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Ouvi isto, vós anciãos e escutai vós todos, moradores da terra.

Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais?

Fazei sobre isto um relato a vossos filhos, e vossos filhos

aos seus filhos, e os filhos destes à outra geração.

(Joel, 1:2,3)



Aos meus filhos Solange, Jacob Eduardo e Suzana

Aos meus netos Diana, Daniel, Illan e Dafne
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Apresentação

A idéia de escrever essas reminiscências me ocorreu quando li

as memórias de Gluckel Hameln. Trata-se de uma senhora judia,

que viveu nos arredores de Hamburgo na segunda metade do

século XVII. Ela relatou os dissabores e alegrias de uma pessoa

comum. Escrevia em iídiche1 e o manuscrito foi traduzido para o

francês pelo historiador Léon Poliakov. Retratou as vicissitudes

dos judeus na Alemanha, Holanda e França ao tempo do rei Luís

XIV.

O núcleo das minhas recordações traz o relato da minha odis-

séia nos dois anos em que vivi clandestinamente na Bélgica, du-

rante a Segunda Guerra Mundial. As lembranças povoaram meus

pensamentos durante a adolescência e só me deixaram em paz

depois que eu fiz uma catarse, escrevendo-as e publicando-as na

extinta revista Aonde Vamos?. Eu as relia de vez em quando como

se fossem fatos vividos por uma terceira pessoa. Meus colegas de

faculdade lembram vivamente os relatos que eu fazia dos aconte-

cimentos ocorridos pouquíssimo tempo antes. Uma amiga psi-

quiatra explicou-me que a essa necessidade de contar, repetida-

mente, fatos dolorosos dá-se o nome de fabular.

1 Dialeto falado pelos judeus da Europa Central e Oriental.



Resolvi, então, não mais tocar no assunto, até que, em meados

dos anos 90, voltei a me interessar pelo tema, sobretudo quando se

começou a duvidar da existência do Holocausto. Deixo aqui, para

a posteridade, a história de um médico que conseguiu sobreviver

àquela tragédia, um brasileiro por opção e que aqui construiu a sua

vida.

Rio de Janeiro, Páscoa de 2004



Introdução

Para inserir o relato de minha história no contexto dos aconte-

cimentos pavorosos da primeira metade do século XX, é necessário

um pequeno resumo da ascensão e queda do nazismo e da perse-

guição aos judeus. É vasta a literatura sobre o Holocausto e os seis

milhões de judeus martirizados durante a Segunda Guerra Mun-

dial, mas lembrar é uma obrigação.

Adolf Hitler subiu ao poder em 30 de janeiro de 1933 e, com

a morte do presidente Hindenburg, tornou-se, em 2 de agosto de

1934, Chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Arma-

das. Logo se tornaria conhecido como Führer: um ditador comple-

to.  Tratou, então, de remilitarizar a Alemanha e em cinco anos

reocupou a Renânia, anexou a Áustria e destroçou a Tchecoslováquia.

Pensando sempre em ampliar o Lebensraum,1 concluiu com

Stalin, em 23 de agosto de 1939, um Tratado de Não-Agressão

com a União Soviética, com cláusulas secretas quanto ao destino

da Polônia.

A Segunda Guerra Mundial começou às 5:45 da manhã de 1º

de setembro de 1939 com uma farsa orquestrada por um major da

SS que simulou um ataque polonês à estação de rádio alemã de

1 Espaço vital.



Gleiwitz, perto da fronteira polonesa. Executou uma dúzia de

detentos vestidos com uniformes poloneses, ensejando assim o con-

tra-ataque alemão.

A Inglaterra e a França deram um ultimato, que não foi atendi-

do, levando as duas nações a declarar guerra à Alemanha. A Polônia

foi esmagada em menos de quinze dias, através da Blitzkrieg, ou

guerra-relâmpago, com bombardeios maciços e ofensivas de tropas

blindadas, as Panzerdivisionen.

Cumprindo o trato, os russos invadiram a Polônia em 17 de se-

tembro, com a justificativa de proteger os irmãos ucranianos e rus-

sos brancos. Em 28 de setembro, assinaram o Tratado de Amizade e

Limites Germano-Soviético, firmando a quarta partilha da Polônia.

Na frente ocidental, nada de importante aconteceu: começou a

“drôle de guerra”, ou Sitzkrieg, a guerra de braços cruzados, que

duraria até a primavera seguinte. A guerra só se dava no mar: em 3

de setembro, o vapor inglês Athenia foi posto a pique sem aviso

prévio, contrariando a Convenção de Haia, e os submarinos ale-

mães foram dizimando numerosos navios ingleses até que, em 13

de dezembro, o encouraçado Graf von Spee foi seriamente danifi-

cado por três cruzadores britânicos a quatrocentas milhas da costa

do Uruguai e procurou refúgio em Montevidéu. De acordo com as

leis internacionais, ele só poderia ficar no país por 72 horas. Sem

condições de combate, seu comandante, o capitão Langsdorff,

mandou afundá-lo, suicidando-se em seguida.

Hitler, enfurecido, mandou apressar os preparativos para o ata-

que ao Ocidente. Só que, em 10 de janeiro de 1940, um avião

militar alemão aterrissou por engano na Bélgica e o major que

trazia a bordo os planos de ataque tentou em vão queimá-los, obri-

gando o Estado-Maior a modificar a estratégia planejada.



Entrementes, o almirante Raeder, desejando manter o supri-

mento de minério de ferro da Suécia e ter acesso direto ao oceano

Atlântico, convenceu o Führer a planejar um ataque à Dinamarca

e à Noruega em 9 de abril de 1940. A primeira capitulou sem

resistência, e seu rei, Cristiano X, conservou um surpreendente

grau de liberdade, o que lhe permitiu salvar, posteriormente, sete

mil judeus, que foram levados em uma noite para a Suécia. Já o

irmão dele, o rei Haakon VII da Noruega, ofereceu tenaz resistên-

cia até que teve de se refugiar na Inglaterra em 7 de junho, no auge

da ofensiva alemã na frente ocidental.

Ao alvorecer do dia 10 de maio, ao longo de uma frente de

quase 300 km, do Mar do Norte à Linha Maginot2, as tropas na-

zistas invadiram brutalmente três pequenos países neutros: Holanda,

Bélgica e Luxemburgo.

A Holanda foi conquistada em cinco dias, após o bombardeio

de Roterdã, e a rainha Guilhermina fugiu para a Inglaterra. A Bél-

gica resistiu durante dezoito dias, e Leopoldo III, rei dos belgas,

contrariando a opinião do seu gabinete, resolveu permanecer em

solo belga, constituindo-se prisioneiro de guerra em seu castelo de

Laeken. Este fato levou muita gente a considerá-lo um traidor, já

que o governo belga instalara-se em Londres. O ataque à Holanda

e à Bélgica atraiu tropas franco-britânicas em socorro aos belgas e

no dia 14 de maio, numa manobra ousada, tropas blindadas ale-

mães romperam as linhas francesas perto de Sedan, chegando, a

20 de maio, em Abbeville, fechando o cerco às forças aliadas. No

dia 24 de maio, quando os alemães se preparavam para dar o bote

final, chegou uma ordem surpreendente de Hitler. Foi um grande

erro estratégico em que ele, contrariando seu Estado-Maior, quis

2 Linha de defesa francesa.



agradar a Hermann Goering, comandante da Luftwaffe,3 que afir-

mava poder dizimar pelo ar as tropas aliadas. Quando os alemães

recomeçaram a ofensiva, o Primeiro-Ministro britânico Winston

Churchill já havia ordenado a retirada pelo mar em Dunquerque,

o que permitiu, até o dia 4 de junho, o embarque de quase 340.000

soldados.

Continuando sua ofensiva para o sul, os alemães tomaram Paris

em 14 de junho e dois dias depois, o marechal Pétain, novo chefe

do governo francês, solicitou um armistício. Entretanto, o general

De Gaulle, que se notabilizou na defesa de Abbeville, fez em Lon-

dres, em 18 de junho, uma proclamação na qual dizia que a França

jamais se entregaria.

O armistício foi assinado em Compièges em 24 de junho de

1940, às 19:35, no vagão de trem onde a Alemanha havia feito o

mesmo em 11 de novembro de 1918. Na Primeira Guerra Mun-

dial, a França resistiu quatro anos; dessa vez, somente seis sema-

nas. Hitler agora dominava a Europa do Circulo Polar Ártico até os

Pireneus, do Canal da Mancha até o rio Bug, na Polônia.

Mas isto não bastava à ambição de Adolf Hitler. Repetindo o

erro de Napoleão, invadiu a Rússia em 22 de junho de 1941, abrin-

do uma frente oriental, enquanto que na frente ocidental, após a

ocupação dos Balcãs e da Grécia, já alcançava o Norte da África. O

general “inverno”, aliado à inépcia de estrategista do Führer bem

como à resistência inesperada dos russos, quebrou o ímpeto alemão.

Em 7 de dezembro de 1941, o ataque japonês a Pearl Harbor

transformou a guerra européia em guerra mundial. A reviravolta

começou com a derrota alemã em El Alamein, no Egito, em 23 de

4 Força aérea alemã, reorganizada por Hermann Goering.



outubro de 1942, quando o general Montgomery obrigou Rommel

a retroceder. Na frente russa, o marechal von Paulus capitulou em

Stalingrado, em 31 de janeiro de 1943, décimo aniversário da as-

censão de Hitler ao poder.

Lentamente, o Terceiro Reich foi encolhendo. No dia 6 de ju-

nho de 1944, os aliados, comandados pelo general Dwight

Eisenhower, desembarcaram na Normandia e o pesadelo chegou

ao fim às 2:41 da madrugada de 7 de maio de 1945, em Reims,

com a capitulação incondicional da Alemanha.

Uma semana antes, em 30 de abril, em uma Berlim sitiada

pelas tropas russas do general Zhukov, Adolf Hitler e sua compa-

nheira Eva Braun suicidaram-se. No dia seguinte, o virulento mi-

nistro da Propaganda Goebbels envenenou seus seis filhos e deter-

minou a um ordenança que lhe desse e a sua esposa um tiro na

nuca, queimando os corpos em seguida.

Às 10 da noite do dia 1º de maio de 1945, a rádio de Hambur-

go interrompeu a transmissão da Sétima Sinfonia de Bruckner para

que o almirante Doenitz, novo Chefe de Estado, lesse uma mensa-

gem mentirosa, dizendo que o Führer Adolf Hitler havia combati-

do até o último alento.

O limitado governo de Doenitz, instalado em Flensburg, na

fronteira dinamarquesa, foi dissolvido em 23 de maio de 1945 e

presos todos os seus membros. Heinrich Himmler, o sinistro chefe

da SS, preso sob um disfarce dois dias antes, suicidou-se com uma

ampola de cianureto de potássio.

Em 16 de outubro de 1946, subiram ao cadafalso, em

Nuremberg, os principais dirigentes nazistas, exceto Hermann

Goering, que, duas horas antes de chegar a sua vez, ludibriou o

carrasco com uma ampola de veneno.





Perseguição antijudaica na Bélgica

A comunidade judaica na Bélgica era composta, em 1940, de

aproximadamente 66.000 pessoas. A maioria havia imigrado do

Leste Europeu após a Primeira Guerra Mundial e cerca de 16.000

eram refugiados da Alemanha e Áustria, fugitivos do nazismo; apenas

4.000 eram cidadãos belgas.

Para Hitler, os judeus eram Untermenschen, isto é, subumanos

e não tinham o direito de viver. São sobejamente conhecidas as

atrocidades cometidas na Alemanha e no Leste Europeu, a partir

da invasão em 1939, quando os judeus foram confinados em guetos

ou simplesmente massacrados in loco pelos Einzatzgruppen (Gru-

pos de Ação Especial).

A administração militar alemã na Bélgica e Norte da França foi

instalada em 1º de junho de 1940 sob o comando do general

Alexander von Falkenhausen. A partir de 28 de outubro de 1940,

passaram a ser expedidos decretos antijudaicos num total de de-

zoito, começando com a obrigatoriedade de os judeus se registra-

rem como tais. Foram registradas 42.642 pessoas maiores de 15

anos. Os seus documentos de identidade foram carimbados com o

vocábulo “JUDEU” em três idiomas. Seguiram-se medidas restri-

tivas de locomoção, exercício de função pública ou atividade eco-

nômica por conta própria.  Em 25 de novembro de 1941, foi



criada a Association des Juifs de Belgique (AJB), que permitiu à

administração alemã contar com a ajuda de judeus para melhor

controlá-los. Assim, quando, em 27 de maio de 1942, foi decreta-

da a obrigatoriedade de os judeus maiores de cinco anos usarem

uma estrela amarela costurada na roupa, e os burgomestres da área

de Bruxelas se negaram a distribuí-la, foi a AJB quem a fez.

O cerco se fechou em 20 de janeiro de 1942, quando foi rea-

lizada a famigerada Conferência de Wannsee nos arredores de

Berlim, onde foram traçados os rumos da “Solução Final” da ques-

tão judaica, ou seja, o extermínio em massa. Partiu de Berlim,

em junho de 1942, a ordem para que os primeiros dez mil ju-

deus fossem transferidos para o Leste. Com a ajuda da AJB, co-

meçaram a ser expedidas convocações de trabalho e com esta cila-

da atraíram as primeiras vítimas. Foi aberto em Malines

(Mechelen, em neerlandês), em 27 de julho de 1942, na Caser-

na Dossin, um centro de concentração de onde partiam os trans-

portes para a morte. Ao ingressarem na caserna, os judeus ti-

nham seus documentos retidos e recebiam um número. Como a

apresentação espontânea não atingia os  resultados esperados, os

judeus passaram a ser caçados pela Gestapo, auxiliada pelos “co-

laboradores”, isto é, membros do partido rexista e do Vlaamsch

Nationaal Verbond (VNV), que apoiavam a política nazista e a

perseguição racial.

Os judeus capturados eram encaminhados para a Caserna Dossin

e, de lá, enviados em trens de carga, sem água nem alimento, numa

viagem de dois dias, para Auschwitz, onde eram imediatamente

selecionados: os mais fortes para o trabalho, os mais fracos e as

crianças para as câmaras de gás e fornos crematórios. De 4 de agos-

to de 1942 a 31 de julho de 1944, foram deportados, em 28

comboios, um total de 25.257 judeus; destes, 5.093 menores de



dezesseis anos, o mais jovem tinha apenas 39 dias de vida. Volta-

ram vivos 1.205.

Graças ao patriotismo de abnegados cidadãos belgas –  que

arriscaram a própria vida, lutando não só contra a agressor alemão

mas também contra os colaboradores do regime nazista –,  foram

salvos cerca de 20.000 judeus; destes, 3.000 crianças, inclusive

eu, que estou aqui para testemunhar o que aconteceu naqueles

anos fatídicos.

Em novembro de 1980, graças aos esforços do casal Serge e

Beate Klarsfeld, teve lugar em Kiel um processo contra o tenente-

coronel SS Ernst Ehlers, Chefe da Polícia Política Nazista na Bélgi-

ca, e contra o tenente SS Kurt Asche, Chefe da Seção antijudaica

da Gestapo. Ernst Ehlers, que chegou a se aposentar como juiz

numa corte trabalhista no Estado de Schleswig-Holstein, suici-

dou-se antes do início do julgamento. Kurt Asche foi condenado a

sete anos de prisão.

O general von Falkenhausen, demitido do cargo de coman-

dante militar na Bélgica após o frustrado atentado contra Hitler

em julho de 1944, foi preso pela Gestapo. Salvo da execução em

4 de maio de 1945 pela chegada dos americanos, foi transferido

para a Bélgica. Aguardou preso seu julgamento por crimes de

guerra. Foi condenado, em 9 de março de 1951, a doze anos de

trabalhos forçados mas foi posto em liberdade e repatriado quin-

ze dias depois.





Primórdios

Meus pais nasceram no ocaso do século XIX. Em maio de 1900,

na aldeota de Kunow, a sete quilômetros de Ostrowiec, cidade

polonesa que pertencia ao então Império Russo, Hersz e Esther

Léa Rozenberg, ela nascida Lichtman, tiveram seu primeiro filho,

Mojzesz, meu pai. O lugarejo era pequenino e muito primitivo

mas foi lá que meu pai viveu até os nove anos de idade. Ele fre-

qüentou o cheder, a escola primária comunitária judaica onde só

estudavam meninos. Naquela época, as meninas de maior poder

aquisitivo eram alfabetizadas em casa. Meus avôs paternos eram

aparentados do Rebe de Alexander, que dividia com o Rebe de

Gur, em Varsóvia, a liderança das correntes chassídicas1 polonesas

e, por isso, mudaram-se para Lodz, ficando mais perto do seu guia

espiritual. Esta cidade, grande centro industrial, deixou meu pai

deslumbrado com a iluminação pública a gás, bondes elétricos e,

sobretudo, as instalações sanitárias que, embora de uso coletivo,

inexistiam no torrão natal. Meus avôs se dedicavam a um pequeno

comércio e tiveram mais dois filhos, Samuel e Sara. Meu pai estu-

dou algum tempo numa yeshivá2 e depois foi ajudar os pais no

comércio. Aqueles tempos foram duros porque em 1914 irrompeu

1 Correntes religiosas ortodoxas.
2 Escola judaica de ensino talmúdico.



a Primeira Guerra Mundial e quando esta acabou, em novembro

de 1918, a Polônia se viu livre da dominação estrangeira à qual

tinha sido submetida desde 1795 quando foi dividida entre a

Rússia, Prússia e Áustria. Não demorou  muito e meu pai foi alis-

tado no Exército polonês, que teve de enfrentar a ofensiva russa

que queria reocupar seu antigo domínio ocidental. Foi então que,

no mês de agosto de 1920, o marechal Josef Pilsudski, numa ma-

nobra genial às portas de Varsóvia, derrotou o Exército Vermelho e

rechaçou os soviéticos.

