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SEUS PRIMEIROS CONTOS FORAM PUBLICADOS EM 1976,DURANTE 4 GUERRA CI
VIL SERVIU COMO COMISSÁRIO DA CAVA.|
LARIA, 4 PARTIR DE 1923, DEDIDOU-SE
& LITERATURASUAS OBRAS FRINCIPAIS
SAO "KORNANTA” RELATOS DE ODESSA,
VZAKAT" UMARTA! EM 1938 FOI ACUSA.

DO DE TROPSKISTA E TOMBOU VITIMA
DO TERROR SPALINISTA EM 1941,
SUi OBRA LIPERARIA PEQUENA EM QUAN|  מפגדע, צענטאדCONTOS E PEÇAS SOBRE

DOIS TEMAS+à GUERRA CIVIL E JUDEUS

 וDE ODESSA,
ימור

.
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Jonas Brutnao-tinha una ferraria cn Pershipyquendo eu era er
nirçavam encontro nurendoros de cavalos,carreteiros “ magarores

Anuro =upicapel A forraria ficava situada nas corcanias da5
tacJsuda coma posto ds observação cera 1  בdali os

qua transportavas eua avsin 6 6 vinha da Bossnrabis pra a cidad
um homensinho que se nissustava facilmente,mas com = bom E

nho Ininhava-se néje a alma dos judeus de Odessas

à
Er meus tenpos abrigava em sua casa três filhos. O pai chegava-lhos
vez
ra
primei
pela,
r
avalia
018 de Preship que pude
contura, F "1 na
bem
pottência das forças que neram secretamente na naturezastrês mocatcer

mentados

sda 8 largos avermelhados e pés com enxadasOs *agpesos cos

0

seulo pai até q Aedes Pee cona
cavar Jevar sou osquálido
so qna criança No cntadt
sonena, na sactaa respeito .á mulhos do f 0  וsinagoga duas vêzes, por

folraR noito = no

ado do manhã A sinagoga pertoncia ê denoninapão hassi-

 אe durante a Páscoa costunava-se dançar ali,cono se fôssen

doryiochesu

A tuthor do Josas costumeva dar seu tributo aos enissários enmiados

às pro-

Eee

ria nas ropinga 80 sui pelos homons pios da 0811018.0 fervoiro não intorfe
Enbítua,
ancaninhave-ao
luções 2a gua mulhor com Esacho torminar seu trabalho
arosado
vinho
mento a uma bodoga próxiza ao nutadeure, paro sorvar o barato
vri
308
o
ca
politi
coorte cooutuyn nanssmento o que se dizia a respeito da

çom de pardo gordo.

 בת₪  הפה טם81020 80108 21-8שמ0ה (ז
velho foi morto om Voznos
 בהבסpara ir juntar-se aos guerrilh. 28/0 ma
à Prinakow 0 juntou-se aos cossaces vermelhoso
O sogundo Simon dirigiu-se

Pelu força e 08940050 ,08 711808 9

mit,
Fá oscolhido chofo do um regime coissaco.Bles e alguns: jóvens alietes
u puerri0
deram origer & evwsa incsperada, progênio de judeus, rudes sombatentas
Ergo

de
O terceiro filho hordou a vocação de ferreiro rabalhnva na tabrica
possibi
As
fálhes,
tinha
nen
casa
so
tinha
axvados Con,na cidade velha.Não
do
rtada
s
con
das
frustra
sido
haviam
3488808 80 patornidade do Simon
lar,A velha quoria um neto a quem pudesse contar as histérias a psy
תו
Baal  מטמה0₪ conf tava que sua. filha mais noça,Polina,ihe 80888
fagilssustay
JonassA
o
velhinh
 הדora ola & únicos párceida com o

Polina 08-uenteora migpodapole dclicada,e com unaporça de protedentos

«U mais ה
colheu => ₪ jemzis saboromos porque = Ovsey Bolotseriovsk
da casz O quim
cuidado
C
to.
go É que cs já on foram folizos em seu casamen
Noste paso, quem quosa ds  פסןטסמוטת2₪8 não sabon quem quebra a louça

éste
brava à; louça ora Ovsoy Bolosortkovsky«Ao fim de un ano do casamento
procassou Ea sogra,Brana Brutmane

