.	O	Hans	preparou	num	sofá	da	segunda	classe	uma	espécie	de	cama	
para	uma	velha	mulher	com	sheitel	 	 (a	peruca	usada	pelas	 judias	ortodoxas).	Um	
passageiro	–	 ele	diz	que	 foi	presidente	do	 comité	 judaico	numa	cidade	do	 sul	da	
Alemanha	 –	 veio	 a	 correr,	 furioso.	 «Isso	 é	 o	 sítio	 onde	eu	 durmo»,	 gritou	 para	 a	
mulher,	«saia	daí,	ou	atiro-a	abaixo!»	e	começou	a	puxá-la	por	um	braço.		A	mulher	
fechou	a	boca	assustada,	e	começou	a	chorar	baixinho.	O	filho	mais	novo,	de	cerca	
de	10	anos,	estava	ao	lado	dela	e	dizia:	«	Mammele,	Mammele	–	».	Hans	aproximou-
se,	agarrou	a	mão	do	homem	e	disse:	«Aqui	ninguém	deita	ninguém	abaixo,	amigo.	
Se	o	torno	a	apanhar	–	O	presidente	soltou	a	mão	e	desapareceu	rapidamente.	Na	
porta	voltou-se	para	trás	e	gritou	para	Hans:	«Eu	conheço-vos,	judeus	de	leste!»	

Juntou-se	aqui	um	grupo	de	gente	nova,	que	passa	o	tempo	com	brincadeiras	tolas,	
sob	liderança	do	Aga	Khan,	como	se	intitula	agora	o	gordo	do	Hansel	Kahn.	Muitas	
vezes	 fazem-me	 rir,	 mas	 às	 vezes	 zango-me	 com	 a	 maneira	 como	 com	 as	 suas	
bobards	ridículas	confundem	ainda	mais	as	pessoas,	que		de	qualquer	forma	já	estão	
todas	 assustadas.	 Um	 murmurar	 audível:	 «O	 capitão	 diz	 que	 por	 ora	 o	 perigo	
passou»	provoca	o	pânico.	Ontem	puseram	a	correr	o	boato:	«À	meia	noite	temos	
que	mudar	de	 barco»,	 e	 algumas	pessoas	 começam	 realmente	 a	 arrastar	 as	 suas	
bagagens	pela	escada	íngreme	acima.		

Alguns	dos	maiores	«brincalhões»	chegaram,	um	depois	do	outro,	e	queriam	falar	
connosco	em	segredo.	
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Deve	 ter-se	espalhado	que	eu	e	o	Hans	entendemos	de	papéis.	Sentia-se	o	medo,	
quando	nos	mostraram	os	vistos:	«Acham	que	parece	mesmo	verdadeiro?	Acha	que	
me	consigo	safar	com	ele	em	Cuba?»	São	falsificações	bastante	boas,	feitas	realmente	
com	habilidade,	e	com	alguma	sorte	vai	correr	bem.	

Devem	ser	por	isso	as	brincadeiras	tolas.	Procuram	esquecer	o	próprio	medo.	

Conversamos	com	a	senhora	Levy,	que	muitas	vezes	se	vem	sentar	ao	pé	de	nós.	O	
senhor	Levy	 é	 um	grande	 comerciante	de	Bremen	e	 eles	 vêm	diretamente	de	 lá.	
Tiraram-lhes	o	negócio,	naturalmente.	Os	filhos	estão	todos	casados	na	América.	«Já	
há	anos	que	insistiam	para	que	viéssemos»,	conta-nos	ela.	

Então	porque	esperaram	até	agora?	

«O	meu	marido	achava	sempre	que	não	acontecia	nada	a	quem	não	fizesse	nada	de	
errado».	

Já	há	10	dias	que	navegamos	no	Oceano	Atlântico.		

Morreu	 uma	 mulher.	 O	 velho	 judeu	 ortodoxo	 que	 se	 tornou	 amigo	 de	 Hans	
perguntou-lhe	se	ele	podia	sentar	shivá.	»Mas	eu	sou	um	goy»,	diz	Hans	.«Não	faz	
mal.	Vós	sois	um	goy	bom»	respondeu	o	velho	no	seu	dialeto	e	levou	Hans	consigo.	

Desde	que	está	mais	quente,	durmo	no	deque.	

No	décimo	quarto	dia,	os	gritos:	«Terra	à	vista!	Cuba!»	

Havana	no	mar	azul	esverdeado.	O	sol	da	manhã	cobre	os	edifícios	brancos	de	ouro	
claro,	no	cais	há	crianças	tisnadas	a	pedir	pennies	e	mergulham	na	água	para	os	irem	
buscar.	Há	pessoas	no	cais	a	procurar	familiares	que	tenham	vindo	no	SS	Colonial.	
Alguns	riem	e	acenam,	atiram	ao	ar	os	chapéus	de	palha	e	gritam	para	os	seus	que	
vêm	no	barco,	mas	no	meio	da	algazarra	não	se	percebe	nada.	Também	vejo	pessoas	
a	chorar;	quantas	vezes	já	terão	vindo	ao	cais	em	vão?	

Depois	de	muitas	horas	de	espera	ao	sol	que	agora	arde,	somos	todos	transportados	
e	encerrados	no	campo	Tiscornia.	
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