Meu pai, um simples soldado raso, contava-me os horrores da

guerra, principalmente uma luta corpo a corpo com baioneta na

ponta do fuzil. Ele, obviamente, não podia se dar conta da impor-

tância desta vitória polaca, que mudou o curso da História ao

rechaçar os comunistas que, se vencessem, iriam facilmente alcan-

çar Berlim e quiçá toda a Europa Ocidental. Esta vitória pode ser

comparada a de outro soberano polonês, João III Sobieski, que, em

1683, rechaçou os turcos que cercavam Viena, impedindo que a

Europa se tornasse muçulmana.

Meu pai ficou mobilizado por quatro longos anos e no primei-

ro semestre de 1920 ficou sem notícias de casa durante meses a

fio. Um dia, foi chamado na barraca de campanha do rabino, cape-

lão militar, que o informou que sua mãe havia falecido quatro me-

ses antes. Ordenou-lhe que tirasse as botas, sentasse no chão du-

rante uma hora em sinal de luto, recitasse um kadish3 e depois

voltasse à linha de frente.

A guerra de independência polaca-russa terminou em março

de 1921 e meu pai pôde, enfim, voltar para casa, visitar o pai e os

irmãos. Ele, entretanto, continuou mobilizado e numa das folgas

3 Oração proferida em memória dos mortos. Na realidade, uma louvação ao Senhor.



foi visitar uma tia materna que era casada com o schoichet4 de Busko

Zdroj, Mordechai Rozensweig. Ali, ele conheceu minha mãe, Malka

Chaja Kasza, que ficou encantada com o garboso soldado dos lin-

dos olhos azuis.

Meus avôs maternos, Samuel e Sara Kasza, ela nascida

Frydenberg, moravam nesta belíssima estância hidromineral, a 200

km ao Sul de Varsóvia. Meu avô possuía um apiário e uma fábrica

de velas de cera que ele fornecia para as igrejas da redondeza. Mi-

nha mãe, a terceira de sete irmãos, casou-se com meu pai em 1924.

No ano seguinte, nasceu minha irmã Esther Lea. Meus pais mora-

ram em Lodz até 1930, quando, movidos pelas dificuldades eco-

nômicas advindas do colapso da Bolsa de Nova York, decidiram

emigrar para a Bélgica.

Meu pai fez um pouco de tudo, foi ajudante de pedreiro,

mineiro numa mina de carvão, mascate, até que pôde abrir um

pequeno comércio de roupas. Eu nasci em 9 de janeiro de 1935

na cidade de Liège e recebi o nome do meu avô materno, que

havia morrido no ano anterior. No ano de 1939, meus pais resol-

veram se mudar para Bruxelas, onde logo depois começaria a minha

odisséia.

4 Magarefe ritual.





Guerra

A Segunda Guerra Mundial começou formalmente em 1o de

setembro de 1939 com a invasão da Polônia. Eu tinha cinco anos

quando começou a invasão alemã na Bélgica, em 10 de maio de

1940. A recordação que tenho é que fiquei muito alegre com a

viagem inesperada que iria fazer, com meus pais e minha irmã.

Lembro-me da confusão reinante na estação ferroviária, a Gare du

Midi, em Bruxelas, onde uma multidão desesperada, carregando

malas e baús, tentava embarcar no trem. A alegria não durou mui-

to, pois antes de chegar à fronteira francesa, um avião alemão inu-

tilizou a nossa locomotiva e todos desembarcamos. Pernoitamos

num abrigo do Exército da Salvação. De manhã, meu pai e um

outro senhor, judeu alemão, refugiado há pouco na Bélgica, foram

até a fronteira belgo-francesa, que se constituía apenas numa can-

cela, onde se amontoavam centenas de fugitivos. Mal foi levantada

a viga tricolor, meu pai e o outro senhor quiseram voltar para cha-

mar suas respectivas famílias. Foram interceptados por policiais

que os prenderam como espiões, pois meu pai, embora residindo

há dez anos na Bélgica, falava francês com sotaque e o outro, só

alemão.

Minha mãe esperou a volta do marido horas a fio e depois re-

solveu iniciar a marcha com os dois filhos rumo à França. Dessa

peregrinação pelo Norte da França, tenho vagas lembranças. Lem-



bro-me que chorava, tinha fome, queria colo. Como nós, havia

milhares de pessoas vagando pelas estradas perto de Lille e

Valenciennes. Dormíamos em casas abandonadas, às vezes ao ar

livre, era primavera. Certa feita, deparamos numa dessas casas com

um quadro tétrico: um velório abandonado. Noutra oportunida-

de, em que um homem quis abusar de minha irmã, nos trancamoss

num estábulo e, no meio da noite, começamos a ouvir baques sur-

dos na porta. Ficamos tiritando de medo, pensando que fosse o tal

camarada. Somente de manhã, descobrimos que se tratava apenas

de um boi que queria usar de seus direitos à pousada. Lembro-me

de minha mãe enchendo minha boca de alho quando passamos

perto de um cavalo em estado de putrefação. Lembro também de

ela implorar comida a freiras passando de ônibus com crianças de

um orfanato. Essa parte da odisséia durou cerca de uma semana.

Um dia, quando estávamos sentados no pátio de uma igreja, entra-

ram soldados alemães e disseram: “Alle Belgier müssen

zuruckkehren”, todos os belgas devem voltar para casa.

Começava, assim, a lenta caminhada de volta para Bruxelas.

Escusado dizer que estávamos desesperados com o destino do meu

pai, ainda desaparecido. Um dia, passando perto de um acampa-

mento alemão, minha mãe foi mendigar comida e foi rechaçada

pela sentinela. Já se afastava chorando quando um oficial alemão

veio correndo e ordenou que nos servissem sopa, pão e um sucu-

lento queijo holandês. Enquanto comíamos, ele lamentou a sorte

dos civis dizendo: “os ingleses e os judeus quiseram esta guerra

mas eles ainda hão de se ver conosco”. E como viram!  De qualquer

maneira, sem saber quem éramos, providenciou um caminhão que

nos levou de volta a Bruxelas.

Morávamos então na Rue de Flandres. Lá chegando, encontra-

mos nossa casa saqueada. Minha mãe começou a costurar e a vida



aos poucos foi se normalizando. Como não tínhamos dinheiro para

consertar a fechadura da porta, encostávamos, à noite, umas cadei-

ras numa espécie de barricada.  Imaginem o susto que levamos,

cerca de um mês depois, quando aquela engenhoca veio abaixo por

obra e arte de um violento empurrão: era meu pai que voltava!

Havia sido solto pelos franceses e vagueou, como nós, até encon-

trar alemães, e esperara uma oportunidade para voltar para casa.

Contar o que se passou desde aquela época (julho de 1940) até

julho de 1942 seria contar a lenta e metódica perseguição aos ju-

deus. Na Bélgica, não houve guetos, mas os alemães criaram um

Judenrat1 chamado Association des Juifs de Belgique (AJB), no qual

todos os judeus foram obrigados a se registrar. As carteiras de iden-

tidade foram carimbadas com o vocábulo “JUDEU” em três idio-

mas: alemão, francês e neerlandês. Através desta organização, foi

feita a distribuição da estrela amarela que todos os judeus deviam

costurar nas roupas. Fomos sucessivamente proibidos de sair à noi-

te, possuir rádio, bicicleta, ir à escola, ter negócio próprio..., até

que vieram as deportações. Isto começou sutilmente pelo envio de

uma carta de convocação para ir trabalhar no Leste. Minha irmã

Esther Léa, então com 17 anos de idade, pertencia a uma organi-

zação juvenil sionista chamada Gordonia e o grupo resolveu que

todos se apresentariam. Coitados, não sabiam do amargo destino

que os esperava, pobres vítimas imoladas no altar da barbárie do

século XX. Minha irmã se apresentou na Caserna Dossin, em

Malines, de onde foram despachados, em trens de carga, mais de

25.000 judeus até julho de 1944. Ela foi levada para Auschwitz

no dia 4 de agosto de 1942, sob o nº 536, e nunca mais soubemos

9 Conselho de judeus.



dela. Do comboio número I com 998 deportados, só sete voltaram

vivos.

Na década de 1970, vi o filme O jardim dos Finzi Contini, que

conta a saga de uma família judia italiana e que termina com a

cena de embarque para os campos da morte. Chorei

convulsivamente, imaginando minha irmã sendo levada e durante

anos não quis mais ler ou ver nada que se relacionasse com o

Holocausto, até que apareceu o filme Europa, Europa, que narra a

história verídica de um garoto judeu, treinado pelas SS, que luta

no exército alemão na frente russa. Capturado, escapa do fuzilamento

ao ser reconhecido pelo irmão, um soldado soviético Após duas ou

três semanas sem notícias da filha, meu pai foi na AJB  perguntar

por ela. Deram-lhe uma folha de caderno, em que anotaram al-

guns nomes de localidades para onde ele deveria escrever:

Auschwitz, Treblinka, Maidanek, e o pobre coitado escreveu... Não

demorou muito e soubemos que os judeus estavam sendo presos

nas ruas, facilmente identificáveis pela estrela amarela. Meu pai

resolveu que deveríamos nos esconder. A partir do conhecimento

com outros operários da mina de carvão onde trabalhava desde que

foi obrigado a fechar a loja, ele encontrou um lugar para minha

mãe trabalhar como empregada doméstica em troca de casa e co-

mida para nós três. Iniciava-se, assim, em final de agosto de 1942,

a nossa vida clandestina que iria durar dois longos anos.

A primeira casa onde ficamos era da sra. Jeanne Keyser, em

Marchienne-Docherie, à Rue de la Montagne nº 1. O marido dela

tomava conta da eclusa no canal por onde os barcos de transporte

fluvial trafegavam. Tinha um filho adolescente chamado Rodolphe

que eu adorava. Para os vizinhos, éramos bateliers, marujos de água

doce e que havíamos perdido nossa barcaça num bombardeio. Foi

nesta casa que passamos o outono de 1942 e onde, escutando clan-



destinamente a BBC numa noite, ouvi a seguinte mensagem que

até hoje não esqueci: “Humberto chega amanhã”. Era o anúncio

do desembarque dos americanos em Marrocos logo após a brilhan-

te vitória de Montgomery, em El-Alamein. Foi também nesta casa

que minha mãe conheceu aquela que seria nosso bom Anjo de

Guarda, a sra. Berthe Clignet, que tanto nos ajudou, como vere-

mos depois.

Por razões diversas, não pudemos continuar nesse lugar e fomos

parar num sótão, em Monceau-sur-Sambre, onde passamos o in-

verno 1942-43. Por motivo de segurança, não pude sair do peque-

no recinto durante uns três meses. Pelas frestas das tábuas que

tapavam a janela, ficava olhando de cima os meninos brincando ou

atirando bolas de neve e invejava o cachorro que passeava na calça-

da em sua romaria diária aos postes. Eu ficava o dia todo num

espaço restrito, condenado ao maior silêncio, sem nada para fazer.

A única distração era ler, às quintas-feiras, o magazine infantil

Spirou, que iluminava semanalmente esta triste época. A comida

era parca e péssima. Sem dinheiro e sem cartões de racionamento

quase nada se podia obter. Contamos com a ajuda da sra. Berthe

Clignet e do seu marido, mas mesmo assim muitas vezes passamos

apenas com sopa feita com cenoura e joio de trigo. Minha maior

alegria, neste período tenebroso, me foi proporcionada no dia do

meu oitavo aniversário. Recebi um presente que eu duvido que

algum outro possa me dar tamanha felicidade: minha mãe arran-

jou, não sei como e com que sacrifício, um... OVO. Foi um festim.

Ao cabo de poucos meses, devido à suspeita de que vizinhos

nos denunciariam, voltamos para Marchienne-Docherie. Passamos

a morar num barraco na mesma Rue de la Montagne. Nesta nova

casa, passei a primavera e o verão de 1943. Em relação à moradia

anterior, era um paraíso. Podia brincar com os outros meninos,



soltar pipa, mas não podia freqüentar a escola. Lembro-me bem

que no dia de Cinzas fui à missa com os outros garotos e o padre

me tascou uma cruz de cinzas na testa. Presenciei também uma

tragédia: um garoto de 14 anos foi banhar-se no canal e se afogou.

Como era muito meu amigo, fui designado para ser o coroinha

que carregou a Cruz na frente do cortejo fúnebre, após a missa de

corpo presente.

Neste ínterim, meu pai ficou doente, com febre, tosse, dores

nas costas e escarro sanguinolento. Não podíamos chamar um

médico, pois temíamos que ele nos denunciasse. Recordo meu pai

no auge do desespero, rolando no chão e batendo com a cabeça na

parede. Finalmente, a sra. Berthe Clignet arranjou um médico,

que o curou.

O tempo foi passando e um dia bate à porta um guarda belga

trazendo uma intimação para comparecermos, no dia seguinte, à

Divisão de Polícia dos Estrangeiros de Grand-Charleroi. Meu pai

não estava em casa e é fácil imaginar a torrente de lágrimas que

minha mãe derramou, sabendo perfeitamente o que iria nos acon-

tecer. Ajoelhou-se ao pé do guarda e pediu que nos ajudasse. Após

refletir um pouco, ele sugeriu que sumíssemos dali no mesmo dia;

declararia na delegacia que não havia encontrado ninguém em casa.

No dia seguinte não encontraria mesmo...

Mais milagres? Com a minha mãe aconteceu um outro pouco

tempo antes. Indo a Charleroi visitar um conhecido, encontrou a

porta lacrada. Já ia saindo, quando um oficial alemão que se en-

contrava no patamar superior ordenou-lhe que subisse. Aquele nosso

conhecido havia fugido em tempo e, em represália, os alemães es-

tavam detendo os demais moradores do prédio. À ordem do ofici-

al, minha mãe exibiu sua identidade carimbada como judia. En-

tretanto, respondendo à pergunta de um homem à paisana, prova-



velmente da Gestapo, o oficial respondeu que se tratava de uma

apátrida e deixou que ela fosse embora, livre.

Mas voltemos à minha história. Com muitíssimas dificuldades

e súplicas, conseguimos que um irmão da sra. Jeanne Keyser nos

abrigasse por uma única noite no porão da casa dele. No dia se-

guinte (estávamos em setembro de 1943), graças à intervenção da

sra. Berthe Clignet, conseguimos um abrigo em Marchienne-au-

Pont, na residência de uma senhora chamada Madame P., que já

hospedava seis meninos. Este pequeno pelotão dormia sobre dois

colchões num canto da casa, na maior promiscuidade, à qual fui

me juntar. Afinal, era melhor do que o forno crematório. Ali, con-

traí a piedraia negra,2 que me fez ficar temporariamente careca.

Estávamos naquele lugar havia três semanas, quando um inci-

dente fez meus pais saírem da toca. Madame P. havia recolhido

também alguns prisioneiros de guerra russos: eles trabalhavam nas

minas de carvão das redondezas e de onde haviam fugido. Planeja-

vam fazer explodir uma ponte de vital importância e meus pais

ficaram temerosos de que acabassem presos e, sob tortura, revelas-

sem onde estiveram escondidos. De modo que, na madrugada do

projetado atentado, meus pais resolveram fugir comigo. Com muito

custo, dizendo que Rodolphe, meu ídolo, estava lá, conseguiram

me tirar da cama. Na rua, fazia um frio de rachar, eu tiritava de frio

e de fome. Meus pais mandaram que eu fosse até a estação da

estrada de ferro e lá ficasse perto do fogão, sem falar com ninguém.

Já imaginaram um garoto maltrapilho, com sapato de sola furada,

esfomeado e expondo as mãos rubras de frio? Toda vez que vejo

mendigos puxando crianças pela mão, vejo-me naquela madruga-

da cinzenta de outono de 1943, procurando aquecer-me junto ao

2 Dermatose do couro cabeludo.



fogão da estação. Só mesmo em desespero de causa foi que meus

pais tomaram aquela atitude temerária de ficar vagando pelas ruas

de madrugada, sem documentos adequados, correndo o risco de

serem abordados por uma patrulha.

Assim que clareou o dia, fomos bater na porta da casa da sra.

Berthe Clignet. Neste mesmo dia, conseguimos um outro refú-

gio. Desta vez, fomos parar em Gauzée. Mas para chegar até lá,

após uma viagem interurbana de bonde, precisávamos atraves-

sar um bosque. A noite caiu e nós nos perdemos. Havia chovido

e patinávamos no lamaçal. Comecei a chorar de fome, frio, medo

e cansaço. Meu pai pôs-me nas costas e por fim tivemos de

pernoitar encolhidos ao pé de um carvalho sobre um leito de

folhas secas. Ao amanhecer, alcançamos a fazenda onde minha

mãe passou a trabalhar como faxineira, meu pai como peão e eu

como guardador de patos e galinhas. Meu reinado limitava-se

ao monte de estrume e adjacências. É fácil imaginar o estado de

“limpeza” em que eu ficava correndo por lá. Dormíamos num

quarto enorme e o frio era tremendo, não havia calefação nem

cobertores. A comida consistia principalmente em nabos cozi-

dos, temperados com vinagre. Às vezes, minha mãe roubava um

naco de pão na cozinha, que comíamos escondidos. Fiquei mir-

rado...

Nossa permanência neste famigerado local não durou muito.