Aprovertando-se do quo Ovscy havia se ausentado nupa mi ssão oficial à
que Polina imuçra úuvo internar=so por causa de uma mastitoça velha apoderousó do noto rosor nascido e levou-o a Naftula Guerchik ,um pequeno vircun 1

wador o mA prosonça de log velhos pobres oassíduos frequentadoros dn sinn ה ושסם1

*ô4 oraticar a circunsição na pequena criatura,

בא

ו

vrsay Do! הtudo 1880  סמ008  קסעe

Sou nome tinha sido eliminado cono candidat+oemacingrossar no בס

veu

?818 ע8 01100802 con Bychach,qua ס מעם- 004טם% 0-2 .4 crgan

Escritório de Inportação e Exportação
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04 ₪ 0007

א

- Você estã noralnente desprestigiado - disse Bychacach.Não pode

deixar que as 001888 fiquem assirie
A promotsria

de Odessa dispos-se a realizar um processo públi-

co na fábrica do Petrovsky«O pequeno circungisador Naftula e a velha Brana;
de sessenta e dois anos yencontraran-se no banco dos rpuss
Naftula fazia parte da cidade de Odessa,cono a estátua do duque

de RichelieuoFroquercvucnio o víanos passar diante de nossas janelas do
Dalnitskaya, levando sua sobonta o gasta maleta do pa
na qual guat-

dava seussimples instrunontos«Costunava tirar dela uma faquinha uma garrafa
do vodka,e um pedaço do pão do gengibreeDopois de beberç,o que fagia apô

beliscar o pão de gengivro ,punha-so a rezar om tom lanurionto,
Apar ia um tanto tooado,com olhos brilhantes o divertidas,ao dirigir-se
aos > nvidados«Cabeça vermelha ,oono a do grimoiro ruivo da torra, entoava on voz nasal a benção do vinhosCom uma mão sdorramava, o vodka na cova
hirsuta o curva do sua boca do hálito ardentescom a outra;segurava um piroselleste repousava a faquinha onrubocida de sangue infantil,o um pedaço

do gazceNaftula recolhia seus honorários dessa maneira sapresentando o pires aos  בcom as mulheres, dando voltas em tôrno roslamthes

a ruas

à

/

=

Coronrão wavlav- ções que podiam ser ouvidas em tóda

- Ei,vocêsyricas “"mames! — urrava o velho 0 brilhavan seus
olhos coralines - façam pequenotes para Naftula;debulhem a trigo sôbre voss
ventres ssojam boas com Naftula,Façan ReEs 'manes'opulentas t
Os maridos costunavan langar moedas em pires.0s pátios de Glukala 6 as ruas do hospital não conhccian falta de crianças sestas oram a-

11 tão abudantes cono as ovas dos peixes nas desemtocaduras dos rios Naf-

tula ia do um lado para outro con sua maletaçmas o inspetor Orlov pôs fin
a suas andanças,

0 inspetor borrou do estrade ,csforçando-se por demonstrar que
o pequeno cirurgião servia a un cultos
r
- Aoredita em Deus ? - perguntou a Naftulas

& velhos

- Que acredito em Dous quen tenha ganho duzentós mii

|

- retrucou

- Não so adnirou quo a cidadã Brutnan fôsse procurá-lo a hora avan-

geada na chuvaço con um recên -nascido nos braços ?

- Surpreendo-me — respondou Naftula - quando um sor humano faz alguna cobsa de manoir» dusumapr.mos não quando faz algo simplesmente tolo,

As respostas

não sotisfizeramn o inspetoreSurgiu a questêa do

pequeno recipicntoo”. inspotor procurou provar que o acusado expunha as erian-:

gas ao risco de una infecção 2h cobaça do Naftula;a pequena e grumosa noz que
ora a sua caboga,pendia ali,nas proximidades do
soloeSuspirava,fechava
os olhos e esfrogava a boea cavornosa

com o mintusculo punhos

- Que é que ostã resnungando poidadão

sidonto do tribunal:

