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Assunto: O vosso Pai
Olá, Miguel,
Venho dar‑vos uma notícia muito triste, o vosso pai morreu
com um cancro no dia 19 de Dezembro.
Enquanto esteve doente não quis que ninguém soubesse,
porque queria ser cremado e tinha medo que me pudessem
convencer a enterrá‑lo segundo a tradição judaica, coisa que
ele não queria de todo.
Só hoje consigo dar‑vos a notícia, pois foi muito difícil
encontrar uma forma de o fazer. Não tínhamos nem números
de telefone nem morada de email… não tínhamos nada!
Entretanto fiquei muito mal com o que aconteceu e fui
passar o Natal e Ano Novo com a família.
Como devem saber o vosso pai não tinha posses. Moramos
num apartamento alugado e todas as nossas poupanças
foram gastas com a sua doença, porque ele esteve internado
mais de um mês e fez tratamentos muito caros e mais do que
uma operação. Por este motivo e para evitar mais despesas
com o cartão de crédito e um empréstimo bancário,
o Ricardo e eu decidimos rejeitar a herança. Achei que deveria
também dizer‑vos isto, mas façam como acharem melhor.
Desculpem‑me por só vos contar agora.
Qualquer dúvida que tenham, entrem em contacto comigo.
Cumprimentos,
Ana Maria

Descobri que o meu pai tinha morrido mais ou menos um
mês depois do acontecimento.
Um curto email da sua viúva resumia tudo ao meu irmão e a
mim. Estranhamente, o email tinha sido enviado para o meu
irmão, que deveria ter sido mais difícil de encontrar do que
eu, um texto curto e seco, mas não muito diferente da nossa
não‑relação desde que ele e a minha mãe se divorciaram
quando eu teria uns dois anos apenas.
Uma das minhas primeiras recordações, se não mesmo a
primeira, é a de estar deitado na cama e ouvir os meus pais
discutirem aos gritos, mas não sei se é verdade ou se é uma
memória que construí. Quando uma vez perguntei à minha
mãe, ela respondeu que poderia bem ser verdade, visto que
eles realmente discutiam muito. De qualquer forma, como
já disse, quando ele se foi embora, eu teria pouco mais de
dois anos. Casou‑se pouco tempo depois com a mulher que,
passados quarenta anos, nos escreveria este seco email.
Não via o meu pai, ou melhor, o meu não‑pai, há uns trinta
anos. Não conheço o meu meio‑irmão e penso que nunca o
vi, embora ele deva ser apenas três ou quatro anos mais novo
do que eu. Consegui encontrá‑lo no Facebook e parece‑me
ser um adepto de touradas e da monarquia, assim como de
Marine Le Pen, ao mesmo tempo que se declara aberta‑
mente e orgulhosamente heterossexual. E, no entanto, ele
é, tal como eu, filho de um judeu, neto de judeus refugiados
e sobrinho de um homossexual, e essas são, provavelmente,
as três únicas coisas que temos em comum, mesmo se, pelas
fotografias, ele me pareça também usar um bigode de vez
em quando.
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