Saímos de lá às carreiras, indo parar em Landelies. Tive então uma

experiência que muito marcou minha infância. A fazendeira que

passou a nos dar abrigo tinha um filho adulto, mentalmente retar-

dado. Possuía a inteligência de uma criança de cinco anos. Passava

os dias no meio de uma imensidão de brinquedos, tinha um quar-

to cheio. Quando me deparei com aquele tesouro, meus olhos bri-

lharam de alegria. Nunca tive, nem sequer vi, tal maravilha. Mas



qual não foi minha amarga decepção ao tentar compartilhar da-

quele tesouro. Recebi daquele grandalhão uma retumbante bofe-

tada que me fez ver estrelas. Expliquem isto se puderem a uma

criança de oito anos. O engraçado é que aquele pobre doente men-

tal entendia que corríamos perigo, pois à noite tapava o buraco da

fechadura com um trapo dizendo: “Boches, Boches!!” (termo pejo-

rativo para designar alemães).

Não durou muito nossa estada na fazenda. Em virtude de imi-

nente denúncia de um vizinho rexista (partido fascista belga), de-

cidimos voltar a Marchienne-au-Pont. Desnecessário salientar o

quanto estas idas e vindas eram perigosas, pois no caso de uma

blitz, seríamos presos por falta de documentos ou por causa daque-

les que possuíamos, e aí...

Em Marchienne-au-Pont, fomos parar na casa de um sr.

Leonard, atacadista de batata. Mal penetramos na sala de visitas, a

mulher dele saiu aos berros: “Criança não, criança não! Não quero

criança aqui em casa!”. Minha mãe, coitada, começou a chorar,

implorando, rogando, suplicando que, pelo amor de Deus, me

deixasse ficar; mas ela foi inflexível. Fiquei, portanto, em pé no

corredor perto da porta da rua, aguardando que selassem o meu

destino, que afinal consistiu em ir morar na casa de uma velha

solteirona chamada Mademoiselle Lafineur.

Abre-se aqui um capítulo negro da minha infância. Mademoiselle

Lafineur morava com a mãe idosa e um cachorrinho, que compar-

tilhava do seu leito. Ela mimava-o como se fosse um filho, dava-

lhe iguarias e para mim, as sobras. Certa feita em que o jantar do

Senhor Cão era composto de salsichas e o meu de broa, achei de

bom alvitre rir alto e em bom som ao ver o animal vomitar aquela

lauta refeição. Para quê...? aquela ofensa aos brios caninos valeu-

me algumas chineladas que doem até hoje.



Também desagradava profundamente a Mademoiselle Lafineur

minha recusa em recitar o Padre-Nosso e persignar-me antes das

refeições. Ela me deu um livro de catecismo ilustrado para ler. Eu

não sabia direito o que era um judeu, mas a descrição da Paixão de

Cristo era assustadora. Abro um parêntese para expressar minha

certeza da culpa da Igreja na gênese do anti-semitismo, que em

boa hora o Papa Paulo VI começou a reverter a partir do Concílio

Vaticano II, com a encíclica Nostra Aetate.

Dormia no sótão e à noite, vestindo um camisolão que me caía até

os pés, empunhando uma vela, empreendia sozinho a escalada. Meu

Deus do Céu, como eu tinha medo! Aquela imensidão escura, o vento

rangendo nas telhas, o cric-crac dos camundongos ou sei lá o quê...

Minha passagem por lá me faz lembrar que eu consegui voltar a

freqüentar uma escola após um hiato de mais de um ano. Mas não sei

por que cargas d’água meus companheiros elegeram-me bode expiatório

e surravam-me impiedosamente. Muitos meninos ostentavam cami-

sas pardas e talvez adivinhassem que eu era filho de Israel. O fato era

que o acordar toda manhã lembrava-me que aquele dia também era

dia de apanhar (de manhã e à tarde), num ritual obedecido religiosa-

mente e do qual, a muito custo, o inspetor de alunos às vezes me

livrava. Virei uma chaga, tal o número de contusões e escoriações.

Outro suplício, este mais sutil, era que, por motivos de segu-

rança, caso encontrasse ocasionalmente a minha mãe na rua, ela

indo fazer alguma compra para a patroa, eu não podia chegar per-

to dela. Não podia sequer trocar um olhar. Passava por órfão de

guerra e, por causa disso, devia evitar efusões. Não obstante, à

noite, eu ia às vezes visitar meus pais. Eles moravam no próprio

depósito de batatas, dormindo numa espécie de portaria. E como

o telhado estava furado, eles  tinham de mudar a cama de lugar a

toda hora quando chovia.



Para terminar minhas reminiscências da casa de Mademoiselle

Lafineur, ousei, um dia, pedir-lhe um trocado para comprar o meu

Spirou. De fato, só asilar-me já era muito, mas o meu crime não era

tão grande assim. Com uma boa chinelada, ela mandou que eu

fosse mendigar!

Minha situação ali tornou-se insustentável. Coincidiu que meus

pais também tiveram que sair da casa dos Leonard, pois minha

mãe, devido ao excesso de trabalho pesado, ficou doente. A sra.

Berthe Clignet, nosso bom Anjo de Guarda, providenciou um

quarto mobiliado para meus pais morarem e, finalmente, conse-

guiu arranjar-lhes documentos falsos de arianos. Meu pai passou

a se chamar Pierre Lovrix e minha mãe Sylvie Coutereen. Fui

juntar-me a eles. Não era sem tempo, pois estava esgotado pelos

maus tratos e havia contraído uma dermatose horrivelmente

pruriginosa.

Por motivos de segurança, porém, ficou assentado que eu dei-

xaria o convívio dos meus pais e que eles não deveriam saber do

meu paradeiro. Na noite da despedida, meu pai me chamou, sen-

tou-me no colo e disse: “Meu filho, amanhã irás embora. Não sei

o que será de nós. Nem sei se jamais tornarei a ver-te! Entretanto,

a guerra não durará para sempre e saibas que és judeu. Assim que

a guerra terminar, procure ir a Bruxelas ou Antuérpia e fale com

um rabino, ele encarregar-se-á de ti. Deus te abençoe, meu filho”.

De manhã, levado pela minha mãe, dirigi-me ao lugar previa-

mente combinado e, mediante uma senha, fui entregue a uma

senhora desconhecida que me levou de bonde interurbano ao lu-

gar onde permaneci até a Libertação. Isto aconteceu no dia 20 de

janeiro de 1944, quinta-feira. O lugar se chama Quaregnon, uma

aldeia nos arredores de Mons. Eu sei que era quinta-feira, pois era

o dia em que circulava o magazine infantil Spirou.



Muitos e muitos anos depois, atendendo a uma cliente em meu

consultório em Copacabana, ela contou que seu único filho, piloto

da Força Aérea Brasileira, havia morrido nesse dia. Quando eu dis-

se que foi numa quinta-feira, ela quase caiu para trás e, em poucas

palavras, expliquei o motivo pelo qual aquele dia também era

marcante para mim.

A família Piérart, que me recebeu, praticava a religião protes-

tante e era composta de quatro pessoas: Maurice e Lea Piérart, a

filha então com 17 anos, Solange, e o sogro do sr. Maurice, o Vovô,

M. Urbain. Passei a chamar o casal de Padrinho e Madrinha, e em

comparação com os outros refúgios, era, literalmente o paraíso.

Não foi outro o motivo que me fez pedir ao Yad Vashem,3 de Jeru-

salém, a concessão, em 1992, do título de “Justos entre as Nações”

para o casal Piérart.

Para me fazer sumir de verdade, fizeram-me adotar outra iden-

tidade. Passei a me chamar Paul Allain, natural de Hermeton.

Nascido em 1º de setembro em vez de 9 de janeiro. Foi a coisa

mais difícil de me acostumar, pois uma criança tem dificuldade

em mentir sua idade. Era órfão de pai e mãe e tinha um irmão

algures num orfanato. Por diversas vezes, durante a noite, eles me

acordavam com uma lanterna no rosto e perguntavam pela minha

identidade até eu me acostumar por completo. Para demonstrar

como era boa esta gente, basta dizer que, não havendo cama so-

bressalente, eles me fizeram compartilhar do leito da Solange. É

bem verdade que eu era apenas um guri de nove anos e que pode-

riam improvisar um leito no chão. Mas não, apesar da minha

dermatose, deixaram que eu dormisse na cama da Solange até que

arranjassem uma cama para mim. Um exemplo de verdadeira ca-

3 Museu do Holocausto, em Jerusalém.



ridade cristã. Em seguida, trataram de me levar a um médico, uma

vez que não parava de me coçar da cabeça aos pés. No consultório,

apresentaram-me como órfão de guerra. Mas antes mesmo de ini-

ciar o exame, o doutor enfiou a mão na minha calça, verificando

que eu era circuncidado. Sorriu e cochichou algo no ouvido de

Padrinho.

Voltei a freqüentar uma escola e desta vez não sofri maus tratos.

Lembro perfeitamente que ganhei da professora um lápis por ter

acertado um ditado sem erro algum. Fiquei tão feliz! Certa vez, à

noite, vi na estante um livro de lombo vermelho. Abri e estava

examinando o texto escrito em caracteres miúdos, sobre duas colu-

nas, quando Padrinho acercou-se de mim e disse: “Leia meu filho,

que isto há de interessar-lhe”. Foi assim que eu conheci a Bíblia e

tomei conhecimento da história dos Patriarcas, do Êxodo, das epo-

péias dos Juízes e do Rei David. Passei a freqüentar o culto nas

manhãs de domingo e a escola dominical. O pastor do templo

protestante na época chamava-se Monsieur Vernier.

Arranjei logo um amiguinho na vizinhança chamado André

Cornet, que foi meu companheiro de folguedos durante esses me-

ses de guerra, pois a escola para a qual havia sido mandado fechou

devido aos bombardeios. A companhia desse menino foi um raio

de luz nesses últimos meses de guerra.

Mas nem tudo era um mar de rosas, nem do ponto de vista

material nem moral. Contarei dois episódios para ilustrar um e

outro: a alimentação era precária, mas aí a restrição era geral e eu

compartilhava do pouco que se tinha. Uma noite, no jantar, pedi

mais uma batata. Com o olhar constrangido, Madrinha lastimou

que não houvesse mais. Desde então nunca mais pedia algo antes

de, a um pretexto qualquer, levantar-me da mesa e passar perto do

fogão para ver se ainda havia algo na panela. O outro episódio só



saiu das névoas do esquecimento muitos anos depois, por ocasião

do meu primeiro namoro. De fato, eu era muito bem tratado ali e

só posso testemunhar a minha eterna gratidão. No entanto, uma

coisa me fazia falta. Ninguém me acariciava, ninguém me beijava.

Eu não sabia que as responsáveis por isto eram a guerra e a nefanda

perseguição, mas sentia necessidade de um carinho. Então, quan-

do voltava com Solange  das aulas de religião das quintas-feiras à

noite, gostava de esfregar meu rosto na manga do seu casaco de

pele de coelho que ela usava devido ao frio primaveril.

O tempo passou. Surgiu o verão e com ele o prelúdio da li-

bertação. Uma manhã, brincava eu na rua quando, de uma casa

ao longe, saiu um homem gritando: “Desembarcaram! Desem-

barcaram!” Era o dia D (6 de junho de 1944) e um mapa da

França veio ornamentar a sala de jantar. Quase cinco meses havi-

am se passado desde a minha separação dos meus pais e, com o

bom tratamento, estava conformado quase que por completo. Eu

era  pequeno demais para me preocupar muito e, além disso,

tinha uma fé cega de que tornaria a vê-los. Por isso, minha sur-

presa foi enorme quando um dia de manhã Madrinha me acor-

dou dizendo: “Levanta Paul, sua mãe está aqui”. Fiquei espanta-

do. Como conseguiu me encontrar? E se uma vizinha a visse? O

que dizer?  O lugarejo era pequeno e as visitas raras. O fato é que,

com o passar do tempo, meus pais começaram a se desesperar,

principalmente meu pai. Soube depois que ele dizia ter perdido

seus dois filhos e que não via mais razão para viver e ameaçava

entregar-se à Gestapo. Isto seria uma catástrofe para toda a rede

da Resistência. Deram-lhe um endereço num convento em

Couvin, onde ele foi me procurar, em vão é claro. Finalmente,

após outras ameaças e súplicas, deram-lhe o endereço certo e

minha mãe veio me visitar. Trazia, entre outras coisas, duas la-



ranjas que ela arranjou no mercado negro. A alegria da visita foi

intensa porém curta, pois ela teve de ir embora logo.

Em fins de junho ou princípio de julho de 1944, passamos por

um grande susto. Foi morto a tiros, ao sair de sua casa, um vizinho

rexista. Duas horas depois, chegaram os SS, que prenderam 300

reféns, todas mulheres, pois naquela hora não havia homens em

casa. Um oficial arrogante, metralhadora a tiracolo, entrou em  nossa

casa, perguntou pelo dono e, na sua ausência, resolveu prender

Solange, que se refugiou nos braços de Madrinha. Com um em-

purrão brutal e um pontapé no traseiro, ele a expulsou para a rua.

Fiquei pálido de medo. E se ele desconfiasse e me mandasse arriar

as calças? A esta altura, eu já conhecia o teor da Aliança de Abraão.

Tremia feito vara verde. Madrinha percebeu e me deu uma tigela

de sopa que eu segurava com ambas as mãos. Anos depois, vi um

filme de Louis Malle: Au revoir, les enfants, que tinha um episódio

parecido, e senti um frio na espinha. Mas, felizmente, lá tudo

acabou bem, com todas as reféns soltas, inclusive a nossa Solange.

O fim estava próximo. Na estrada, soldados alemães vindo da

França passavam em retirada, maltrapilhos, com carros arrebenta-

dos ou a pé, empurrando carrinhos de bebê, entulhados de baga-

gem. E veio setembro, logo sumiram os alemães da aldeia. Uma

noite, saindo do abrigo subterrâneo no jardim e onde dormimos

aqueles últimos dias, vi o horizonte iluminar-se intermitentemen-

te, com baques surdos. No dia seguinte, 3 de setembro, chegaram

os americanos. Era a liberdade afinal...





Pós-guerra

Alguns dias após a libertação, meus pais vieram me buscar e

fui morar na casinha nas imediações de Charleroi, que a Resis-

tência alugara para eles. Era a época dos Iamim Noraim1 e o

rabino-capelão militar americano requisitou um salão, creio que

de um cinema, para os serviços religiosos. Havia pouquíssimas

crianças e os soldados americanos me encheram de chiclete, cho-

colate e outras gulodices. Fico emocionado até hoje quando lem-

bro este episódio.

Não demorou muito e meus pais trataram de voltar para Bru-

xelas. Obviamente, nossa última moradia, antes de cairmos na clan-

destinidade, havia sido alugada e, com a escassez de moradias, fo-

mos parar num quarto alugado de uma casa coletiva numa área

miserável de Molenbeek-Saint-Jean. Mal haviam decorridos dois

meses e veio o último susto: a contra-ofensiva alemã do marechal

von Runstedt, felizmente detida na Batalha das Ardenas diante de

Bastogne. Meus pais me levaram de volta para Quaregnon e pedi-

ram aos Piérart que tomassem conta de mim. Passei com eles a

noite de Natal de 1944. No templo protestante, vi nas últimas

filas alguns jovens prisioneiros de guerra alemães, cabisbaixos. Era

o reverso da medalha e senti pena deles.

1 Dias temíveis, festejos do Ano-novo judaico.



De volta a Bruxelas, tornei a freqüentar a escola. Um dia, o

professor mandou que eu respondesse à pergunta que estava no

quadro-negro e ele descobriu que eu não enxergava bem: foi assim

que, aos dez anos, passei a usar óculos.

Comecei também a estudar numa escola judaica supletiva e fui

alfabetizado em hebraico. A escola funcionava na sinagoga da Rue

de la Clinique, em Anderlecht, e eu ia de bonde às terças e quin-

tas-feiras à noite e aos domingos de manhã. Éramos um punhado

de alunos e lembro muito bem que iniciei o estudo da Torá2 pela

Parashá Miketz,3 onde José explica ao Faraó o significado do sonho

das sete vacas magras engolindo sete vacas gordas.

À noite, quase que diariamente, íamos na Place Rouppe, uma

praça com um prédio para onde eram levados sobreviventes do

Holocausto, trazidos da Alemanha. Esquálidos, eles contavam as

pavorosas histórias dos tormentos vividos nos campos da morte.

Os mais combalidos eram levados para um sanatório em Tervueren,

que eu visitava ocasionalmente, pois meus pais, com o retrato de

minha irmã na mão, ainda esperavam revê-la com vida. Foi assim

que fizemos amizade com três irmãs de Kovno, na Lituânia, que

milagrosamente sobreviveram juntas. Uma delas casou-se com um

soldado da Brigada Judaica da então Palestina, aquartelada na

Holanda, e mudou o sobrenome de Bergman para Rozenson. To-

das fizeram aliá4 e cheguei a visitá-las em Tel-Aviv em 1975.

Também na véspera de Pessach de 1945, a páscoa judaica, meus

pais me explicaram que voltaríamos a respeitar o cashrut5 e que a

2 Corresponde aos cinco Livros da Lei de Moisés, ou Pentateuco.
3 Trecho do Pentateuco lido semanalmente na sinagoga. Cada uma tem um nome retirado

do texto.
4 Literalmente, subida; emigração para Israel.
5 Leis dietéticas judaicas.



carne, por ser muito cara, seria escassa. Fiquei maravilhado com o

ritual do Seder, a ceia da noite pascal que tinha para nós um verda-

deiro sabor de liberdade. Poucos dias depois, em 8 de maio de

1945, os aviões, como previamente anunciado, passaram a fazer

vôos rasantes. Era o sinal que a guerra havia terminado.

Desta época, guardo uma lembrança especial. Toda sexta-feira

à noite vinha nos visitar um senhor que havia perdido a esposa e

cujo filho encontrava-se no orfanato judaico. Ele colocava uma kipá6

na cabeça em respeito às velas de Shabat,7 que minha mãe acendia.