Guerchik ? - indarou o pre-

Naftula fixou scu olhar apagado no inspotor Orlove

- o falocido Monscur Zusnan - disse com un suspiro - seu defunto
papai;tinha sóbro os onbros uma osboça dificil de encontrar er qualauor parto do nundo,
ו

En.

sofra,

ta anos piora

Erga aeee Tras  סחיהnu chamou ,bá
à o pra
sc tornou um grande honcu na

ב
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5 rinerra

- 0 você

»rdou al” daquele podacinho de neda,oci=zr 21
nnriétios ,e Naftulz-s:
que padesse tor-lho sido util nais +
Pimcou scus olhos do ursosacudiu 2 pequena é

Tou
rubra noz e cn

ta«Orlov,Z
Um onorno estrondo alegre ;o salvas de risrdas foram a respos
não dos
hadas
de nascincntosagitava os braços o gritava algo que gargal
ouvirs

testenun! ha
A sala acalnou-se quando chamaram Belotserkovsky cono
cu 10usakdo
ela
magric
fiste ropotiu sou depoimento escrito.Era un indivíduo
o
partid
do
to
de distri
tes e botas do cavalaria.Scgundo Ovsey,os conitês
7 ecodo
tarofa
prestado perfeita colaboração nº

Tiraspol e Bolt” +uvian-lho
do un tolc
lhor partidas de bagaçosEstando em pleno labor,havia recobi
tar o secret:
סמגומב1מה021-08 o nascimento de um filho, Dopois do consul
telograma de foiil 01conitô de Balta;tinha rosolvido limitar-se a mandar um
a sua casa dvas
tações 8 +1 ם0  סאמ1מ+ עסקמסצעס0 +18082מ0 6 sô rogressou

|

senanas depois.llão havia achado

ninguém en seu apartamento,excoto a viz inha

e a testemunta Vi=="=
Karchenko. Sua mulher havia sido levada para o hospital
do muaê
ko entoava una canção de ninar,onquanto embalava o | erafevgo:
bebidasnão
à
dada
munha
teste
8
que
sabia
tigo hábito fora da nodas Como
oendeu-se

|

cantilena ,nas surpr
julgou necessário prestar atenção à letra da
Iankel,quando ₪10 havia deide
nome
pelo
no
ao verificar que chamava o peque
ção

x=ão instruções para que o chanassen

Karl,en honra 80 mestre Karl. Marx

com a evidência da sua destirar as fraldas do pequenc,tinha se defrontado

1

graças

|

O inspetor

1

a não «
declarou ter várias perguntas a formular,A dofos

munha
O metrinho do tribunal introduziu na sala a teste

Polina Bolotsarkev=".|,

azulado espasmo da metrnidado
Esta encaminhou-se vacilante atê o bang, O
o.

cente contorcia-lho o rosto ,e gotas de suor

|

perlavan-lhe a

“rónri

2.

e um par de bóias novas,e: 0Lançou um olhar ao pequeno ferreiro,do gravata
e com uma penugon cinco nta
mo que para um dia do festa;o ao rosto bronzeado
perguntaran o que sabia ₪6ão sua mão,A testomunha não rospondeu quando Jhe
seu pai tinha sido pobreçque havia t7 aba

bre o assunto en questãosDisso que

quarenta anos na t'gorna

lhado

ao lado da via férrea do Balta.h não ha via

dado à luz sois filhos rirês estavam mortos ,

Yermelho outro trabalhava na fábrica Gens

\

um era comandante do Exer corto

sabsnd
Minha não É nuito devota,cono todos podem ver.Sonpro sofreu
s
a idéia do que cus
que sous filhos não são religiososso não podia suportar
levar em conta a cspócie de
netos não oroscossom cono jude s.0 senhor deve
ojo 460 6
família em que ninha não se criousTodos conhecem o lugar
Ali as טם1סעסמ8 18מ88 הסוססק מהפט..>

voz cortante
— Quo a testonunha nos diga - interrompeu una
pertencia ao antigo advogado Samuel Lininge |

2

que

se existisse cn nossos dias o SanhedrinyLining seria sou chof

aos vint
Mas não havia nenhum Sanhodrim o Liningyque aprendera o russo

apolaçõos
e cinco anos,havia começado a escrever na quarta década de vida

08
ao Senado que em nada se diforenciavam dos 428946

o do cinza
O honem havia dornido todo o temposTinha casaco cobert
kye
de tabacoshcordou à vista de Polina Belotserkovs

cseuvos
-Que a tostomunha nos diga - 8 dentos

coho os de un peixe;senpre a ponto de tombar
va resolvido a chanar a criança de Karl ?

|

-Sabia 5

«Quo nono lho deu sua não ?