Dizia ser um “apicoret”, um incréu, mas que não gostaria de ser o

último judeu de sua estirpe. Esta afirmação me deixou pensativo

e, mais tarde, deu um novo rumo a minha vida.

6 Solidéu.
7 Sábado, dia do repouso semanal.





Interlúdio

No ano letivo 1945-46, mudei de escola. Fui para a École

Moyenne de l’État, na Rue de la Prosperité. Fui aluno durante

dois anos de M. Van Loo, figura humana impressionante a quem

devo muito de minha formação. Em seguida, fiz prova de admis-

são para o curso secundário no Athénée Royal de Koekelberg, onde

fiz o curso clássico durante três anos até emigrar para o Brasil.

No início de 1946, meus pais receberam um telegrama da

Polônia com apenas duas palavras em polonês, sem assinatura: “es-

tou viva”. Imaginem o alvoroço deles, pensando que fosse de mi-

nha irmã. Embora tivesse nascida na Polônia, foi para a Bélgica

com cinco anos de idade e não falava polonês. Foram 48 longas

horas até que descobríssemos a remetente. Era uma irmã de minha

mãe, Brandla Kasza, a única que sobreviveu ao inferno nazista.

Meu pai perdeu dois irmãos, minha mãe cinco, com cônjuges e

filhos. E ainda tentam negar o Holocausto... Minha tia vivia em

Lodz, para onde retornou após a sua libertação pelos russos.

Em 1947, foi baixado um decreto permitindo a volta aos do-

micílios daqueles que os haviam abandonado devido à perseguição

nazista. Para nós, isto não foi bom, pois o local fazia minha mãe

lembrar da filha, o que, aliás, se deu até o último dia de sua vida.

Ela me pediu, e eu cumpri a promessa, para pôr no seu túmulo,



em Vila Rosaly, uma lápide em memória de Esther Léa, minha

irmã. O fato é que minha mãe adoeceu e foi hospitalizada e eu, ao

visitá-la na enfermaria, decidi, aos 12 anos, que seria médico. Um

fato me espantou muito: debaixo de cada cama da enfermaria ha-

via um penico, e no da vizinha de minha mãe, havia um vai-e-vem

de formigas. Que coisa nojenta! Só fui entender o motivo anos

depois, já na faculdade, aquela senhora sofria de diabetes.

Aqueles tempos na Bélgica eram de comícios em favor da cria-

ção do Estado judeu na Palestina, que os ingleses teimavam em

não abandonar. Lembro de um orador famoso de nome bíblico,

Zerubavel. Também comecei a me preparar para a cerimônia do

meu Bar-Mitzvá.1 Um dia, voltando da aula, de bonde, ouvi que a

ONU havia aprovado a partilha da Palestina.

Em 1948, meus pais resolveram visitar minha tia que havia se

casado com Rubin Pech, que se refugiou na Rússia logo após a

partilha da Polônia, em 1940. Ele passou a guerra no Uzbequistão

e voltou para a Polônia em 1946. Ficamos um mês em Kudowa

Zdroj, uma cidade de veraneio perto de Wroclaw (Breslau). Por

um punhado de francos belgas, recebia um monte de zlotys polo-

neses e passei a jogar carteado a dinheiro. Minha mãe soube e me

fez jurar que nunca mais o fizesse e até hoje cumpro a promessa.

Estudei três anos em Koekelberg, fazendo o equivalente ao cur-

so ginasial. O colégio era imponente, com um ginásio bem equi-

pado para as aulas de ginástica nas quais eu não era muito bom.

Em contrapartida, adorava as aulas de latim e, depois, de grego

clássico. Guardo na memória o nome de alguns professores: M.

Meunier, de grego; M. Mathieu, de francês; e M. Tuts, de histó-

ria. Lembro que comemoramos o quarto centenário do nascimen-

1 Celebração da maioridade religiosa dos meninos aos treze anos de idade.



to de Miguel de Cervantes e que também fui assistir, com a minha

classe, a Romeu e Julieta, de Shakespeare. Fiquei deslumbrado!

Nas férias de verão, em julho, passava um mês em Quaregnon,

na casa dos Piérart. Em julho de 1947, fui pajem no casamento de

Solange com François Deghilage.

No outono do mesmo ano, comecei a me preparar para o meu

Bar-Mitzva, que foi celebrado em janeiro de 1948, na semana da

Parashá Bó em que se narra a saída dos judeus do Egito. No mes-

mo ano, em maio, foi declarada a independência do Estado de

Israel, a que se seguiu uma luta feroz e desigual entre cinco países

árabes vizinhos com exércitos organizados contra uma comunida-

de em formação. Todavia, a mão de Deus se fez presente e, assim

como na Guerra de Seis Dias em 1967, aconteceu um milagre.

Acompanhei, ansioso e perplexo, as atividades bélicas que cessa-

ram com um armistício em 1949. Não tenho a menor dúvida em

afirmar que o status de ser judeu mudou para melhor. Em vez de

ser olhado como o maldito judeu errante, ganhamos o respeito dos

goim.2 Em 1955, já na faculdade, como um dos diretores do Gru-

po Universitário Hebraico, tive a honra de participar de uma re-

cepção para a primeira visita de um chanceler israelense ao Brasil.

O consulado de Israel ficava em Laranjeiras e quando vi com os

meus olhos o ministro Moshe Sharet, lágrimas rolaram na minha

face. Dez anos antes, eu havia sido caçado como um cão sarnento e

agora era membro de um povo livre e soberano.

Mas voltemos à Bélgica: a situação econômica não estava boa e

o ambiente político ficava cada vez pior, com os atritos da Guerra

Fria e com o início da guerra da Coréia em junho de 1950. O

ambiente era de prelúdio de uma Terceira Guerra Mundial e meus

2 Literalmente, povos; designação genérica para não-judeus.



pais, que já haviam passado por duas, resolveram emigrar nova-

mente. Minha mãe sabia que dois primos haviam emigrado para o

Brasil e através do Joint ou Hias, organizações judaicas de auxílio,

conseguiu o endereço dos dois. A prima respondeu, o primo não.

Meu pai, após ingentes esforços, conseguiu dois vistos de turista

para o Brasil. Por ser menor de idade, eu viajei com o passaporte de

minha mãe.



Chegada  ao  Brasil

O vapor Campana passou ao largo da praia, que soube depois

chamar-se Copacabana, e entrou na baía da Guanabara. Era do-

mingo, 15 de outubro de 1950. A beleza do local era indescritível.

O céu azul, a vegetação luxuriante verde-clara cobrindo os morros,

contrastando com o verde-escuro do mar. Era mesmo inebriante a

paisagem. Logo atracamos no cais do Touring Clube, na Praça Mauá.

Havia terminado a travessia do Atlântico e uma viagem de dezessete

dias. Partimos de Bruxelas na noite de 28 de setembro, passamos o

dia 29 em Paris. Visitamos uns conhecidos e eu fui reverenciar o

túmulo de Napoleão. À noite, embarcamos para Marselha e no dia

30, à noitinha, subimos a bordo. Minha mãe conseguiu do Joint

uma passagem de terceira classe mas eu e meu pai fomos parar no

porão do navio. Era a quarta classe, pois não havia quinta.

Na primeira semana de viagem, ainda freqüentei a primeira

classe, pois havia feito amizade com alguns garotos, filhos de colo-

nos franceses, mas depois da escala em Dacar, onde eles desembar-

caram, fui proibido de voltar.

Foi a bordo do navio que li num jornaleco que um tal de Getú-

lio Vargas havia vencido as eleições para a Presidência da Repúbli-

ca: dele, nunca tinha ouvido falar. Nada sabia da história do Bra-

sil. Sabia que era do tamanho de um continente, com muito café e

cacau. Havia um rio chamado Amazonas e cobras por toda parte.



Assim, diante de tamanha ignorância, não é de se espantar que

por muito tempo olhasse atrás do vaso sanitário ou debaixo da

cama para ver se não havia alguma cobra escondida. Uma outra

coisa que me assustava à noite era um pisca-pisca que depois vim a

saber não serem fantasmas e sim vaga-lumes. Onde estão eles ago-

ra? Nunca mais os vi. É o preço da urbanização.

Desembarquei de calças curtas como era costume usar na Eu-

ropa até os dezoito anos e pelo olhar dos parentes que foram nos

aguardar no cais do porto, senti o ridículo. Fomos parar no Grajaú,

na casa da prima de minha mãe, Rosa Wainstajn. Ela era casada

com Kalma Wainstajn e tinham quatro filhas e um filho. As duas

filhas caçulas, Sara e Genia, ainda eram solteiras. O irmão da dona

Rosa, Carlos Gutman, veio nos visitar dias depois e ficou explicado

o motivo do não-recebimento das nossas cartas. No endereço que

nos foi fornecido constava a cidade de Campinas e ele morava em

Campos. Naquela época, não existia endereçamento postal.

Foi servido o almoço: na mesa, além do arroz que na Europa só

era servido nas grandes ocasiões, uma travessa com uma pasta cor

de abóbora (era a própria) e uma tigela com um líquido negro,

fumegante, que me deu asco. Desconhecia o feijão preto, pois só

conhecia o branco. Na hora da sobremesa, ofereceram banana, que

eu esnobei para espanto dos nossos parentes. É que na Polônia,

banana era artigo de luxo mas na Bélgica, por ter o Congo como

colônia, a banana era barata; o abacaxi, este sim era artigo de luxo.

Não conhecia manga, abacate e caqui.

Ficamos na casa destes parentes durante seis semanas,

aclimatando-nos. Com o meu conhecimento de latim e francês,

após três semanas eu conseguia ler qualquer texto em português;

em dois meses, já falava o idioma de forma gramaticalmente corre-

ta, mas com um sotaque horroroso. Lembro vivamente os dois pri-



meiros livros brasileiros que li: Saga, de Érico Veríssimo, e Um

besouro contra a vidraça, de J. G. de Araújo Jorge. Em frente à casa

onde estávamos hospedados, na Rua Barão do Bom Retiro, esqui-

na da Rua Araxá, havia um colégio: Ginásio Cruzeiro do Sul. Pedi

à minha prima Genia que conseguisse autorização para eu assistir a

uma aula de matemática no ginásio, da primeira à quarta série.

Embora não dominasse o idioma, entendi perfeitamente a matéria

e concluí que sabia até mais do que estava sendo ensinado.

Em fins de novembro de 1950 nos mudamos, ou melhor di-

zendo, “invadimos” uma casa numa vila de quatro casas à Rua

Barão do Bom Retiro nº 1.321. Na casa de número III, moravam

os sogros de minha prima Ophelia Protector, aliás, os sogros do

primeiro matrimônio dela. A sogra faleceu e ela acolheu o sogro,

sr. Nuzman. Uma hora depois apareceu o senhorio, sr. Sampaio,

alertado da “invasão” por um vizinho. Felizmente, tudo foi arran-

jado e um contrato de locação firmado. A casa era bem simples:

sala, dois quartos, cozinha, banheiro com uma banheira, que para

mim era algo fantástico, e um pequeno quintal onde anos depois

guardaria o esqueleto usado nas aulas de anatomia do primeiro

ano de medicina e que causava arrepios na minha mãe. Na Bélgica,

nunca tivemos local para tomar banho em casa. Lavávamo-nos numa

bacia e uma vez por mês íamos para o banho público. Também o

clima era outro...

A casa estava vazia e nossos móveis eram um baú de vime, que

trouxemos da Europa, e dois tamboretes. Fui às compras e o pri-

meiro almoço foi pão francês, manteiga e bananas.

Para mobiliar a casa, prima Ophelia comprou móveis de sala e

de quarto de segunda mão e nos deu de presente. A comida que

pudesse estragar, principalmente para o Shabat, nós a guardáva-

mos na casa I, onde havia outra família judia, José e Tereza Baran.



Minha mãe sempre dizia: “Deus lhe pague!”, e como veremos de-

pois, ela me fez pagar. Levamos um ano até poder comprar uma

geladeira elétrica e foi uma festa.

Para sustentar sua família, meu pai foi trabalhar como mascate.

Era a profissão exercida pela maioria dos judeus e árabes que

aportaram no Brasil a partir do final do século XIX. Eles  inventa-

ram o sistema de venda a prazo, o atual crediário que os magazines

apregoam em anúncios de página inteira nos jornais ou em recla-

mes televisivos. Vendiam principalmente cortes de tecido, roupa

de cama e mesa, móveis e também jóias. O controle era feito por

um cartão cuja cópia ficava na casa do freguês e semanal ou men-

salmente era abatido o valor da prestação e, pasmem, a maioria

pagava em dia.

Assim, depois de um mês de aclimatação, meu pai passou a

acompanhar um parente para ver como funcionava o negócio e

após quinze dias foi escolhido uma área para ele trabalhar. Leva-

ram-no até a estação de Marechal Hermes e ele começou a bater de

porta em porta, oferecendo sua mercadoria. Nem sei como se fazia

entender, numa mistura de iídiche, francês e algumas palavras de

português. Andou pelas redondezas da Rua Sirici até chegar a um

riacho que atravessou numa pinguela e alcançou um conjunto

habitacional recém-inaugurado. Era a Fundação da Casa Popular,

em Guadalupe, dos dois lados da Avenida Brasil. Ali, as ruas e

quadras tinham nome de letra ou número, e isso facilitou a

memorização dos logradouros. Meu pai fixou-se neste bairro e aca-

bou fazendo uma freguesia razoável. Era um trabalho exaustivo,

com sol ou com chuva, de domingo à sexta-feira, ele enfrentava a

viagem do Engenho Novo até Deodoro com a sua mala de merca-

dorias. Com o passar do tempo, sofisticou-se e passou a vender

móveis também. Tinha cartões dos fornecedores e escrevia em



iídiche o valor do crédito que podia ser concedido ao portador do

mesmo.

Minha mãe, por seu turno, começou a costurar. Havíamos tra-

zido da Bélgica duas máquinas de costura e ela passou a vender

roupas femininas que confeccionava. Não posso deixar de mencio-

nar o primeiro lojista que lhe deu o impulso, adquirindo toda a

produção inicial. Trata-se do casal Simon e Fany Stanger z”l,1 que

tinha uma loja no Méier chamada A Cinta Elegante. Eles compra-

vam à vista as mercadorias cuja matéria-prima minha mãe com-

prava a prazo. Para quem não tinha capital de giro, era uma bênção

divina.

Aos poucos, meus pais se estabeleceram e fizeram de tudo para

que eu me dedicasse exclusivamente aos estudos.

1 Sufixo que significa abençoada memória.





Revalidação do curso ginasial

No dia 15 de março de 1951, quinta-feira, desci saltitando,

pulando de alegria os dezesseis andares do Ministério da Educação

e Saúde, na Avenida Graça Aranha. Havia conseguido, finalmente,

obter a autorização para estudar no Brasil! Como já relatei, nas

primeiras semanas da estada no Rio, eu verifiquei que a matemáti-

ca que eu sabia era suficiente para ultrapassar o curso ginasial. Na

Bélgica, havia estudado seis anos no curso primário e três no se-

cundário e, pelas minhas contas,  achava que deveria cursar o pri-

meiro ano científico da época. Mas como e onde? Já havia peregri-

nado, em vão, pelo Liceu Franco-Brasileiro e pelo Ginásio Hebreu-

Brasileiro.

Até que, num dia de sábado, fui a uma cerimônia de ofrif1 de

um parente do meu pai chamado Moyses Glat. A sinagoga Talmud2

Torah existe até hoje na Rua Ibituruna, e nesse dia quase morri de

vergonha. No dia a dia, eu usava uma calça comprida de linho de

cor branca (doada por um parente) que minha mãe lavava, dia sim

dia não. Mas, para ir à cerimônia, eu vesti o único costume que

havia trazido da Europa e a calça era do tipo que os jogadores de

1 Cerimônia em que se homenageia o noivo no Sábado que antecede ao seu casamento.
2 Codificação da tradição bíblica oral e comentários rabínicos.



golfe usam, o tecido, enxadrezado e quente. Nas imediações do

colégio Talmud Torah fica o Instituto de Educação e as alunas

esbaldaram-se de rir ao me verem desfilar na rua com esse traje

rumo à sinagoga. Mas valeu o sacrifício, pois descobri esta escola.

Na segunda-feira seguinte, voltei lá e conheci o professor Naphtali

Mendel Kresch, de abençoada memória, que me deu toda a aten-

ção. Ele me ouviu atentamente, interessou-se por mim, pois eu

havia sido aluno de um amigo dele em Bruxelas, o professor Jules

Meunier, um dos maiores humanistas da Europa. Mandou que eu

voltasse à tarde, quando me apresentaria ao diretor do colégio,

Moyses Eshriqui. Este combinou que me levaria dois dias depois

ao Ministério da Educação e lá, na Divisão de Ensino Secundário,

me foi dito que eu poderia freqüentar o curso científico depois de

revalidar o diploma de conclusão da metade do curso secundário

que eu havia feito, desde que  providenciasse sua autenticação na

embaixada da Bélgica.

Estávamos em fins de fevereiro de 1951, o calor era escaldante.

Dirigi-me à Rua Barão de Icaraí, onde funcionava num palacete a

embaixada. Expliquei ao funcionário que me atendeu o que dese-

java e ele me respondeu em neerlandês (a Bélgica é um país bilín-

güe, mas eu sou francófono). Para autenticar o meu diploma, eu

teria de mandá-lo de volta para Bruxelas, autenticá-lo no Ministé-

rio do Interior, depois no Ministério das Relações Exteriores e,

finalmente, no consulado do Brasil em Antuérpia. Já imaginaram

o tempo que isto levaria numa época em que não havia a velocida-

de das comunicações atuais? E o ano letivo estava por começar. Por

sorte, naquele ano, devido ao calor, o início das aulas foi transferi-

do de 1º para 15 de março. Dias depois, voltei à embaixada com a

minha mãe, com os boletins de conclusão dos últimos cinco anos

de estudo na Bélgica. O mesmo funcionário que me atendeu uma



semana antes voltou a fazer as mesmas exigências e virou-me as

costas. Fiquei sentado na sala de espera, soluçando desesperada-

mente, vendo escapar entre os dedos a chance de continuar meus

estudos. Pensei nos anos de sofrimentos durante a guerra, nos anos

de estudos depois da guerra, nos esforços para obter uma boa colo-

cação, quase sempre a primeira nos palmarès,3 que também esta-

vam comigo. Chorei muito, por mais de meia hora, até que um

outro funcionário se levantou da escrivaninha, ajeitou a gravata,

vestiu o paletó e veio falar comigo, dizendo: “Dê-me seus papéis.

Irei falar com o Senhor  Embaixador”.

Ao entregar meus documentos, coloquei em cima um cartão de

Natal que eu havia recebido do meu professor de grego, Jules

Meunier, cumprimentando-me e elogiando meus méritos. Mo-

mentos depois, ele desceu a escada do palacete e me informou que

o embaixador, barão Kervyn de Merendré, iria autenticar meu di-

ploma. Em seguida, disse que eu deveria ir ao Itamaraty reconhe-

cer a assinatura do embaixador.

No dia seguinte, sempre modestamente vestido, fui para o im-

ponente palácio da Rua Marechal Floriano. Cheguei por volta das

3 da tarde, ignorante que eu era do horário de expediente das

repartições e mais ignorante ainda de como proceder para autenti-

car a firma do embaixador. Não demorou muito para que um bedel

me agarrasse pelo braço e me pusesse porta afora, mandando voltar

no dia seguinte e mais cedo. Foi o que eu fiz. No dia seguinte,

cheguei bem cedo e comecei a perambular pelos corredores até

que um senhor se aproximou e me perguntou em francês o que eu

queria. “Só isso?”, ele disse. Pegou meu diploma, colocou-o no

meio de uma pilha de documentos, entregou tudo num guichê e,

3 Relação de alunos premiados.



após alguns minutos, recebeu tudo de volta. “Agora, você vai no

tabelião”, disse-me em francês. Caí para trás. Tabelião! Um tabe-

lião na Bélgica, a gente procurava para fazer um testamento, com-

prar um imóvel. Ele caiu na gargalhada, pois eu iria conhecer a

indústria de reconhecimento de firmas que, décadas depois, o mi-

nistro Hélio Beltrão tentaria, em vão, extinguir. Levou-me de bon-

de até a Rua Buenos Aires, pagou-me o café e o reconhecimento de

firma do funcionário do Itamaraty. Ao despedir-se, deu-me um

cartão de visita, que eu guardei preciosamente, como veremos de-

pois, por nove longos anos.



Estudos

No dia seguinte, comecei a freqüentar as aulas no primeiro ano

científico. Comigo, éramos dez alunos, nove rapazes e uma moça.

No início, recebi o apelido de “francês”, por causa  do sotaque.

Foram muito amáveis comigo e não tive maiores problemas com as

matérias. Logo verifiquei que já havia estudado, na Bélgica, o con-

teúdo de química e física. Assim, pude me dedicar ao estudo da

gramática da língua portuguesa, da história e da geografia do Bra-

sil. Esta então era uma tarefa gigantesca, pois o Brasil é um “conti-

nente” e eu tinha poucos meses para aprender e decorar uma

imensidão de dados topográficos. O latim, estudado diariamente

durante três anos, me foi de grande valia para aprender o portugu-

ês e tive a ajuda generosa do professor Braúlio Carlos Bezerra, que

me deu algumas aulas particulares. O problema é que na época

constava do currículo o ensino do espanhol, mas contei com a boa

vontade do professor Rafael March Castañeda, também médico e

natural do México. Da História do Brasil, era exigida a do Desco-

brimento até a Proclamação da República, não era difícil. O terror

da turma, o professor Roberto Ernesto Sana, logo percebeu que eu

gostava da matéria e me incentivou. De modo que, no início de

agosto de 1951, apresentei-me, apreensivo, no Colégio Pedro II,

na Rua Marechal Floriano, para fazer as provas de revalidação do

meu curso ginasial. Nas bancas de Português e História, presidi-



das pelo professor Pedro do Couto, não tive maiores problemas,

mas a de Geografia do Brasil não foi fácil. As provas eram realiza-

das na biblioteca. Sentado numa imensa mesa, fazia a prova escrita

e depois era argüido pela banca, presidida pelo professor Segadas

Vianna. Ele começou a fazer um périplo pelo Brasil e quando des-

cobriu meu ponto fraco, no caso a Região Centro-Oeste, não saiu

mais dali. Martelou-me impiedosamente e levantei-me da cadeira

arrasado pela reprovação. O que me salvou foi a média da nota da

prova escrita e a da prova oral do outro examinador. Até hoje não

entendo a maldade deste homem, pisotear um rapaz imigrante

que só queria completar seus estudos.

Com a aprovação no Pedro II, pude continuar meus estudos,

terminar o curso científico e, simultaneamente, durante o terceiro

ano científico, freqüentar à noite as aulas do curso pré-vestibular

São Salvador, na Rua México, no Centro.

Em janeiro de 1954, fiz o exame vestibular para entrar na glo-

riosa Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil.

A faculdade ficava na Praia Vermelha e eu morava na Rua Barão do

Bom Retiro, no Engenho Novo. Havia uma linha de ônibus Lins-

Urca, que passava superlotado. Num dos dias de prova, não conse-

gui embarcar e, desesperado, peguei um microônibus, então cha-

mado de “lotação”, e fui até o ponto final no Lins de Vasconcelos.

Pedi ao motorista que não me cobrasse a passagem, pois eu não

teria dinheiro para pagar o ônibus para ir fazer a minha prova...

O exame vestibular na época consistia de três provas escritas

em dias consecutivos, de física, química e biologia. No quarto dia,

de acordo com o número de inscrição, fazíamos uma prova oral de

uma das três matérias. A partir daí, aguardava-se a chamada para a

segunda prova oral para aqueles que não haviam sido eliminados.

Lembro muito bem da prova oral de química com o professor Pau-



lo da Silva Lacaz. Éramos chamados de dois em dois, primeiro

para química mineral, depois orgânica. No intervalo entre as duas

provas, sentei-me ao lado de um candidato desconhecido que tre-

mia nervosamente. O nome dele era Olívio Louro Costa e tirou o

primeiro lugar no vestibular. A minha terceira prova oral foi de

biologia e aconteceu pela manhã, no sábado de Carnaval. Cheguei

um pouco atrasado, galguei os quatro andares do edifício e come-

cei a correr para encontrar a porta da sala de exames. Custei a me

dar conta que o prédio tinha formato redondo. Quando finalmen-

te achei a sala de exames, estava exausto. Felizmente, eu ainda não

havia sido chamado e assim que o fui, comecei a responder com

sotaque carregado. O examinador gentilmente perguntou-me se

eu queria fazer a prova em francês. Aceitei imediatamente e fui

bem-sucedido.

Quando cheguei em casa, liguei o rádio e ouvi Mansueto can-

tar um samba: “A fonte secou, eu não sou água para me tratares

assim...”. Pensei comigo mesmo, está para você. O que aconteceu

foi o seguinte: nos últimos meses de 1953, comecei a namorar

uma normalista chamada Dorothea e nas últimas semanas antes

do exame vestibular, sem mais nem menos, deixei de me comuni-

car com ela. Resolvi procurá-la só depois de aprovado. Que estupi-

dez a minha!

Assim, quando li no Diário de Notícias meu nome na lista de

aprovados, pedi a uma vizinha (pouca gente tinha telefone naque-

la época) que me permitisse chamar a Dorinha. Ela bateu com o

telefone na minha cara, o que fez muito bem. Resolvi corrigir a

grave ofensa e sobraçando uma trilogia de Pearl Buck, escritora

sino-americana famosa na época, postei-me em frente ao Instituto

de Educação, onde ela estudava. Balbuciei a desculpa, entreguei o

presente e acompanhei-a até a sua casa. Fiquei falando durante dez



minutos sem que me dirigisse palavra alguma. Quando ela estava

abrindo a porta, indaguei: “Dorinha, você não está com os pés

molhados?” Ela me perguntou por que e eu disse:  depois de tan-

tas desculpas, seria possível que o gelo do seu coração não tivesse

derretido um pouco?  Ela, finalmente, se dignou a sorrir silencio-

samente ao fechar a porta atrás de si. Tempos depois, tentamos

reatar o namoro mas o amor é como um cristal, depois que se

despedaça, não dá para  juntar os cacos.



Calouro

Matriculei-me no primeiro ano com o número 23, tive a cabe-

ça devidamente raspada e sofri as brincadeiras habituais infligidas

aos calouros. As matérias do primeiro ano eram anatomia descriti-

va, biofísica e histologia. No curso de anatomia, tínhamos o pri-

meiro contato com a morte, isto é o cadáver, era horrível. Lembro-

me que eu não consegui comer carne durante algumas semanas.

Os cadáveres eram enegrecidos pelo banho de formol, mas um dia

deparei-me com alguns cadáveres “frescos” de indigentes. Chamou-

me a atenção o corpo de uma mulher de cor branca, ainda jovem,

com a cabeleira loura, nua, e com a etiqueta do nome pendurada

no dedão de um dos pés. Esse nome me perseguiu semanas a fio,

quem seria a infeliz? Custei a esquecê-la.

Não fui um bom aluno no primeiro semestre. Estava exaus-

to da maratona dos três últimos anos: imigração, revalidação,

vestibular, no qual obtive boa colocação, e levei na “flauta”. Não

estudei, a não ser na véspera das provas, e foi um desastre, so-

bretudo em anatomia. Tirei 4. Para passar por média com a

nota 7, precisava desesperadamente tirar 10 no segundo semes-

tre. Enfurnei-me no laboratório de anatomia patológica do Ins-

tituto de Neurologia. Comprei, apesar dos protestos de minha

mãe, um esqueleto que ela só permitia que eu guardasse no

quintal da nossa casa e tratei de estudar. No dia da última pro-



va, disse ao primeiro examinador, dr. Renato Clark Bacellar,

que em vez de sortear um ponto, eu queria ponto vago, isto é,

responderia sobre qualquer ponto da matéria do segundo se-

mestre mas em troca eu precisava de 10 para passar por média.

O professor, que era um gentleman, concordou. Passei e ele me

perguntou por quem eu queria ser examinado, a dra. Lily Lages

ou o professor Barbosa. Disse-lhe para escolher para mim e me

recomendou ao “Barbosinha”. Passei por média em anatomia.

Tomei um porre. Fui ao bar que existia no conjunto residencial

dos militares na Praia Vermelha e bebi alguns copos de cerveja.

Que alívio, não precisaria decorar o nome dos dezenove múscu-

los do antebraço!

As aulas de biofísica eram ministrados pelo professor Carlos

Chagas Filho e logo um colega de turma interessou-se pela maté-

ria. Era Antônio Paes de Carvalho, que o sucederia um dia na Cá-

tedra. As aulas de histologia eram dadas no final da tarde. Cada

aluno tinha um microscópio, onde olhávamos as lâminas. O curso

era dado pelo irmão do catedrático: Bruno Alípio Lôbo, o Bruninho,

belíssima pessoa. Um colega de turma aparecia sempre com a farda

de sargento do Exército; era José Raimundo de Lima Pimentel,

que se tornaria um famoso radiologista.

Almoçávamos no bandejão do SAPS e qual não foi minha sur-

presa em receber de sobremesa uma manga e para beber um copo

de leite. Desde que havia chegado ao Brasil, me foi dito que tal

mistura podia ser fatal... As aulas das três Cadeiras iam das oito da

manhã às seis da tarde, mas tínhamos intervalos, os quais aprovei-

tava para estudar na biblioteca ou num caramanchão na Praia Ver-

melha. Meu parceiro no estudo de anatomia no primeiro ano foi

Jacob Zimelevicz. Já no segundo, Mario Barreto Correia Lima,

cuja irmã ganhou, em 1955, o título de Miss Brasil.



Foi também neste ano que pude presenciar a visita memorável

a nossa faculdade de sir Alexander Fleming, Prêmio Nobel de

Medicina, descobridor da penicilina, que abriu novos horizontes

no combate às infeções. Tive também a honra de cumprimentar

tempos depois o professor Bernard Zondek, pioneiro no diagnós-

tico precoce da gravidez.





Curso de medicina

No segundo ano, tínhamos aulas de anatomia topográfica, bio-

química e fisiologia. Gostei do curso de fisiologia do professor Thales

Martins, em que aprendemos o funcionamento do organismo hu-

mano, bem melhor do que decorar a localização espacial dos ór-

gãos. O curso de bioquímica era dado pelo professor Paulo da Silva

Lacaz e um colega passou a taquigrafar as aulas e depois vendia as

cópias mimeografadas; era Guaracy Lourenço da Costa, que in-

cluía até as piadas no texto. No dia 11 de novembro de 1955, o

marechal Teixeira Lott, ministro da Guerra, para “voltar às normas

constitucionais vigentes”, depôs o Presidente da República em exer-

cício Carlos Luz, acusado de prejudicar a posse do candidato elei-

to, Juscelino Kubitschek. Chovia a cântaros e eu, como muita gen-

te, faltei à aula de bioquímica. O professor Lacaz, neste dia, deu

aula sobre um tema muito importante do metabolismo dos açúca-

res: o ciclo de Krebs. O colega Guaracy, ao datilografar suas notas,

fez um erro na seqüência das reações em cadeia do ciclo. E não é

que este assunto foi tema da prova final. No dia da prova, Guaracy

percebeu o erro e colocou um cartaz no quadro de avisos do segun-

do ano. Quem viu se deu bem...

A partir do terceiro ano, começava o turismo pela cidade. As

aulas do ciclo básico eram dadas na Praia Vermelha mas a maioria

das aulas das cadeiras clínicas e cirúrgicas eram espalhadas pelos



hospitais do centro da cidade, principalmente na Santa Casa da

Misericórdia, na Rua Santa Luzia. Meu primeiro contato com um

paciente foi na Cadeira de Semiologia, conquistada pelo professor

Carlos Cruz Lima e ministrada na 7a  Enfermaria. Aprendemos a

fazer a anamnese, isto é, colher a história da doença e fazer o exame

físico. Ficava com pena dos pacientes que eram auscultados e

palpados por dezenas de mãos inexperientes. Depois das aulas,

saíamos correndo para a Praia Vermelha, onde três tardes por se-

mana reinava o professor Paulo de Carvalho na Cadeira de Farma-

cologia. Ele tinha um assistente brilhante, o professor Lauro Sollero.

Esta Cadeira era o terror da faculdade e quem fosse aprovado nela

podia considerar-se com a formatura garantida. O dr. Paulo passa-

va o primeiro semestre espinafrando o autor da “sebenta”, uma

apostila do curso de farmacologia escrita por um veterano, Michel

Batlouni, atualmente ilustre cardiologista em São Paulo. Ele, na

verdade, corrigia os erros eventuais e facilitava assim o aprendiza-

do. Estudei essa matéria em parceria com o colega Mayer

Ajdelsztajn e fomos aprovados por média.

Este colega, que se dedicou à ortopedia, me prestou um ano

antes um favor enorme. Em julho de 1955, meu pai sofreu um

acidente na porta da vila onde morávamos e foi levado de ambu-

lância para o Hospital Dispensário do Méier, atual Salgado Filho

(foi minha primeira viagem de ambulância). Fizeram curativo e

imobilizaram o tornozelo dele com talas e aí nós fomos de táxi

bater de manhãzinha na casa desse meu colega, que já estagiava no

Serviço de Ortopedia do Hospital Miguel Couto. Meu pai sofreu

uma fissura maleolar e teve a perna engessada por um mês. Como

eu estava de férias na faculdade, um médico vizinho, dr. Mozart de

Araújo Padilha, me convidou a assistir algumas cirurgias ortopédi-

cas no Hospital Carlos Chagas. Numa manhã, assisti a duas cirur-



gias de fratura de colo de fêmur e, após ficar em pé por mais de

quatro horas, cheguei à conclusão de que eu não me dedicaria a

nenhuma especialidade cirúrgica. Se aos 20 anos eu estava com as

pernas bambas, imagine aos 40...

Na Cadeira de Dermatologia do professor Eduardo Rabello no

pavilhão São Miguel, estava internado, ou melhor, albergado, há

anos um paciente portador de “fogo selvagem”, nome popular de

uma doença chamada pênfigo, então incurável, e que cobrava propi-

na dos alunos para discorrer sobre a sua doença. Aconteceu certo dia

uma cena hilariante durante uma aula de dermatologia: chamaram

um paciente para mostrar suas lesões cutâneas. O professor mandou

que ele arriasse as calças e, na mesma hora, as nossas colegas, senta-

das na primeira fila, levantaram-se e saíram todas, em fila indiana...

As aulas de clínica médica eram dadas na Santa Casa, no Hos-

pital Moncorvo Filho (professor Luiz Feijó) e no São Francisco de

Assis (professor Lopes Pontes). No quarto ano, fiz o curso equipa-

rado do livre-docente professor Costa Couto, mas no quinto ano

me deleitei com as aulas magistrais do professor Edgard Maga-

lhães Gomes, um gênio! Ele tinha uma plêiade de assistentes bri-

lhantes, dos quais assinalarei os doutores Boavista Nery, Nelson

Xavier e Olavo Fontes. Lá, eu fui convocado para traduzir para o

francês o trabalho sobre endocardite não-infecciosa, que o profes-

sor Magalhães Gomes apresentou no Congresso Mundial de

Cardiologia de Bruxelas, em 1958. Para tal, passei uma semana no

apartamento dele, na Praia do Flamengo, esquina da Rua Tucumã.