 תדa

-sabia que sou nerido costa

e

'

Polina passou à Ma sê

,

כ

a “osta Su mordão estava sentado na ponta do

um bancosafastado de 02008% pares amenasMantinha-se rigido como se o tivessem

enpalado,as longas pernas con as botas da cavelria encolhidas,0 sol batia-lho

no rosto coborto do rugas cruzadas e partículas LSinroses.

Nosso momento ouviran-so os gritos do una criança que soluçava e genia
na sala do lados
0
queno

- Em que está pensando, Polina ? - exolanow a velha com voz azêda«-0 po טכהסס סגמ03803

-

manhã,o pobrezinho está so esganiçando de fones

Os bonens do Exercito Verr-Ihe »cordaram do golpe

o assostaran. seus. fu- |

ziscPolina começou à arziar-s cn scu assontosa cabeça pendida para +rfc ,8

ficar estendida no chão.Lovantou os braços;sacudiu-os noar e tombouo
- À sossão ostã suspensa — gritou o presidentes

5

Un clansr explodiu no tribunal cRelotsckovsky deu alguns passos em di

roção à mulhor con o corpo » os braços ostondidos en sia direção Suas facos encovada= o pálidas luzian,
Dô do conor à crainça | - gritaran alguns nas filoibas de trás;fazendo

nogafono con as nãose
ajuda 5

Ela já vai t - roplicou uma voz feninina à distancia. Não precisa do sua

=
-- A pequena está implicada, lenbre-so do que estou dizendo ,7- observou

um operário

cbscuroc.

sentado porto do mi. - 222. 9518 60 פגוף

ו-2657 60 105717 irnão - declarou seu vizinho,- Casos notummos ,oasos
Do noite so fazom os nós que não podem ser desatados de dia,

ו

Na sala havia un rotrato de Lenino,aquelo em quo aparece discursando

de cina do un carro blindado ;na praça da estação FilandiaCercavan o quadro,

bandoiras o fuzis dentro do vitrinas do madoiras Uma operária ,quo parecia
ser kirguosa;cor
a caboga inclinada,ostava alimentando Karl IankoleEsto ora
un rechonchudo garoto de cinos mosesoUsava botinhas de tricô e un gorrinha
branco ,comn borlaso
A botalho irevavo-so agora entre 6 inspetor e os peritos quo havian

insistido en chegar a una conclusão evasivasO quoixoso,meio erguido no seu asson
to ,golpcava a mesa com o punho, Pudo ver igualmento as primeiras filas do
públicos piodosos judcus galici=r-s.,con os bonês do castor sobre es 3001208 .
Tinhan
feito a aviagom para estar prosentos ali,ondo segundo afirhavan os

jornais do Varsévin,ostava sondo julgada a religião judaica, De rostos inóvois
dos rabinos sentados na frente destacavam-so na poeirenta luminosidade solars
ni

|

Abaixo com 6108 à gritou un jóvem corunista quo havia aberto caninho

atô o ostrado,

A batalha assuniu tonalidados mais encarniçadas»
Karl Tankol ,os i>7-u ..5- vu olhos fixos om nim, continuava mamande
no peito 68 גות01
Da jancla se cscapavan as rotas ruas quo eupisara na minha infancia

o juventudo : q rua Pushkin,ostondondosso atô a ostaçãota ruazinha Arnautskaya;
+מססצס08-08 atô o parque ;junto  סםnars

- Bu tinha crosoldo nessas ruasso agora era a voz do Karl Iankel.Mas

por min nãc haviar lutado cono faziam agora por ôlo tpoucos Boran os quo se pr:

cupara,

alguna vez por mino,

-Nã! É possivol - susguroi intinannento - não 6 possivel que você não soja feliz ;Karl Iankcl .Não é possivel que não seja mais feliz do que eus

&