Uma noite, ao sair da biblioteca, num corredor escuro, senti de-

baixo do pé algo se movendo. Fiquei aterrorizado mas era apenas

uma pequena tartaruga. Das aulas de clínica cirúrgica, só lembro

das aulas de técnica operatória do professor Motta Maia e das de

cirurgia do professor Jorge Grey.



As especialidades eram, como já disse, espalhadas: otorrino, na

Policlínica de Botafogo; ortopedia, no São Francisco de Assis; of-

talmologia, na Santa Casa. Nessa, tive apenas duas aulas: na pri-

meira, ditaram a prova e na segunda, passamos a limpo. Uma Ca-

deira importante foi a de anatomia patológica, do professor Abreu

Fialho. As aulas eram dadas no Instituto Anatômico, ao lado da

Santa Casa. Já imaginaram o fedor de um cadáver morto na sexta-

feira e autopsiado na segunda? Passei a fumar durante as aulas que,

aliás, eram boas, como interessantes foram as de medicina legal,

do professor Nilton Salles. Uma daquelas aulas muito me marcou:

foi a de um suicida que se deitou na linha do trem. Trouxeram a

cabeça, o tronco e os pés. Um dia, ao chegar ao IML, fomos dis-

pensados da aula, pois havia acontecido um desastre de trem na

Estação da Mangueira e os cadáveres estavam literalmente

empilhados nos corredores. A Cadeira de Patologia Geral funcio-

nava na Praia Vermelha, com o professor Luiz Pinheiro Guimarães

que, além de exigir freqüência com rigor, obrigava os alunos a as-

sistirem às aulas de paletó e gravata. Na Cadeira de Higiene, regida

pelo professor Hamilton Nogueira, então senador da República

pela UDN e que faltava muito devido aos compromissos políticos,

o controle era mais suave. A Cadeira de Microbiologia, do profes-

sor Paulo de Góes, era bem organizada, enquanto que a de

Parasitologia virou o caos, com uma reforma do ensino que obri-

gou o professor Olympio da Fonseca a dar aula para alunos do

segundo, quarto e quinto anos, mais de  oitocentos alunos. Na

prova final, caiu para mim uma lâmina de um fungo do couro

cabeludo: piedraia negra, doença que eu tive durante minha odis-

séia na guerra. Contei para o examinador que também tive sarna e

que eu me lembrava de ter tomado banho numa tina com enxofre.

Tirei 10.



A Cadeira de Psiquiatria funcionava no atual Hospital Pinel,

com o professor Leme Lopes. Recordo-me que no dia da prova me

deixaram a sós  com o paciente e fiquei algo temeroso, mas tratava-

se de um caso de esquizofrenia catatônica e eu apenas descrevi os

achados. Eu estava então no quarto ano de medicina e assisti, na

Sala da Congregação, ao concurso de provimento da Cátedra de

Clínica Médica, brilhantemente conquistada pelo professor

Clementino Fraga Filho.

No final do terceiro ano, estimulado por um colega quartanista,

Jayme Kane, fiz concurso para ser interno da Maternidade Clara

Basbaum, dirigida pelo professor Francisco Carlos Grelle. Lá, co-

nheci o dr. Jean-Claude Nahoum, que viria a ser o obstetra de

minha esposa, grande figura humana. O internato foi muito útil,

pois aprendi a partejar e, anos mais tarde, salvei uma criança que

estava nascendo de parto pélvico, fazendo a manobra correta. To-

dos os estudantes de medicina deveriam estagiar numa maternida-

de. Foi lá também que eu presenciei a morte mais trágica das que

vivenciei, uma morte materna. Era uma mulher jovem e alegre

que, após um trabalho de parto normal, teve depois uma hemorra-

gia incoercível com os recursos da época. No mesmo ano, minha

mãe teve um distúrbio cardíaco e eu levei o traçado

eletrocardiográfico para o seu médico, dr. Isaac Faerchtein, na épo-

ca plantonista do Hospital Souza Aguiar. Ele olhou o traçado de

relance e disse que era normal. Fiquei pasmo e perguntei a mim

mesmo se eu seria capaz algum dia de interpretar assim um

eletrocardiograma. Um estudante amigo, Pinkus Kopiler, empres-

tou-me um livro de eletrocardiografia em francês do professor Jean

Lenègre. Lembro que quando comecei a ler o livro e entender os

princípios do método, chorei de alegria. Resolvi me dedicar à

cardiologia e consegui uma vaga de estagiário com o dr. Paul



Schlesinger, no Ambulatório de Cardiologia, no porão da 9a En-

fermaria da Santa Casa, no Serviço do professor Magalhães Gomes,

onde permaneci durante quatro anos. Conheci os doutores Rafael

Leite Luna, que viria a ser meu chefe no Serviço de Cardiologia do

IASERJ, e Leonardo Rezende Araújo e Octávio Guarçoni, sócios-

fundadores do Hospital Pro-Cardíaco.

No início do quinto ano, em 1958, prestei concurso para auxi-

liar acadêmico de medicina da então Prefeitura do Distrito Fede-

ral. Fui lotado no Hospital Dispensário do Méier. Dava plantão

na equipe chefiada pelo dr. Maurício Brickman e tive a compa-

nhia, entre outros, de Altamiro da Rocha Oliveira, que se tornaria

famoso cirurgião plástico, e Jorge Antônio Benedito Sekeff, emi-

nente cardiologista. Aos 23 anos, ganhei o meu primeiro salário.

Naqueles tempos o dinheiro era trazido por um funcionário da

Secretaria de Fazenda e entregue envelopado. Tive a grande satisfa-

ção de entregar a meu pai onze notas cor de abóbora com o retrato

do barão do Rio Branco, onze mil cruzeiros. Era dinheiro...

Nesta altura, não posso deixar de prestar homenagem a Luiz

Feldman, o Luiz “livreiro”, vendedor de livros médicos da Editora

Guanabara-Koogan, sempre solícito em emprestar livros e muito

paciente para receber o dinheiro dos que me vendia.



Formatura

No sexto ano, tive aula apenas durante três meses na lonjura da

Ilha do Fundão, onde já funcionava o Instituto de Pediatria. O

resto do tempo era destinado ao estágio. Eu freqüentava assidua-

mente a Santa Casa e estudava várias horas por dia em casa em

livros-texto e revistas. O xerox ainda engatinhava e nem se sonhava

com internet. Um episódio que testemunhei na Santa Casa me

marcou muito. Foi o de um paciente com um aneurisma torácico,

provavelmente sifilítico, do tamanho de um bola de futebol, que

estourou, lançando um jato de sangue até o teto da enfermaria.

Freqüentava a 9a e a 22a Enfermarias e conheci o professor Nelson

Botelho Reis, que assumiu a 6a Enfermaria, onde criou um centro

de excelência em cardiologia. Lembro de ter assistido a uma confe-

rência do professor Luiz Venere Décourt, de São Paulo, também

brilhante.

O tempo corria célere e, em 17 de dezembro de 1959, colei

grau numa cerimônia solene no Teatro Municipal. Para os meus

pais, foi a glória. Humildes imigrantes, presenciaram o único fi-

lho, sobrevivente do horror nazista e calejado pelas vicissitudes das

dificuldades materiais da vida, vestir a beca e pronunciar o jura-

mento hipocrático. O reitor Pedro Calmon, o diretor da Faculda-

de, professor Arnaldo de Moraes e o paraninfo professor Bernardo

Couto esmeraram-se nos discursos, mas senti um frio na espinha



quando o orador da turma, Wilson Romano Calil, invocou a pre-

sença do pai recentemente falecido.

Cumpre aqui contar um fato curioso: semanas antes da forma-

tura, ao receber os convites, decidi que o primeiro seria entregue

àquele senhor que, quase dez anos antes, havia se apiedado de mim

no Itamaraty. Guardei preciosamente seu cartão de visita e pelo

catálogo telefônico verifiquei que ele ainda morava na Praia de

Botafogo. Bem vestido, de terno e gravata, para lá rumei. Naqueles

tempos felizes, os edifícios eram abertos e não havia necessidade de

grades e interfone. Toquei a campainha, ele abriu a porta e eu o

reconheci. Emocionado, comecei a balbuciar o motivo da minha

visita de agradecimento. Ele pegou o convite das minhas mãos e

fechou a porta. Enquanto esperava o elevador para ir embora, ele

abriu a porta e me deu um novo cartão para comprar equipamento

médico, se precisasse. Joguei fora o cartão e pensei comigo mesmo

que nunca mais seria grato a ninguém.



Trabalho

A partir de 1956 e até 1961, fui vendedor das roupas que mi-

nha mãe confeccionava numa fabriqueta de fundo de quintal. Meu

pai, como já disse, trabalhava como prestamista  no conjunto

habitacional da Fundação da Casa Popular, perto de Deodoro. Meu

trabalho consistia em visitar lojas no Centro (atualmente conheci-

do como SAARA), nos bairros da Central e Leopoldina. Eu vendia

principalmente camisolas e pijamas para senhoras. Fiz logo uma

clientela. Alguns comerciantes de boa vontade compravam uma

quantidade maior para ajudar-me e assim, em duas ou três ma-

nhãs ou tardes de trabalho, eu vendia a produção do mês. Entre

estes, lembro com emoção dos senhores Israel Hershenhaut e

Salomão Engelender, que tinham uma loja nas Rua Regente Feijó;

o sobrinho deles Chil (Júlio) Herszenhaut, Slioma Sinder, em

Niterói, e Moszek Mendel Zalctregier, em Madureira. Também

fazia entrega das encomendas, mas a partir de 1959, quando eu

estava no sexto ano do curso de medicina, meu pai começou a

achar desonroso que eu fizesse as entregas e passou a fazê-las ele

mesmo.

Comecei a dar plantão no Prontocor da Zona Sul, que ficava então

na Rua Cinco de Julho, 99. Meu primeiro plantão foi num domingo,

dia 1o de maio de 1960. Meus companheiros de trabalho foram José

Rodrigues Coura, que logo viajou para a Inglaterra e se tornou depois



professor de doenças infecciosas; Moacir Elias, grande figura humana

que viria a dirigir a Escola Superior de Guerra, e Nahaliel Pessoa

Rodrigues, excelente profissional que dirigiu por muitos anos o Servi-

ço de Cardiologia do Hospital Adventista Silvestre. Posteriormente,

transferi-me para a sede Norte do Prontocor, na Avenida 28 de Setem-

bro, e lá fiquei até o final de 1965. Meus companheiros de plantão

foram Clodoaldo Souto de Almeida, que ocupou cargo relevante no

Hospital dos Servidores do Estado (IPASE), e Júlio Chachamovitz,

que depois seria sócio-fundador do Procordis, em Niterói.

Esses anos de trabalho foram particularmente penosos. Eu dava

de 36 a 48 horas de plantão por semana, dois pernoites, mas gos-

tava do que estava fazendo, pois chegando nas residências de ma-

drugada, eu era recebido como um semideus. Os recursos

terapêuticos da época, lá se vão mais de 40 anos, eram de fazer rir,

ou melhor, chorar. Lembro-me de um paciente que morreu após

ficar internado durante uma semana com uma arritmia refratária

aos remédios da época e que poderia ser salvo com um choque

elétrico, mas a cardioversão só foi difundida pelo professor Bernard

Lown em 1965. Não existiam os hipotensores, diuréticos e tran-

qüilizantes de que dispomos hoje. Os métodos diagnósticos por

imagem tampouco haviam sido inventados, embora atualmente

esteja havendo abuso desses recursos, como o mesmo professor

denunciou no seu livro A esquecida arte de curar.

Alguns casos impressionaram-me: um foi o filho de um paciente

que quis me agredir quando recusei medicar o pai que estava morto.

Um amigo psicanalista me explicou que era um caso de transferência

da sensação de culpa. Outro episódio aconteceu numa mansão na

Lagoa; subi no primeiro andar e encontrei um homem idoso já morto

e quando comuniquei o fato à jovem mulher que lá estava, ela rom-

peu em lágrimas. Perguntei se era seu pai e ela me respondeu que era



seu marido. A partir daí, quando atendo a um casal, sempre pergun-

to qual é o parentesco.  Certa tarde de domingo, entrou na sala de

atendimento uma mulher com uma brutal falta de ar, cianótica.

Tratava-se de uma violenta crise de asma brônquica que, após cerca

de uma hora, foi debelada. Saí na varanda da sala de espera para

informar a boa notícia ao marido e, olhando bem, pareceu-me que a

fisionomia não me era estranha. Perguntei se ele tinha algum paren-

te trabalhando na embaixada da Bélgica. Respondeu que ele mesmo

trabalhava lá havia cerca de quinze anos. Qual não foi minha surpre-

sa e alegria de ter, doze anos depois, salvo a vida da esposa do funci-

onário que teve piedade de mim e que intercedeu junto ao embaixa-

dor para autenticar o diploma do meu curso ginasial. A verdade e a

bondade vêm sempre à tona, como o azeite na água.

Outro fato curioso foi o comportamento bizarro da esposa de

um paciente septuagenário, internado com enfarte agudo do

miocárdio. Ela demonstrava um ciúme exagerado quando as enfer-

meiras cuidavam do marido. Descobri depois que estavam relati-

vamente recém-casados. Ele era italiano e durante a Primeira Guerra

Mundial conheceu uma jovem numa aldeia a quem prometeu ca-

samento. Emigrou para o Brasil, esqueceu a promessa, aqui casou

e teve um casal de filhos. Enviuvou e, retornando à Itália, encon-

trou a senhora que o aguardou por cerca de 40 anos. Estava expli-

cado o ciúme. Outro caso que não esqueci foi de um paciente,

taxista, internado também com infarto e cuja dor eu não conse-

guia debelar. Escusado dizer que ainda não existia angioplastia ou

medicamentos trombolíticos. Mandei dar uma injeção venosa de

entorpecente e disse-lhe que se a dor não passasse, eu rasgaria o

meu diploma. Ele dormiu vinte minutos e acordou com dor. Eu

tive de reconhecer que não poderia rasgar o diploma porque era de

pergaminho. No fim das contas, alguns anos depois, ele me man-



dou um faqueiro como presente de casamento, com um cartão em

que me chamava de seu segundo Criador. Chorei de emoção.

Após trabalhar durante um ano no Prontocor, comecei a pensar

em montar um consultório. Com um colega dermatologista, Antônio

Souza Marques, fui de ônibus até Campo Grande. Como ambos mo-

rávamos na Tijuca, achamos que era muito longe e pegamos um trem

rumo ao Centro, saltamos na Estação de Madureira, demos uma vol-

ta, gostamos e alugamos uma sala. Fiquei lá durante quatro anos. Além

disso, procurei arranjar um emprego público e consegui uma vaga no

Serviço de Perícias Médicas do antigo Instituto de Assistência e Pen-

sões dos Industriários (IAPI). Trabalhei no posto de Del Castilho du-

rante um ano, sob a chefia do dr. Odir Mendes Pereira, belíssima

pessoa. Meu serviço era reavaliar com outro perito os benefícios cance-

lados. Vivia-se um clima de atrito constante, e após um ano, abando-

nei esta atividade. No dia 2 de julho de 1962, comecei a trabalhar no

Instituto Nacional do Câncer, na Praça da Cruz Vermelha, dirigido

então pelo dr. Moacyr Santos Silva. Fui para a Seção de Clínica Médi-

ca, com o dr. César Lima Santos, mas logo fui mandado para a Seção

de Triagem, que era de muita responsabilidade, pois devia decidir pela

matrícula dos pacientes na instituição. Durante algum tempo, contei

com a valiosa orientação do dr. Luiz Carlos de Oliveira Júnior, excelen-

te cirurgião, mas com conhecimentos clínicos enciclopédicos. Ele foi

aposentado após a Revolução de 1964 pelo pecado de ter participado

de um Congresso Internacional sobre câncer em Moscou um ano an-

tes e por saber falar russo. Trabalhei sete anos no InCa e convivi com

alguns luminares da oncologia da época: Victor Lahoud Oakim, Ary

Frauzino Pereira, Lourival Peri Chefaly, Osolando Judice Machado,

Francisco Fialho, Jorge Brandão de Marsillac e um jovem promissor,

Jacob Kligerman, que assumiria, trinta anos depois, a direção da ins-

tituição.



Concurso

Logo depois de formado, eu me inscrevi num concurso público

para o cargo de médico (clínica médica). Ainda não havia especia-

lidades na Secretária de Saúde do então Estado da Guanabara. O

governador Carlos Lacerda, num ímpeto moralizador, só admitia

pessoal por concurso. Estudei com afinco e, no segundo semestre

de 1962, fomos chamados para as provas. A prova escrita foi no

colégio Amaro Cavalcante, no Largo do Machado. Durou quatro

horas e tive, entre outras questões, de escrever em duas horas uma

dissertação sobre úlcera péptica. Lembro muito bem que nas con-

clusões eu escrevi que os índios do Amazonas não tinham úlcera

porque desconheciam as flutuações da Bolsa de Valores. O exame

prático-oral deu-se no Hospital Miguel Couto. Fui deixado na

enfermaria com um paciente do sexo masculino já com certa idade

e a resposta à pergunta inicial da anamnese me deixou desconcer-

tado: “Doutor, em noite de lua nova, eu caio no chão”. Antes de

continuar a coleta da história de sua moléstia, peguei no pulso e

observei os batimentos do pescoço e concluí que ele devia ter uma

lesão na valva aórtica. Dentre as várias áreas da medicina interna, a

que sempre mais me agradou foi a cardiologia. Este paciente tinha

também tabes dorsalis, uma complicação neurológica da sífilis, do-

enças já raras naquela época, e que explicava as quedas da própria

altura na escuridão. Tomei posse no dia 2 de maio de 1963 e fui



trabalhar no Hospital Salgado Filho, onde fiquei até novembro de

1964, quando me transferi para o Hospital Souza Aguiar. Foi du-

rante a estadia naquele hospital que ocorreu a morte do meu pai e

devo a um colega, dr. Heraldo Estrella Dreux, um favor imenso.

Estava eu de plantão quando recebi um telefonema da Carteira

Imobiliária do Clube Militar para ir receber as chaves de um apar-

tamento que eu havia adquirido em final de construção. Uma das

cláusulas rezava que para receber as chaves eu teria de pagar uma

parcela no prazo de cinco dias sob pena de perder tudo que havia

já pago. Eu não esperava receber as chaves naquele momento e

estava desprevenido. Fiquei sentado, pálido, suando literalmente

em bicas. O mencionado colega perguntou-me o que havia acon-

tecido. Contei-lhe e ele se prontificou a me emprestar a quantia,

que fui buscar no dia seguinte em Queimados, ainda um bucólico

recanto da Baixada Fluminense. Fiz várias amizades por lá, entre as

quais menciono o nome do dr. Luiz Victor Fortuna Carneiro. Mas

como Alvin Toffler assinalou em seu livro O choque do futuro, as

mudanças nos locais de trabalho e o corre-corre da vida no século

XX afetam os relacionamentos e acabei perdendo contato com ele.

Na noite de réveillon de 1965, ano da comemoração do 4o Cente-

nário da fundação da mui heróica e leal cidade de São Sebastião do

Rio de Janeiro, comecei a dar plantão no Hospital Souza Aguiar,

na Equipe Catta Preta, onde fiquei mais de doze anos.

Inicialmente chefiado pelo dr. Otto Pinto Ribeiro, trabalhei

no vetusto prédio cor de rosa enquanto eram concluídas as obras

do edifício atual, para onde nós nos mudamos em 1966. Era uma

sauna. A obra foi entregue sem ar condicionado e não havia jane-

las. Houve casos de cirurgiões desmaiando durante as operações.

Na época, o Souza Aguiar e o Miguel Couto eram os principais

hospitais de Pronto-Socorro da Cidade-Estado da Guanabara, che-



gando a rivalizar em eficiência, uma vez que o Serviço de Ortope-

dia do último, chefiado pelo professor José Albano Nova Monteiro,

tinha fama nacional. O Hospital Souza Aguiar, situado no centro

da antiga Capital da República, perto da Estação D. Pedro II da

ferrovia Central do Brasil, era a verdadeira “cloaca magna” dos su-

búrbios e da Baixada Fluminense. Lá estavam a postos, 24 horas

por dia, médicos de todas as especialidades e naquele tempo era o

lugar mais seguro para ser atendido e salvo, não importando a

classe social. Era uma grande escola, disputada pelos formandos

em medicina para treinamento em urgência médica e cirúrgica.

Sem demérito para com os demais colegas da minha equipe, quero

lembrar a figura do dr. Antônio Ribeiro Neto, cirurgião de tórax,

mas que tinha conhecimento e capacidade de atuar em qualquer

área. A cada ano, passavam pela equipe cerca de vinte acadêmicos

de medicina, entre os quais destaco os nomes de Jacob Fuks,

Salomão Kac, José Geraldo de Castro Amino e Francisco Manes

Albanese, atualmente professor-titular de Cardiologia da UERJ.

Fatos inusitados ocorriam esporadicamente. Numa manhã de

domingo, fui chamado para atender a uma paciente num hotel de

luxo no centro da Cidade. Quando o marido entreabriu cautelosa-

mente a porta, vi uma mulher pálida, suando, em estado de cho-

que. Malas com roupas e toalhas ensopadas de sangue espalhadas

pelo chão. O marido me explicou chorando que se casaram na

véspera, em Belo Horizonte, e que, na noite de núpcias, o

sangramento não cessou. Por vergonha, recusaram o café da manhã

no quarto e só comeram alguns bombons caramelados. Como últi-

mo recurso, chamaram o Pronto- Socorro. Removi às pressas a jo-

vem, que logo tomou uma transfusão de sangue e foi feita a ligadu-

ra da artéria himeneal, ocorrência muita rara. Para preservar a ima-

gem da(o) paciente, nestes casos, fazia-se um boletim fictício com



atendimento banal, intoxicação alimentar, por exemplo, e o bole-

tim verdadeiro era entregue num envelope lacrado ao diretor.

Foi assim que em um outro caso que precisou ser resguardado,

atendi a um funcionário da Polícia Federal, que, posteriormente,

em 1970, me ajudou a obter um laissez passer para minha mãe. Ela

almejava visitar Israel e Bélgica. Era cidadã polonesa, mas o Con-

sulado da Polônia, no Rio, não quis lhe fornecer um novo passa-

porte. Com o documento que obtive, um passaporte de cor amare-

la, válido para uma só viagem de ida e volta, ela pôde concretizar o

sonho de reencontrar a Madrinha que salvou a vida do seu filho e

conhecer a Terra Santa.

Posteriormente, quando a minha filha Solange (sua primeira

neta) entrou para o Jardim da Infância, ela me pediu que arranjas-

se uma professora particular pois ela, que só sabia ler em caracteres

hebraicos, resolveu ser alfabetizada em português e fez questão de

se naturalizar.



Jardim das delícias

Falar sobre sexo era um tabu em meados do século passado. Ao

chegar ao Rio, não tinha noção alguma sobre reprodução humana.

Já havia visto, com espanto, mulheres sentadas em trajes íntimos

na vitrine de algumas lojas nas imediações da estação ferroviária

em Bruxelas. Meu pai desconversou quando indaguei a respeito.

Foi só quando um parente me emprestou o livro do dr. Fritz Kahn,

A nossa vida sexual, que fui introduzido neste terreno até então

obscuro.

No colégio, alguns colegas freqüentavam bordéis, coisa que acha-

va nojento. Resolvi pois me resguardar, em parte por motivos éti-

cos e religiosos, em parte por medo das moléstias sexualmente

transmissíveis, e ainda não havia a AIDS, e sobretudo porque achava

injusto gastar o dinheiro tão arduamente ganho pelos meus pais.

No meu último ano do curso de medicina, chegou o momento

em que resolvi retirar o cinto de castidade. Mas como?  Procurar

um prostíbulo, nem pensar. Seduzir uma mulher na era pré-anti-

concepcional, em que a permissividade era bem menor, tarefa com-

plicada. Até que surgiu uma oportunidade num pernoite de Pron-

to-Socorro em que mediquei uma jovem mulher que permaneceu

em observação na Sala de Repouso do Hospital Dispensário do

Meier. Eu estava encarregado de fazer a escala de plantão dos aca-



dêmicos de medicina. Da meia-noite até as 8:00 da manhã, ficava

um acordado, de duas em duas horas. Eu escolhi ficar acordado

das 2:00 às 4:00. Mandei o responsável pelo primeiro turno dei-

tar, não chamei o colega que deveria levantar-se às 4:00 da manhã

e assim pude conversar à vontade com a nova amiga. De manhã,

combinei que ela voltaria à tarde no plantão da terça-feira seguin-

te. Dito e feito, paguei uma rodada de sorvete aos meus colegas

para que não me perturbassem durante o tempo em que fiquei

conversando com ela na Sala dos Médicos. Combinei dia e hora

para nos encontrarmos numa garçonnière em Copacabana, que um

colega me emprestaria.

Na manhã do famoso dia, tomei um banho caprichado, pus

talco e perfume, terno e gravata como os médicos usavam naquela

época e fui para a Santa Casa, onde estagiava no ambulatório de

Cardiologia, praticamente em jejum. Quando estava quase che-

gando, dei por falta da chave do apartamento onde se daria o

himeneu. Peguei o bonde de volta e cheguei em casa esbaforido.

Minha mãe ficou eufórica, pois um fusível da casa havia queimado

e eu tive de providenciar a troca. Todo suado, tomei outro banho,

troquei de camisa e lá fui eu para a Santa Casa. Recebi cabisbaixo

uma reprimenda do meu chefe, dr. Paul Schlesinger, pelo atraso e

fui atender aos pobres pacientes, só Deus sabe com que capacida-

de de raciocínio. Ao meio-dia, tratei de ir almoçar na cantina, sem

fome. Belisquei qualquer coisa, lembrando-me que os judeus orto-

doxos jejuam no dia do casamento, e do ponto de vista biológico,

não deixava de ser um.

Cheguei ao prédio antes da hora e subi. Naqueles anos doura-

dos, não havia porteiro mas não consegui abrir a porta. Subi e

desci umas três vezes até que, quando a fulana chegou, consegui

abrir, mas quebrou a chave... Entramos, era um apartamento de



sala e quarto e ela foi ao banheiro se trocar. Eu havia trazido como

presente um baby-doll e enquanto ela se arrumava,  confessei-lhe

que era minha “primeira” vez. Ela me deu um beijo na boca e

fomos para as vias de fato. Quando a seiva da vida irrompeu, fui

até o Sétimo Céu. E quando voltei, lembrei que a chave da porta

estava quebrada.

A tarde passou ardorosamente, ela foi embora e fiquei aguar-

dando a chegada de outro ocupante, pois eu deveria desocupar o

ninho até as 17:00. A noite caiu e ouvi uma tentativa de abrir a

porta que tranquei por dentro. Abri e fui encarado com estupefa-

ção por um cavalheiro que, em poucas palavras, mandou que en-

trasse no banheiro para não ver a dama passar rumo ao quarto. Fui

ao Centro da cidade, numa loja de tapetes, avisar ao terceiro co-

proprietário que deveria providenciar um chaveiro antes das nove

da noite.

No plantão seguinte, recebi uma espinafração do meu amigo,

que me disse haver um acordo entre os inquilinos daquela estação

amorosa para não cedê-la para terceiros. Ele transgrediu o trato

por causa de um grande favor que eu lhe havia prestado. A amante

dele engravidou e, no dia do parto, o obstetra adoeceu. Ele, então,

me pegou na Santa Casa e fomos para uma casa de saúde do subúr-

bio, onde fiz o parto, normal por sinal, dando à luz uma belíssima

menina.

O epílogo desta aventura deu-se dois anos depois quando reen-

contrei a heroína da minha primeira tarde de um homem: ao des-

pedir-se após ardoroso amplexo, ela comentou: “Você melhorou

muito!”





Tragédia no paraíso

O dia amanheceu glorioso naquela quinta-feira, 4 de julho de

1963. O céu era de um azul indescritível. Cansado, levantei-me e

fui lavar o rosto. Em vão, nenhuma gota d’água. Eram 7:30, havia

passado aquela noite de plantão no Instituto Nacional do Câncer.

Todos os médicos do corpo clínico davam um pernoite a cada três

meses e naquela noite eu havia sido escalado. Noite agitada: a muito

custo, consegui dissuadir um paciente deprimido de suicidar-se

pulando da varanda que dá para a Praça da Cruz Vermelha e aten-

di a mais alguns doentes graves.

Fui até o refeitório, onde encontrei alguns colegas sul-america-

nos que estagiavam em nossa instituição e pedi a um deles que me

desse cobertura naquela meia hora que faltava para acabar o plan-

tão de doze horas. Troquei de roupa e saí. Na rua, o tempo estava

radiante, lembrei-me que era o Independence Day e que logo ha-

veria desfiles militares e paradas cívicas nas principais cidades ame-

ricanas. Gosto da América do Norte, não posso esquecer que foram

os bravos soldados daquela nação que deram fim ao calvário que foi

a ocupação nazista na Bélgica. Não posso deixar de reconhecer que

os Estados Unidos sempre foram um farol de liberdade, tanto é

que até hoje milhares de emigrantes tentam lá se estabelecer.

Peguei um microônibus, naquele tempo eram chamados de “lo-

tação”, e saltei na esquina da Rua Dona Delfina, última transversal



antes de minha casa, que ficava na Rua Conde de Bonfim, 668A.

Tratava-se de um sobrado, a primeira casa de uma vila. A parte da

frente era ajardinada mas as janelas dos quartos davam lateralmente

para a vila, que era cimentada. Andei poucos metros e vi uma mura-

lha humana que se abriu como a cortina de um teatro. No chão, o

ator: um homem emborcado com uma pequena panela de alumínio

ao lado da mão. Um mar de sangue juncava toda a largura da vila.

Era meu pai, reconheci-o pelo pijama e entendi tudo num relance.

Tinha o hábito de afugentar os gatos que miavam no cio, jogando

água neles. Já o tinha visto fazendo isso antes e ele, debruçando-se

no parapeito, desequilibrou-se, mergulhando na noite dos tempos.

Subi quatro a quatro os degraus do sobrado e encontrei minha

mãe debulhada em lágrimas. Ela nada viu nem ouviu. De manhã, ao

levantar-se, foi até a cozinha e estranhou a ausência do marido, que

costumava levantar cedo para comprar pão e leite. Voltou ao quarto de

dormir e ouviu o zumzum do lado de fora. Abrindo a janela, ela teve

a visão dantesca do marido morto, estatelado na calçada.

Atrás de mim, subiram dois guardas que estavam na patrulhinha

e que foram muito gentis. Avisaram-me que o rabecão tinha chega-

do para levar o corpo do meu pai para o Instituto Médico-Legal e

pediram um balde e uma vassoura para lavar a calçada. Instruído

por eles, dirigi-me à Rua Mem de Sá  e cheguei ao prédio, naquela

época reluzente, onde, poucos anos antes, eu assisti a tantas aulas

de medicina legal, entremeadas de piadas, do professor Nilton Salles.

Identifiquei-me e um bedel me levou andar acima para falar com o

médico-legista de plantão. Saltei do elevador e fiquei parado, ouvindo

ao longe uma voz ditando os achados de uma necropsia. Imaginei que

pudesse ser a do meu pai. Logo após, o colega veio convidar-me a

assistir a autópsia. Tive então um ataque de histeria e comecei a gritar:

“Não quero ver, não quero ver!”. O médico procurou me acalmar e



pediu para que eu voltasse dentro de uma hora que o laudo estaria

pronto. Saí do prédio e fui até a loja de um primo de minha avó

materna, Herman Schein. Ele tinha, na época, em sociedade com um

cunhado, Joseph Fisz, uma loja de acessórios de bicicleta, nas imedia-

ções da  Praça da Cruz Vermelha, e lá desabei aos prantos.

Uma hora mais tarde, voltei ao IML, peguei o atestado de óbito

e fui ao escritório da Chevra Kadisha,1 na Rua de Sant’Ana, tratar

do enterro. Na minha aflição, telefonei para o rabino Moises

Zingerevitch z”l, que facilitou os trâmites. Devia ser perto do meio-

dia quando cheguei em casa e comecei a telefonar para os parentes

e amigos pedindo que divulgassem o horário do enterro. O féretro

saiu do próprio IML, às 15 horas. Trafegando pela Avenida Brasil,

com minha mãe chorosa ao meu lado, fiquei pensando na futilida-

de da vida. Lembrei dos versos do Rei Salomão: “Vaidade das vai-

dades, tudo é vaidade”. Noventa dias haviam se passado desde

que, no dia 4 de abril anterior, eu havia comprado um carro novo

0 Km, um Aero Willis vermelho, o maior modelo de carro que

existia na época. Recém-empossado por concurso no cargo de mé-

dico do Estado da Guanabara, com dinheiro no bolso, havia supe-

rado os traumas da pobreza de imigrante e não me preocupava

com nada a não ser gozar bem a vida.

Tinha acabado de levar um senhor baque e, como  um rolo de

filme rebobinado, a minha vida passou de relance na minha memó-

ria. Eu ali, à frente do cortejo fúnebre que corria célere pela Avenida

Brasil, entendi que no fundo do cálice havia ainda um pouco de fel.

Nunca tinha assistido a um enterro. A cerimônia foi rápida e quan-

do o caixão baixou na sepultura, a sombra de uma árvore então exis-

tente encobriu a cova. Lembrei que meu pai passou meses procuran-

1 Sociedade religiosa israelita que cuida dos sepultamentos.



do comprar um apartamento com sol na parte da manhã e sombra à

tarde. Agora, teria sombra para toda a eternidade.

Voltamos para casa e deram-me um ovo para comer, símbolo

da vida. Os parentes se foram e fiquei sozinho com a minha mãe.

Exausto, logo mergulhei no sono.

Na manhã seguinte, às 6 horas, chegaram amigos e parentes para

o minian2 diário. Recitei o kadish, que foi um bálsamo para mim.

Não posso deixar de mencionar o nome do primo do meu pai, Israel

Mendel Rozenberg que, morando em Ipanema, madrugava na Tijuca

diariamente. Também o pai do meu colega Bernardo Kibel, sr. Isser

Kibel, compareceu todos os dias, faltando apenas na manhã seguin-

te ao casamento do filho. No Shabat, fui até a sinagoga União Israel,

na Rua José Higino. Esta sinagoga foi fundada por judeus imigran-

tes de Alepo, na Síria, e conheci ali uma liturgia um pouco diferente

daquela à qual eu estava acostumado. A parashá daquela semana

falava de como o profeta Bilam tentou em vão amaldiçoar as tribos

de Israel. Li um comentário que dizia que o jumento que Bilam

montava e que falou com o seu amo bem como o carneiro sacrificado

no lugar do patriarca Isaac foram criados no início dos tempos. Não

pude deixar de pensar que o gato que precipitou a morte do meu pai

talvez também existisse desde sempre.

A morte do meu pai foi um marco na minha vida. Passei a

encará-la sob outro prisma e a primeira mudança radical foi a volta

ao judaísmo e à prática religiosa. Passei a dar valor ao cashrut, à

tefilá3 e a respeitar as tradições pelas quais milhões de judeus havi-

am sido sacrificados ao longo dos séculos.

2 Reunião de dez pessoas do sexo masculino, maiores de treze anos, necessária para certas
orações.

3 Oração.



Mestrado

Casei-me em 1966 com Jeanette Yvone Markus, filha de ju-

deus berlinenses, que haviam se refugiado na Paraíba em 1936,

onde meu sogro conseguiu um contrato de trabalho na empresa

têxtil dos Irmãos Lundgren, na cidade de Rio Tinto. Com a en-

trada do Brasil na guerra contra a Alemanha, os cidadãos alemães

foram internados mas o meu sogro não. O populacho não enten-

dia por que aquele gringo não estava preso e quiseram matá-lo.

Meu sogro conseguiu um salvo-conduto e mudou-se para o Rio

de Janeiro. Vejam a ironia do Destino. Ele fugiu de Berlim por

ser judeu e da Paraíba por ser alemão! Após o nascimento da

minha filha primogênita Solange, senti a necessidade de aprimo-

rar meus conhecimentos em cardiologia. Conheci o professor

Arthur de Carvalho Azevedo, que passou a ser o meu mentor. Fiz

o curso de pós-graduação em Cardiologia da Pontifícia Universi-

dade Católica, ministrado no Hospital N. S. das Vitórias, em

Botafogo, e fiquei maravilhado ao presenciar uma

cinecoronariografia à luz do dia. Senti-me como saindo de um

sarcófago. Essa prática, há muito tão corriqueira, estava então

engatinhando. Em 1968, quando fiz o curso, foi realizado na

África do Sul o primeiro transplante de coração humano e desde

então a medicina como um todo avançou a passos de gigante.

Não só a medicina. Dos assistentes do professor Carvalho Azeve-



do, que formou uma legião de cardiologistas espalhados pelo Brasil

afora, não posso deixar de mencionar o nome de Armando Ney

Toledo, que dava aulas brilhantes de eletrocardiografia. Dos meus

colegas de turma do curso, lembro de Alfredo Arruda, natural de

Cáceres em Mato Grosso, atualmente professor de cardiologia

em Campo Grande. Foi ele quem me explicou que a venda de boi

a minuto era verdadeira, pois o número de animais que passavam

pela porteira era mais ou menos fixo.

No ano seguinte, transferi-me do InCa para o Hospital Central

do IASEG, atualmente IASERJ, onde passei a trabalhar no Serviço

de Cardiologia. O hospital era dirigido magistralmente pelo dr.

Segismundo Cruvinel Ratto, na ocasião um dos melhores da cida-

de. Conheci então um jovem plantonista do CTI, o dr. Jorge Moll

Filho, que se destacaria pela habilidade em ecocardiografia e capa-

cidade empresarial, ao fundar a rede hospitalar D’Or. Em 1970, o

professor Carvalho Azevedo transferiu para o IASEG o Curso de

Cardiologia da PUC e lá ficou durante dez anos. Neste período,

transitaram dezenas de médicos fazendo pós-graduação e mestrado.

Conheci um jovem médico capixaba que tinha acabado de voltar

dos Estados Unidos, trazendo um método de investigação que re-

volucionaria a cardiologia. O dr. Fernando Portugal Morcerf di-

fundiu a ecocardiografia entre nós. Entre os discípulos do profes-

sor neste período, destaco Mário Sérgio Fadul Bueno e Sebastian

Brotons de la Nuez, ambos prematuramente falecidos. Meus com-

panheiros de trabalho na enfermaria de cardiologia foram Luiz da

Costa Ribeiro e Léon Arslanian.

Logo em seguida, ocorreu um fato curioso. Estávamos no auge

da ditadura militar e certa manhã, ao chegar na enfermaria, en-

contrei um corpo envolto num lençol num leito que havia deixado

vazio no dia anterior. Pensei tratar-se de um novo paciente e que



estivesse morto. Ao desenrolar o lençol na cabeceira, vi o rosto de

um homem vivo e apavorado. Ele me disse: “Colega, sou médico

também e tenho que depor num Inquérito Policial Militar hoje à

tarde. Se eu for, não sei se saio vivo. Dê à minha mulher um ates-

tado de que estou doente, talvez eles não venham me buscar”.

Assim fiz e permiti que o dr. Adão Pereira Nunes escapasse. Ele me

presenteou com um livro de crônicas e anos depois sua filha, já

subsecretária municipal de Saúde, me prestou um favor, conce-

dendo-me uma transferência.

Em 1979, fiz também o curso de mestrado de Cardiologia e

entre os meus colegas de turma quero citar os doutores Antônio

Sérgio Cordeiro da Rocha, Sérgio Emanuel Kaiser e Jacob Atié.

Minha tese versou sobre rotura de cordoalha da valva mitral, pato-

logia que era então quase que sinônima de morte certa. Cerca de

vinte anos depois, tive um paciente sexagenário, viúvo e que sofria

de depressão, obcecado pela morte da esposa. Ele conheceu pela

internet uma senhora recém-divorciada, com filhos já casados, e

após breve namoro passaram a conviver. Pouco depois, me procu-

raram e eu desconfiei que ele tinha esta patologia. Consegui um

ecocardiograma de urgência e ele foi operado na mesma noite. Es-

tão vivos e felizes.





Escrito nas estrelas

Mencionei que no primeiro ano de minha chegada ao Brasil,

guardávamos a comida do shabat na geladeira de uma vizinha e

que minha mãe agradecia sempre com um “Deus lhe pague!”. Pois

é, trinta anos depois, esta senhora me procurou para pedir que

caso eu viesse a vender um imóvel que possuía nas imediações da

residência dela, que a informasse, pois queria que o seu genro o

adquirisse para assim poder conviver mais com as suas netas. Che-

guei a fixar um preço e condições mas o negócio não se concreti-

zou. Durante seis meses não apareceu nenhum comprador e aca-

bei vendendo o apartamento para aquela mesma pessoa e pelo

mesmo preço ajustado anteriormente, o que significava para o com-

prador, devido à inflação reinante na época, um grande negócio. A

dívida da minha mãe estava paga.

Falando na minha mãe, não posso deixar de mencionar as cir-

cunstâncias de sua morte. Felizmente, apesar de doente do cora-

ção, nunca precisou ficar internada. Três dias antes de seu faleci-

mento, ela caiu em casa e fraturou o punho. O trauma da queda, o

peso do aparelho gessado e a evolução natural da cardiopatia fize-

ram com que ela, aos 77 anos, tivesse agravado o seu quadro clíni-

co. Chamei meu colega, dr. Munir Murad, que tratava dela, e ele

me aconselhou a interná-la. O telefone de casa emudeceu e eu fui

à casa de um vizinho pedir ambulância, reservar uma vaga no hos-



pital. Quando retornei minutos depois, ela havia falecido e o tele-

fone estava funcionando. Fui poupado de assistir ao seu último

suspiro.

Durante alguns anos, tratei de uma senhora idosa em Copa-

cabana e numa manhã tocou o telefone. Uma pessoa que desco-

nhecia pediu que eu fosse com urgência na casa desta paciente,

pois ela tinha levado um tombo. Lá chegando, encontrei a pacien-

te sentada na mesa, tomando seu desjejum. Logo afastei o diag-

nóstico de fratura de colo do fêmur e, examinando a paciente,

disse-me ela que a embaixatriz era muito bondosa e vim a saber

que minhas visitas eram sempre pagas pela mesma. Nisto, chegou

a própria senhora, muito elegante. Como era esposa de diplomata

aposentado, comecei a falar em francês. Descobri que ela viveu na

Bélgica na época da minha imigração para o Brasil. Quando che-

guei em casa, verifiquei que o nome do emitente do cheque (conta

conjunta) era o mesmo que havia assinado a emissão do visto que

meus pais receberam para vir para o Brasil. Telefonei para a embai-

xatriz agradecendo a concessão daquele visto.

O primo de minha mãe que não respondeu às nossas cartas veio

nos visitar na casa da irmã dele, no Rio, como já disse, assim que

chegamos no Brasil. Ele morava em Campos e a cidade para a qual

mandávamos as cartas era Campinas. O correio há 50 anos era

bem mais primitivo e não devolvia as cartas. Minha mãe atribuiu o

silêncio dele a sua recusa a uma proposta  de casamento que ele lhe

havia feito. Ela casou com o meu pai; ele, com outra senhora. Ele

emigrou da Polônia para o Brasil; ela, para a Bélgica. Após um

hiato de quase trinta anos, não havia mais rancor. Toda vez que ele

vinha ao Rio, trazia um presente, uma goiabada, qualquer coisa.

Foi ele quem nos deu o primeiro aparelho de rádio, um luxo na

época, e quando eu me formei, presenteou-me com o meu primei-



ro aparelho de medição da pressão arterial. O tempo passou, ele

faleceu, minha mãe também, e a família se dispersou. Quarenta

anos depois de minha chegada ao Brasil, minha filha caçula Suzana

começou a namorar um rapaz, que, tempos depois, descobri ser

bisneto do primo Kalman Chil. Assim, as pedras se encontraram:

a neta da Malka casou com o bisneto do seu pretendente.





Epílogo

À guisa de epílogo, transcrevo o texto escrito por meu filho Jacob Eduardo

Rozenberg, por ocasião do 50o  aniversário do meu Bar-Mitzvá.

Rio de Janeiro, 31/01/1998 (4 Shevat, 5758)

SAMUEL ROZENBERG – 50 ANOS DE BAR-MITZVA

(Parashá: BÔ)

Pai, resolvi escrever estas palavras por considerar a data de hoje por

demais marcante para ser passada em brancas nuvens. Há exatamente

50 anos, você, um menino sobrevivente dos horrores do Holocausto, subia

à bimá1 para celebrar seu Bar-Mitzva. Em meio às feridas da Guerra,

lá estava você, por certo compenetrado e consciente da grandiosidade

daquele dia e do compromisso que estava por assumir para com seu povo

sofrido e, principalmente, para com o Todo-Poderoso.

Como sabemos, sua introdução aos textos sagrados, anos antes, se

deu em um momento em que você sentia na pele e vivenciava no seu

cotidiano a crueldade de ver cerceada sua liberdade. Ironicamente, coube

a você ingressar no Klal Israel no Shabat em que lemos nas sinagogas

1 Púlpito.



quão penosa foi a reconquista deste bem tão precioso (que só damos

valor quando o perdemos) pelos nossos antepassados no Egito. E mais,

o ano da sua maioridade religiosa foi de júbilo pela formação do Esta-

do de Israel moderno, que representou também a libertação para o

nosso povo que por séculos viveu atormentado pela subjugação a outros

povos, sempre à mercê das boas graças ou da tirania dos governantes

dos locais em que habitavam.

Pai, fico muito sensibilizado ao ver a importância que você atribui

à lembrança das bodas de ouro de seu Bar-Mitzva. Principalmente

quando sabemos que a maioria sequer se recorda que algum dia teve a

honra de passar por este mesmo momento! Fico também orgulhoso de

testemunhar que estou diante de um homem que, ao longo destes 50

anos, soube viver seu judaísmo e, mais do que isso, sempre se esforçou

para cultivá-lo no seu lar, junto a sua família.

BÔ PAI!, VAI PAI!, continue a trilhar o seu caminho de retidão e de

justiça. E tenha a absoluta certeza de que nesta estrada, ao olhar para

o lado, sempre haverá de ver o seu filho que muito o ama.

Beijo carinhoso e parabéns.
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Imagens





Passaporte da avó de
minha esposa com o J
carimbado em vermelho
e acrescido o prenome
(inventado) “Sara”.
Quando o portador era
homem, acrescentavam
“Israel”.

Estrela amarela que os
judeus maiores de cinco

anos eram obrigados a
usar costurada na roupa.



Intimação do Comando Militar Alemão para os judeus fecharem as lojas e entre-
gar as mercadorias.



No alto: negativa alemã em rever a ordem de fechamento dos estabelecimentos judeus. Em
baixo: intimação da polícia belga para nos apresentarmos à Delegacia: seríamos deportados.



Passe permitindo ao meu pai transitar em horário proibido aos judeus, para ir trabalhar
na mina de carvão.



Falsos documentos de identidade dos meus pais, providenciados pela Sra. Berthe Clignet.



Última foto de minha
irmã (março de 1942):
Esther Léa é a jovem de
vestido com gola preta.
Ela foi deportada para
Auschwitz quatro meses
depois, aos 17 anos.

No verso da foto,
escreveu: dia lindo.

Casal Hubert e Berthe
Clignet, a quem

devemos nossa salvação.



Na época
da minha chegada

em Quaregnon
(janeiro de 1944).

Família Piérart em
Quaregnon (janeiro
de 1944).



Ataque aéreo aliado (maio de 1944): entrando no abrigo subterrâneo.

Templo protestante de Quaregnon.



Escola pública de Quaregnon, onde voltei a estudar com o pseudônimo de Paul Allain.

Galo da Vitória erigido em
Jemappes, povoado

vizinho a Quaregnon,
comemorando a vitória

francesa do general
Dumouriez sobre os

austríacos em 1792. Os
ingleses e prussianos deram

o troco em Waterloo em
1815, fundindo os canhões

franceses e esculpindo a
estátua de um leão.



Primeiro jornal publicado em Charleroi após a Libertação.



Jornal belga festejando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.



Classe de hebraico com o Professor Zamojre, na porta da Sinagoga de Anderlecht em
Bruxelas. Estou à esquerda, sobraçando um livro com o braço direito (março de 1945).

Visita à Polônia em julho de 1948. Da esquerda para direita, em pé, eu e meus pais. Sentados,
meu tio Rubin Pech, minha tia Berta (Brandla) Pech e o irmão do meu tio Moyses (Moshe)
Pech, que sobreviveu lutando ao lado dos partisans nas florestas polonesas.



M
in

h
a 

tu
rm

a 
n

o 
A

th
én

ée
 R

oy
al

 d
e 

K
oe

ke
lb

er
g 

em
 B

ru
xe

la
s 

(m
ai

o 
d

e 
1

9
50

).
 D

e 
ci

m
a 

pa
ra

 b
ai

xo
, d

a 
es

qu
er

d
a 

p
ar

a 
d

ir
ei

ta
: V

an
 E

ss
ch

e,
 R

.;
D

e 
C

os
te

r,
 H

.;
 V

an
 V

re
ck

em
, 

R
.;

 W
au

th
oz

, 
P.

; 
E

in
sw

ei
le

r,
 G

.;
 R

oz
en

b
er

g,
 S

.;
 C

ol
li

n
, 

A
.;

 D
u

p
on

t,
 J

.;
 S

ch
ie

fe
r,

 J
.;

 B
la

u
, 

R
.;

 B
la

ir
on

, 
A

.;
W

en
dr

ic
kx

, 
R

.;
 M

ee
rt

, 
J.

; 
M

al
ta

u
x,

 C
.;

 D
e 

L
en

td
ec

ke
r,

 R
.;

 H
er

re
m

an
s,

 J
.;

 M
oy

so
n

, R
.;

 D
u

ja
rd

in
, J

. 
D

e 
p

é,
 o

 P
ro

fe
ss

or
 T

u
ts

, 
P.

 (
H

is
tó

ri
a)

.



C
ol

ég
io

 T
al

m
u

d
 T

or
ah

 n
o 

R
io

 d
e 

Ja
n

ei
ro

 (
se

te
m

br
o 

d
e 

1
95

3
).

 D
a 

es
q

u
er

d
a 

p
ar

a 
a 

di
re

it
a,

 s
en

ta
d

os
, 

os
 p

ro
fe

ss
or

es
 J

os
h

u
a 

P
er

el
m

u
te

r,
E

li
as

 G
ro

ss
, 

ra
b

in
o 

H
ir

ch
 C

h
it

ri
k 

P
u

ro
c,

 S
al

om
ão

 P
er

el
m

u
te

r,
 J

ac
ob

 H
ut

n
er

 e
 M

oy
se

s 
E

sh
ri

qu
i.

 E
st

ou
 e

m
 p

é 
à 

d
ir

ei
ta

, 
te

n
d

o 
ao

 l
ad

o 
o

co
le

ga
 M

ai
er

 C
h

il
 S

zt
aj

n
b

er
g,

 e
 e

n
tr

e 
n

ós
 C

la
ra

 H
u

f,
 n

ée
 G

ol
d

b
er

g.



Chegando ao Brasil
(setembro de 1950).

Visita à “madrinha” Léa Urbain
em Quaregnon (outubro de
1975). Ela faleceu em 1981.



Diplomatas israe-
lenses entregando
a medalha de
“Justa entre as
Nações” à Sra
Solange Deghilage
(julho de 1994).

Diploma de Honra ou-
torgado à Família Piérart.



Madame Solange
Deghilage-Piérart
visitando o Jardim
dos Justos no Yad
Vashem, Jerusalém
(outubro de 1997).

Medalha de
“Justo entre as

Nações”: quem
salva uma vida

salva todo o
universo.




	Capa
	Dedicatória
	Sumários
	Apresentação
	Introdução
	Perseguição antijudaica na Bélgica
	Primórdios
	Guerra
	Pós-Guerra
	Interlúdio
	Chegada ao Brasil
	Revalidação do curso ginasial
	Estudos
	Calouro
	Curso de medicina
	Formatura
	Trabalho
	Concurso
	Jardim das delícias
	Trajédia no paraíso
	Mestrado
	Escrito nas estrelas
	Epílogo
	Bibliografia
	Imagens

